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Rettevejledning sommereksamen 2009 

Opgave 1 

Spørgsmål 1.1  

Underholdsbidraget: 

Opgaven lægger indledningsvis op til en drøftelse af de beskatningsmæssige konsekvenser af den 
aftale, som Berit og Christian Boldsen har indgået i forbindelse med ægtefælleskiftet. Spørgsmålet 
er således navnlig, om aftalen om skævdeling sammenholdt med opgavens oplysning om, at Berit 
Boldsen kompenseres for skævdelingen med et underholdsbidrag på kr. 4.000 månedligt har nogen 
betydning for Christian Boldsens fradragsret. En samlet vurdering bør dog formentlig føre til at 
fastholde det almindelige udgangspunkt, hvorefter ægtefællernes aftale må lægges til grund.  
Christian Boldsens fradragsret afhænger herefter af, hvorvidt de betingelser, der knytter sig til LL § 
10, stk. 1, er opfyldt. Christian Boldsen kan således fratrække de årlige underholdsbidrag, forudsat 
at disse er forfaldne og betalt. Afgørende for besvarelsens kvalitet er ikke så meget hvad den 
studerende når frem til men derimod i stedet, at den anførte problemstilling identificeres og 
undergives en indgående drøftelse.  

I det omfang betingelserne anses for opfyldt kan underholdsbidragene udgørende kr. 48.000 årligt 
fratrækkes i den skattepligtige indkomst, jf. PSL §§ 3 og 4 e.c. 

Berit Boldsen skal som følge af LL § 10, stk. 1 beskattes af de modtagne underholdsbidrag frem til 
det tidspunkt, hvor den fulde skattepligt til Danmark ophører. Bidragene beskattes som personlig 
indkomst, jf. PSL § 3. 

Litteratur: Skatteretten 1, 5. udgave, kompendium III, p. 68ff. 

 

Opgivelse af fuld skattepligt 

Opgaven lægger op til en diskussion af, hvorvidt Berit Boldsens fulde skattepligt til Danmark er 
ophørt og i givet fald fra hvilket tidspunkt. Diskussionen bør tage sit udgangspunkt i betingelserne i 
KSL § 1. Med henvisning til at Berit Boldsen har fremlejet sin lejlighed uopsigeligt for en tre års 
periode samt taget ophold på Gran Canaria bør det fastslås, at den fulde skattepligt til Danmark er 
ophørt den 1. juni 2006. Den omstændighed at Berit Boldsen også efter sin fraflytning varetager – 
begrænsede – erhvervsmæssige interesser, bør således ikke føre til et andet resultat. 

Litteratur: Skatteretten 1, 5. udgave, kompendium III, p. 21ff.   

 

Lejeindtægter: 

Det bør angives, at de kr. 49.000, som Berit Boldsen oppebærer i lejeindtægt i 2006, skal beskattes 
som begrænset skattepligtig indkomst i medfør af KSL § 2, stk. 1, nr. 5. Det samme gælder 
lejeindtægterne udgørende i alt kr. 84.000 for 2007. 

Litteratur: Skatteretten 1, 5. udgave, kompendium III, p. 41. 
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Løn i opsigelsesperioden: 

Denne del af opgaven lægger op til en diskussion af, hvorvidt lønnen i opsigelsesperioden er 
undergivet begrænset skattepligt til trods for at den udbetales på et tidspunkt, hvor der ikke længere 
består et ansættelsesforhold mellem Berit Boldsen og dagbladet. Den begrænsede skattepligt af 
indkomsten udgørende i alt kr. 105.000 fremgår imidlertid af KSL § 2, stk. 1, nr. 1, 4. pkt., 
hvorefter der er hjemmel til beskatning i det omfang, lønnen kan relateres til et ansættelsesforhold 
omfattende arbejde udført i Danmark, der har været undergivet dansk beskatning.   

Litteratur: Skatteretten 1, 5. udgave, kompendium III p. 34f.   

Godtgørelsen: 

Berit Boldsen er begrænset skattepligtig af godtgørelsen på kr. 150.000 i 2006, hvor retskravet på 
beløbet er opstået. Skattepligten fremgår af KSL § 2, stk. 1, nr. 1, 4. pkt.    

Litteratur: Skatteretten 1, 5. udgave, kompendium III, p. 34f. 

Bestyrelseshonorar samt udgifter til rejse og overnatning:             

Berit Boldsen er begrænset skattepligtig af det bestyrelseshonorar, som hun oppebærer i 2006 på i 
alt kr. 20.000, jf. KSL § 2, stk. 1, nr. 2. Udgifterne til rejse og overnatning kan fratrækkes i medfør 
af KSL § 2, stk. 3, idet udgiften må siges at have den fornødne tilknytning til de begrænset 
skattepligtige indtægter. Dette gælder uanset, at Berit Boldsen under sine ophold tillige - om end i 
begrænset omfang - har varetaget private forhold.   

Litteratur: Skatteretten 1, 5. udgave, kompendium III, p. 37f.  

Spørgsmål 1.2 

Aktieudbytte: 

Det bør indledningsvis konstateres, at Berit Boldsen i 2008 er begrænset skattepligtig af det 
oppebårne udbytte på kr. 10.000 i medfør af KSL § 2, stk. 1, nr. 6.  

Litteratur: Skatteretten 1, 5. udgave, kompendium I, p. 169. 

Vedtægtsændringen: 

Den gode besvarelse indeholder en drøftelse af, hvorvidt den pr. 1. januar 2008 gennemførte 
vedtægtsændring indebærer, at Berit Boldsens aktier i Dan Invest A/S i skattemæssig henseende må 
anses for afstået og ombyttet med aktier i samme selskab, men med ændrede rettigheder. Med 
henvisning til praksis, hvorefter en ændring i aktiers stemmerettigheder alene helt undtagelsesvist 
har resulteret i en afståelsesbeskatning, synes det mest rigtigt at nå frem til, at ændringen i 
stemmerettighederne ikke udløser beskatningsmæssige konsekvenser for Berit Boldsen.   

Litteratur: Skatteretten 1, 5. udgave, kompendium II, p. 92. 

Købet af ejerlejligheden: 

Der lægges op til en drøftelse af, hvorvidt erhvervelsen af ejerlejligheden indebærer, at den fulde 
skattepligt er genindtrådt for Berit Boldsen, jf. KSL § 1. Den studerende bør i den forbindelse 
henvise til, at bopælserhvervelse er en nødvendig men ikke en tilstrækkelig betingelse for statuering 
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af fuld skattepligt i forbindelse med en tilflytning. Hertil kræves således yderligere, at der tages 
ophold i Danmark. Betydningen af at Berit Boldsen varetager sit bestyrelsesarbejde hos forlaget bør 
i den forbindelse drøftes, jf. KSL § 7, stk. 1, 2. pkt. Med henvisning til, at der alene er tale om to 
årlige bestyrelsesmøder, synes det mest rigtigt at konkludere, at fuld skattepligt ikke indtræder som 
følge af købet af ejerlejligheden. 

Litteratur: Skatteretten 1, 5. udgave, kompendium III p. 12ff. 

Tilbageflytning: 

Det bør fastslås, at Berit Boldsens fulde skattepligt til Danmark genindtræder den 1. september 
2008, idet Berit Boldsen på dette tidspunkt tager permanent ophold i Danmark, jf. KSL § 1 smh. 
KSL § 7. 

Det bør endvidere fastslås at tilbageflytningen indebærer, at der skal fastsættes en særlig 
indgangsværdi på aktierne i Dan Invest A/S, jf. ABL § 37. Aktierne anses herefter for anskaffet til 
kursværdien på tilflytningstidspunktet – d.v.s. 75.000 svarende til kurs 75. 

Litteratur: Skatteretten 1, 5. udgave, kompendium III, p. 10ff. samt p. 16. 

Aktiesalget: 

Aktiesalget skal behandles efter reglerne i ABL §§ 12-14:  

Skattemæssig anskaffelsessum jf. ABL § 37 kr. 75.000 

Afståelsessum   kr. 50.000 

Tab    kr. 25.000 

Et tabsfradrag på børsnoterede aktier er kildeartsbegrænset, idet tabet alene kan modregnes i 
summen af aktieudbytter, gevinster og afståelsessummer, der vedrører børsnoterede aktier, hvor en 
eventuel gevinst er omfattet af ABL § 12, jf. ABL § 14, stk. 1. Eftersom Berit Boldsen tidligere på 
året har modtaget kr. 10.000 i udbytte af sin aktiebesiddelse kan nettotabet i 2008 herefter fastsættes 
til kr. 15.000. 

Litteratur: Skatteretten 1, 5. udgave, kompendium III, p. 103. 

Maj 2009/Malene Kerzel 
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Opgave 2 

Spørgsmål 2.1 

 

2.1.1 Karl Kolds status som lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende 
 

Besvarelsen bør indeholde en stillingtagen til, om Karl Kold skal anses som lønmodtager eller 
selvstændig erhvervsdrivende. Selvom Karl Kold formelt driver selvstændig virksomhed er det 
åbenbart, at han fortsat må anses som lønmodtager. Karl Kold er skattepligtig af lønvederlaget på 
kr. 480.000 og Artline A/S har et tilsvarende fradrag. Beløbet henregnes som personlig indkomst, jf. 
PSL § 3, stk. 1. 

Litt.: SR 1, 5. udg., afsnit II, kap. 6.1. 

 

2.1.2 Massageordning 
 

Det tilbudte gode bør beskrives i henseende til, om det er omfattet af LL § 16 om skattepligtige 
”frynsegoder”. Det bør statueres, at værdien af massagen på kr. 3.000 principielt er skattepligtigt 
hos Karl Kold, men skattefri efter ”3.000 kr.’s reglen” i LL § 16, stk. 3. Dette må begrundes med, at 
den ydede massage må anses som ydet i overvejende grad af hensyn til Karl Kolds arbejde. 
Udgiften kan fratrækkes som en lønudgift efter SL § 6 a hos Artline A/S. 

Litt.: SR 1, 5. udg., afsnit II, kap. 6.1.3.3. 

 

2.1.3 Konferencerejse til Venedig og anskaffelse af software 
 

Det bør statueres, at den erhvervsmæssige del af rejsen, nemlig transport kr. 3.000 og overnatning 
og bespisning under konferencen (50 % af kr. 8.000) kr. 4.000, i alt kr. 7.000 er fradragsberettiget 
driftsomkostning jf. SL § 6 a hos Artline A/S og skattefrit for Karl Kold. Sidstnævnte skyldes, at 
udgiften ikke har indkomstvirkning for Karl Kold, idet deltagelsen ikke udgør et vederlag for en 
arbejdsydelse. 

Den private del af rejsen svarende til de resterende afholdte udgifter til overnatning og bespisning 
kr. 4.000 er skattepligtig for Karl Kold som et skattepligtigt naturalgode efter LL § 16, stk. 1. 
Udgiften er fortsat fradragsberettiget hos Artline A/S som en lønudgift, jf. SL § 6 a.  

Den skattemæssige følge af udgiften på kr. 5.000 til anskaffelse af software på udstillingen i 
Venedig bør drøftes. Det bør statueres, at der foreligger en afskrivningsberettiget anlægsudgift både 
i forhold til Karl Kolds virke som lønmodtager og i forhold til Artline A/S. Ved hjemkomsten 
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godtgør Artline A/S udgiften, og det bør herefter drøftes, om der foreligger skattefri godtgørelse 
efter regning, eller om godtgørelsen omfattes af LL § 9, stk. 5. Under hensyn til, at udgiften i første 
omgang er afholdt efter selvstændig beslutning af Karl Kold og først efterfølgende er godtgjort, 
synes det mest korrekt, at forholdet er omfattet af LL § 9, stk. 5. Dette betyder, at Karl Kold er 
skattepligtig af det modtagne som personlig indkomst, men kan fradrage udgiften. Fradraget sker i 
Karl Kolds almindelige indkomst, jf. PSL § 3, stk. 2. 

Litt.: SR 1, 5. udg., afsnit II, kap. 6.1.3.3. 

 

2.1.4 Anskaffelse af PC og softwareprogram 
 

Besvarelsen bør redegøre for fradrag for lønmodtagerudgifter, og det bør konkluderes, at de 
afholdte udgifter er erhvervsmæssige og kan afskrives. Selvom Afskrivningsloven kun i begrænset 
omfang er pensum, bør det nævnes, at PC’en kan afskrives efter AFL § 5, idet værdien på kr. 
25.000 overstiger grænsen for fradrag for småaktiver på kr. 6.700 (2008: kr. 11.900) i AFL § 6, stk. 
1. Derimod kan udgiften til software fradrages efter AFL § 6, stk. 1, nr. 4 uden hensyntagen til 
værdien. 

Litt.: SR 1, 5. udg., afsnit III, kap. 4.3. 

 

Spørgsmål 2.2 Salg af ejendom til Lars Kold 

Det bør angives, at ejendomsafståelsen er omfattet af EBL. Besvarelsen bør drøfte afståelsens 
periodisering og statuere, at der efter praksis næppe kan tages hensyn til en mundtlig aftale indgået 
mellem interesseforbundne parter. Ejendomsoverdragelsen er således først gennemført i 2008. En 
begrundet statuering af, at der ikke gælder formkrav i skatteretten, hvorefter også en ubestridelig 
mundtlig overdragelse må accepteres, må sikkert også kunne anerkendes. 

Besvarelsen bør indeholde en avanceopgørelse, herunder med opgørelse af afståelsessum og 
reguleret anskaffelsessum. Afståelsessummen skal efter kontantberegning opgøres til kr. 1.800.000, 
idet pantebrevet skal kursansættes til markedsværdien, jf. EBL § 4, stk. 1. 

Besvarelsen bør indeholde en drøftelse af, om den aftalte afståelsessum på kr. 1.800.000 skal 
anerkendes af skattemyndighederne, når salget er sket til en søn, jf. EBL § 3. 15 %-reglen efter cirk. 
1982.135 indebærer, at parternes værdiansættelse inden for +/÷ 15 % af seneste offentliggjorte 
ejendomsvurdering kan anerkendes – seneste offentliggjorte vurdering er 2006-vurderingen på kr. 2 
mio. kontant. Overdragelse kan herefter foretages inden for rammen kr. 1.7 mio.- kr. 2.3 mio. uden 
at udløse gave. Da overdragelsen er sket til kr. 1.800.000 kontant, kan skattemyndighederne ikke 
anfægte overdragelsen. Det bør fremgå af besvarelsen, at parterne har et retskrav på anvendelse af 
15 %-reglen. 
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Den regulerede anskaffelsessum opgøres på grundlag af EBL § 5 og med erhvervelse i 2005 og 
afståelse i 2008 med følgende beløb: 

Anskaffelsessum 2005  1.000.000 kr. 

Tillæg 2005        10.000 – 

Forbedring 2006 (eksl. 10.000)    270.000 – 

Tillæg 2006 og 2007       20.000 – 

I alt   1.300.000 kr. 

Skattepligtig fortjeneste kr. 1.800.000 ÷ kr. 1.300.000 = kr. 500.000. 

Det bør fremgå af besvarelsen, at beskatningen heraf kan undgås ved begæring efter EBL § 6 A, 
idet Karl Kold i samme indkomstår erhverver anden erhvervsejendom. Efter EBL § 6 A nedsættes 
anskaffelsessummen for den nyerhvervede ejendom med fortjenesten. 

Ved salget i 2009 kan følgende ejendomsavance opgøres: 

Anskaffelsessum  3.000.000 kr. 

EBL § 6 A nedslag     500.000 – 

EBL § 6 A anskaffelsessum 2.500.000 kr. 

10.000 kr.’s tillæg       10.000 – 

   2.510.000 kr. 

Afståelsessum  3.210.000 – 

Fortjeneste      700.000 kr. 

Beløbet beskattes som kapitalindkomst jf. PSL § 4, stk. 1, nr. 15. 

Litt.: SR 1, 5. udg., afsnit III, kap. 1.3, 1.4.2 og 2.1.3. 

 

 

Maj 2009/Jan Pedersen 


