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Opgave 1 

 

Berit Boldsen var i sommeren 2005 blevet skilt fra sin mand Christian Boldsen, som hun havde 
været gift med i 12 år. I forbindelse med det efterfølgende skifte var der sket en betydelig skævde-
ling i Christian Boldsens favør. Christian Boldsen havde således modtaget ca. kr. 400.000 mere end 
Berit Boldsen ved delingen af fællesboet. Ifølge ægteskabslovgivningen havde ingen af parterne 
krav på ægtefællebidrag, men som kompensation for skævdelingen var det imidlertid aftalt, at Chri-
stian Boldsen over en periode på fem år hver den 1. i måneden skulle betale Berit Boldsen kr. 4.000. 
Berit Boldsen ville således ved udløbet af fem-års perioden have oppebåret underholdsydelser på i 
alt kr. 240.000.  

Under et ferieophold på Gran Canaria i vinteren 2006 havde Berit Boldsen forelsket sig i Antonio 
Almaro, som var tennistræner på det hotel, hvor Berit Boldsen boede under sit ferieophold. Berit 
Boldsen blev den 20. maj 2006 som følge af uoverensstemmelser om den journalistiske linje opsagt 
fra sin stilling som journalist på et dansk dagblad med fratræden den 31. maj 2006, hvorpå hun be-
sluttede sig for at flytte ned til Antonio den 1. juni 2006. Det lykkedes hende at få fremlejet sin 2-
værelses lejlighed, der var beliggende i det indre København, uopsigeligt for en tre-års periode med 
virkning fra den 1. juni 2006. Som fremlejeindtægt oppebar hun kr. 7.000 om måneden. I 2006 hav-
de Berit Boldsen således oppebåret i alt kr. 49.000 i fremlejeindtægter.  

Der var i Berit Boldsens ansættelseskontrakt fastsat et opsigelsesvarsel på tre måneder, hvorfor Be-
rit Boldsen havde krav på at oppebære kr. 35.000 i hver af månederne juni, juli og august fra sin nu 
tidligere arbejdsgiver. Dagbladet havde imidlertid fritstillet Berit Boldsen fra opsigelsestidspunktet 
den 31. maj 2006, hvorfor hun ikke havde udført nogen form for arbejde i opsigelsesperioden. De 
hende tilkommende beløb var således oppebåret, mens hun opholdt sig hos Antonio på Gran Cana-
ria. 

Berit Boldsen var af den opfattelse, at opsigelsen af hende var usaglig, hvilket var baggrunden for, 
at hun havde taget kontakt til sin fagforening. Den 15. december 2006 blev der mellem dagbladet og 
Berit Boldsens fagforening indgået et forlig, hvoraf det fremgik, at dagbladet skulle betale Berit 
Boldsen en godtgørelse på kr. 150.000. Berit Boldsen modtog beløbet den 3. januar 2007.   

Berit Boldsen havde trods sin fraflytning besluttet sig for at bevare sin bestyrelsesplads hos Forlaget 
Orkidé i København. Som vederlag herfor modtog hun årligt kr. 20.000. Berit havde deltaget i to 
bestyrelsesmøder i Danmark i 2006. Hun havde i forbindelse med hvert møde haft en enkelt over-
natning på hotel i København, hvorved hun fik lejlighed til at besøge sin mor, der var alvorligt syg. 
Udgifterne til rejse og overnatning, der samlet beløb sig til kr. 8.000, havde Berit Boldsen afholdt af 
egen lomme.  

 

Spørgsmål 1.1 

Redegør for de beskatningsmæssige konsekvenser af det skitserede hændelsesforløb for hhv. 
Christian og Berit Boldsen. Ved besvarelsen skal der bortses fra eventuelt indgåede dobbelt-
beskatningsoverenskomster.   

I november måned 2006 afgik Berit Boldsens mor ved døden. Berit Boldsen modtog i februar må-
ned 2007 som følge af moderens død en arv på kontant kr. 500.000, som hun for en dels vedkom-
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mende besluttede sig for straks at investere i aktier. Hun købte således den 1. marts 2007 nominelt 
100.000 kr. børsnoterede aktier i ejendomsselskabet Dan Invest A/S. Kursen på købstidspunktet 
udgjorde 200 svarende til en samlet anskaffelsessum for aktierne på kr. 200.000. På baggrund af 
beslutning truffet på selskabets ordinære generalforsamling den 5. januar 2008 modtog Berit Bold-
sen kr. 10.000 i udbytte som følge af sin aktiebesiddelse i Dan Invest A/S. På selvsamme general-
forsamling blev det besluttet med virkning fra den 1. januar 2008 at gennemføre en vedtægtsæn-
dring i selskabet, hvorefter de eksisterende aktier blev opdelt i hhv. A- og B-aktier, således at B-
aktierne fremover alene blev tillagt 1/10 stemmeret. A-aktierne tilfaldt selskabets stifter Didrik 
Danner, mens B-aktierne tilfaldt selskabets øvrige aktionærer, herunder Berit Boldsen.  

Berit Boldsen anvendte desuden kr. 200.000 af den modtagne arv til en udbetaling på en et-værelses 
ejerlejlighed på Nørrebro i København med aftalt overtagelsesdag den 1. maj 2007. Anskaffelses-
summen for ejerlejligheden udgjorde kontant kr. 1.400.000. Ejerlejligheden blev anvendt, når Berit 
Boldsen og Antonio Almaro var på ferie i Danmark, ligesom Berit Boldsen i efteråret 2007 havde 
anvendt lejligheden til en enkelt overnatning i forbindelse med et bestyrelsesmøde hos forlaget.  

Forholdet mellem Berit Boldsen og Antonio Almaro begyndte at knirke, da Berit Boldsen erfarede, 
at Antonio Almaro havde haft en forhold til en anden kvinde hen over sommeren 2008, og Berit 
Boldsen besluttede sig for at rejse tilbage til Danmark, hvor den økonomiske situation imidlertid 
blev mere og mere tilspidset. Berit Boldsen erfarede således, at værdien af hendes aktieportefølje i 
Dan Invest A/S på tidspunktet for hendes tilbageflytning den 1. september 2008, hvor hun tog per-
manent ophold i ejerlejligheden, var faldet dramatisk, idet kursværdien på aktierne på dette tids-
punkt kunne fastsættes til kr. 75.000 svarende til kurs 75. Hun besluttede sig dog for foreløbigt at 
beholde aktierne i håb om, at markedet ville ændre sig. Det viste sig dog, at bunden i markedet end-
nu ikke var nået, og i december 2008 – på hvilket tidspunkt kursen kunne fastsættes til 50 – solgte 
Berit Boldsen sin samlede beholdning af aktier i Dan Invest A/S og opnåede derved en afståelses-
sum på kr. 50.000.     

 

Spørgsmål 1.2 

Giv en begrundet redegørelse for de beskatningsmæssige konsekvenser af det skitserede hæn-
delsesforløb. Ved besvarelsen skal der bortses fra eventuelt indgåede dobbeltbeskatningsover-
enskomster  
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Opgave 2 

 

Karl Kold var uddannet inden for reklamebranchen og havde i flere år været ansat som art director i 
reklamebureauet Artline A/S. Pr. 1.1. 2008 var ansættelsesforholdet ophævet efter gensidig aftale, 
og Karl Kold havde samtidig etableret selvstændig konsulentvirksomhed inden for reklamebran-
chen. Virksomheden blev drevet som en personlig ejet virksomhed. Siden 1.1. 2008 havde Karl 
Kolds virksomhed ydet bistand til Artline A/S, hvilken bistand bestod i samme arbejde, som Karl 
Kold hidtil havde udført som ansat i Artline A/S. Konsulentbistanden blev ydet fra Artline A/S’s 
lokaler, således at Karl Kold fortsat benyttede sit hidtidige kontor. Det var aftalt, at Karl Kold fra 
sin selvstændige virksomhed hver måned skulle udskrive en faktura på kr. 40.000 ekskl. moms for 
udført arbejde til Artline A/S, hvorfor der for indkomståret 2008 var udbetalt kr. 480.000 til Karl 
Kold. Herudover havde Karl Kold’s reklamevirksomhed ikke i 2008 haft andre kunder. 

Artline A/S havde i 2008 efter anbefaling fra en fysioterapeut fået tilknyttet en massør, som hver 
torsdag tilbød de ansatte massage på arbejdspladsen. Formålet hermed var at forebygge og mindske 
muskelømhed, ”ondt i ryggen”, ”museskader” m.v. hos de ansatte som følger af det stillesiddende 
kontorarbejde. Karl Kold var også omfattet af tilbuddet og havde i 2008 benyttet sig af dette. Skulle 
Karl Kold selv have afholdt udgifterne til en massør, ville dette koste kr. 3.000 om året. 

I maj 2008 havde Artline A/S betalt en 6 dages rejse til Venedig for Karl Kold. Anledningen var 
Karl Kolds deltagelse i en 3 dages konference om international reklame m.v., men Karl Kold havde 
efter samråd med Artline A/S afholdt yderligere 3 dages ferie i Venedig. Udgifterne til rejsen ud-
gjorde kr. 3.000 for rejse og kr. 8.000 for hotelovernatninger og bespisning. Artline A/S havde som 
en anerkendelse af Karl Kolds indsats for firmaet betalt den fulde udgift.  

På konferencens udstillingsområde havde Karl Kold købt forskelligt nyudviklet software, som kun-
ne anvendes i en reklamevirksomhed. Udgiften hertil havde udgjort et beløb svarende til kr. 5.000, 
som i første omgang var betalt af Karl Kold. Efter dennes hjemkomst havde Artline A/S vist stor 
interesse for den erhvervede software, hvorfor det aftaltes, at den erhvervede software skulle stilles 
til rådighed for samtlige ansatte. Det blev samtidig aftalt, at Karl Kold fik godtgjort sin betaling på 
kr. 5.000. 

Det var en del af betingelserne for arbejdet i Artline A/S, at Karl Kold selv skulle bekoste anskaffel-
sen af den PC med tilhørende software, som han benyttede i sit arbejde for Artline A/S. Karl Kold 
havde derfor anskaffet sig en PC med tilhørende printer i januar 2008 for kr. 25.000 og et kostbart 
softwareprogram til udfærdigelse af grafik, tredimensionelle billeder etc. Dette softwareprogram 
kostede yderligere kr. 20.000. 

 

Spørgsmål 2.1 

Hvilke skatteretlige problemer aktualiserer ovennævnte begivenhedsforløb for Karl Kold og 
Artline A/S i indkomståret 2008? 
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Sideløbende med sit virke i reklamebranchen drev Karl Kold en virksomhed, der importerede 
kunsthåndværk fra Det Fjerne Østen. Virksomheden blev drevet fra en fast ejendom, som var ejet af 
Karl Kold. Da disse lokaler ikke længere var hensigtsmæssige, havde Karl Kold overdraget ejen-
dommen til sin voksne søn Lars Kold ved en mundtlig aftale den 15. december 2007 med overtagel-
se af ejendommen den 1. februar 2008. Den 15. januar 2008 havde far og søn underskrevet skødet, 
hvorefter ejendommen blev overdraget for en samlet købesum på kr. 2 mio. Denne købesum blev 
berigtiget med kr. 1,6 mio. kontant samt et pantebrev med et pålydende på kr. 400.000 – i alt kr. 2 
mio. – som Lars Kold udstedte til sin far Karl Kold. Pantebrevet havde en kursværdi på kr. 200.000 
svarende til kurs 50. 

Karl Kold havde erhvervet ejendommen i 2005 for en kontant købesum på kr. 1 mio., og han havde 
i 2006 afholdt en større renoveringsudgift på kr. 280.000. Ejendommen var ved den offentlige ejen-
domsvurdering i oktober 2006 blevet vurderet til en kontantværdi på kr. 2 mio. og var i oktober 
2007 blevet vurderet til en kontantværdi på kr. 2,5 mio. Vurderingen i oktober 2007 var blevet of-
fentliggjort den 1. februar 2008. 

Straks efter salget af sin ejendom havde Karl Kold den 1. februar 2008 anskaffet en ny ejendom til 
brug for sin erhvervsvirksomhed. Denne ejendom var blevet anskaffet for kr. 3 mio. kontant og var 
en ejerlejlighed, som var godkendt til udelukkende at blive anvendt erhvervsmæssigt. Ejendommen 
var solgt til uafhængig køber den 1. juni 2009 for kr. 3.210.000 kontant. 

 

Spørgsmål 2.2 

Hvilke skattemæssige problemer aktualiserer ovennævnte begivenhedsforløb for Karl Kold 
og Lars Kold? 

 

 

 

 

 

 


