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Opgave 1 
 
Anders Ahler havde siden 2005 været ansat i reklamebureauet Inter Media A/S som kreativ 
direktør. Anders Ahler havde af sin arbejdsgiver i indkomståret 2010 fået stillet en mobiltelefon til 
en værdi af kr. 5.000 til sin rådighed til brug for arbejdet. Herudover var han af sin arbejdsgiver i 
selvsamme indkomstår blevet udstyret med henholdsvis en bærbar computer til en værdi af kr. 
12.000 og en avanceret fotoprinter til en værdi af kr. 7.000. Anders Ahlers kone Bente Ahler, som 
var ansat i et tøjfirma, og som havde et betydeligt antal rejsedage årligt, havde ligeledes i 
indkomståret 2010 af sin arbejdsgiver fået stillet en bærbar computer til en værdi af kr. 10.000 til 
rådighed til brug for udførelsen af sit arbejde. Computeren tog hun dagligt med hjem efter 
arbejdstids ophør. For at undgå beskatning havde Bente Ahler imidlertid indgået en skriftlig aftale 
med sin arbejdsgiver om, at den bærbare computer ikke måtte anvendes privat.  
 
Inter Media A/S havde i modsætning til de fleste andre reklamebureauer ikke været ramt af 
økonomisk lavkonjunktur. Tværtimod havde regnskabet for indkomståret 2009 udvist det bedste 
resultat i bureauets historie, og ledelsen i reklamebureauet havde på den baggrund i begyndelsen af 
januar 2010 besluttet sig for at udlodde aktier til samtlige bureauets medarbejdere fra selskabets 
beholdning af egne aktier. Hver medarbejder blev herefter den 1. februar 2010 tildelt aktier til en 
kursværdi af kr. 20.000 dog således, at de medarbejdere i reklamebureauet, som alene var ansat på 
deltid, blev tildelt aktier til en kursværdi af kr. 12.000. Eftersom aktietildelingen i høj grad var 
begrundet i et ønske om at fastholde bureauets eksisterende medarbejdere, var det fastsat som 
betingelse for tildelingen, at aktierne tidligst blev videresolgt i 2019, hvorfor de tildelte aktier blev 
båndlagt i et depot i reklamebureauets pengeinstitut.  
 
Det gode resultat for indkomståret 2009 var desuden årsagen til, at man i maj måned 2010 havde 
afholdt en stort anlagt sommerfest for de 25 medarbejdere i Inter Media A/S. Festen blev afholdt på 
den kendte gourmetrestaurant Noma med en 7-retters middag med tilhørende vinmenu til i alt kr. 
4.000 pr. kuvert. Foruden de 25 medarbejdere deltog selskabets 5 bestyrelsesmedlemmer. 
Yderligere deltog reklamebureauets statsautoriserede revisor, der i mange år havde haft Inter Media 
A/S som kunde. De samlede udgifter i forbindelse med sommerfesten androg således kr. 124.000. 
  
Spørgsmål 1.1: 
Der ønskes en begrundet redegørelse for de beskatningsmæssige konsekvenser af det 
skitserede hændelsesforløb for hhv. Anders Ahler, Bente Ahler og Inter Media A/S. 
 
 
Anders Ahler havde gennem flere år interesseret sig for aktiemarkedet og havde efterhånden opnået 
et indgående kendskab til markedsmekanismerne. Han havde da også foretaget et omfattende antal 
aktiehandler med et betydeligt økonomisk afkast. De succesfulde investeringer havde bl.a. betydet, 
at Anders og Bente Ahler havde haft økonomisk mulighed for at gennemføre en større restaurering 
af deres private villa. 
 
I april måned 2008 havde Anders Ahler købt nominelt kr. 100.000 aktier i biotekvirksomheden 
Evolution A/S, som netop var blevet børsnoteret, og som således var optaget til handel på et 
reguleret marked. Aktierne blev købt til kurs 100 svarende til en anskaffelsessum på kr. 100.000. 
Anders Ahler noterede sig efterfølgende med stor tilfredshed, at kursen på biotekaktierne var stærkt 
opadgående, og han besluttede sig i december måned 2008 for at investere i yderligere en aktiepost 
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i selvsamme biotekselskab. Han købte herefter nominelt kr. 200.000 aktier til kurs 200 svarende til 
en anskaffelsessum på kr. 400.000.  
 
I forbindelse med en kapitalforhøjelse i Evolution A/S i begyndelsen af 2010 i anledning af 
udviklingen af et epokegørende biotekprodukt blev Anders Ahler som følge af sin aktionærstatus 
tildelt en ret til at tegne nominelt kr. 50.000 børsnoterede aktier i Evolution A/S til kurs 100.  
Umiddelbart herefter var det imidlertid blevet offentliggjort, at udviklingen af det nye 
biotekprodukt havde slået fejl, og Anders Ahler besluttede sig for ikke at udnytte 
tegningsrettighederne. Rettighederne blev i stedet videresolgt af Anders Ahler den 2. april 2010 for 
kr. 10.000 til en uafhængig køber.  
     
Den fejlslagne produktudvikling var endvidere årsagen til, at Anders Ahler den 20. maj 2010 
afhændede nominelt kr. 200.000 aktier i Evolution A/S til kurs 150 svarende til en afståelsessum på 
kr. 300.000. 
 
Spørgsmål 1.2: 
Der ønskes en begrundet redegørelse for, hvilke beskatningsmæssige konsekvenser, der 
udløses for Anders Ahler som følge af det skitserede hændelsesforløb.   
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Opgave 2 
 
Børge Bjørn drev sideløbende med sin ansættelse som gymnasielærer et landbrug på 10 hektar 
beliggende på Djursland, hvor han boede sammen med sin familie. Landbruget blev drevet med 
opdræt af kødkvæg og dyrkning af korn og havde i de senere år givet et beskedent overskud. Dette 
skyldtes ikke mindst den effektivitet og dygtighed, som prægede gårdens drift. 
 
I 2007 var taget på staldbygningerne tjenligt til udskiftning, hvorfor Børge Bjørn den 1. juli 2007 
havde afholdt en udgift til et nyt tag på kr. 100.000. Taget var i sin tid lagt af en tidligere ejer, men 
havde nu nået en sædvanlig levealder på 50 år for sådanne tage. I de 10 år, som Børge Bjørn på 
dette tidspunkt havde ejet landbrugsejendommen, havde han alene udført sædvanlig vedligeholdelse 
med oprensning, udskiftning af itugåede tagplader etc. 
 
For at kunne betale det nye tag havde Børge Bjørn den 1. juli 2007 optaget et lån på kr. 100.000 hos 
en bekendt. Børge Bjørn havde i den anledning udstedt et gældsbrev med et pålydende på kr. 
120.000. Ifølge sit indhold havde gældsbrevet en løbetid på 2 år og udløb den 1. juli 2009. 
Gældsbrevet skulle afdrages med kr. 60.000 den 1. juli 2008, og med det resterende beløb på kr. 
60.000 den 1. juli 2009. Gældsbrevet skulle herudover forrentes med 5 % p.a., hvilken forrentning 
forfaldt forud samtidig med lånets etablering. Børge Bjørn havde således allerede den 1. juli 2007 
betalt den fulde renteudgift i alt kr. 12.000 for perioden den 1. juli 2007 til den 1. juli 2009. 
 
I august 2007 anskaffede Børge Bjørn et transportabelt markvandingsanlæg til brug for sin 
korndyrkning for en udgift på kr. 50.000. 
 
I december 2007 havde Børge Bjørn indgået aftale om bortforpagtning af en del af landbrugsarealet 
til sin nabo, der skulle anvende arealet til nogle nyindkøbte rideheste. Forpagtningsaftalen skulle 
påbegyndes den 1. januar 2008 og gælde indtil videre. Den årlige forpagtningsafgift androg kr. 
24.000, som forfaldt forud til betaling hvert år den 31. december – første gang den 31. december 
2007 for perioden 1.1.-31.12. 2008, herefter den 31. december 2008 for perioden 1.1.-31.12. 2009 
o.s.v. 
 
Det var en del af forpagtningsaftalen, at Børge Bjørn hvert år i marts måned skulle sørge for, at det 
bortforpagtede areal blev udjævnet, tromlet og gødet. I marts 2008 havde Børge Bjørn bestilt den 
lokale maskinstation til at udføre dette arbejde og havde i den anledning afholdt en udgift på kr. 
3.000. I marts 2009 havde Børge Bjørn selv foretaget klargøringen af det udlejede areal ved brug af 
sine egne landbrugsmaskiner. Herved sparede Børge Bjørn mindst kr. 3.000. 
 
I december 2009 solgte Børge Bjørn sin landbrugsejendom til en uafhængig køber, således at 
køberen overtog ejendommen pr. 1. marts 2010 (jf. nedenfor). Køberen indtrådte i 
forpagtningsforholdet, hvorfor Børge Bjørn som led i skæringsopgørelsen for ejendommens 
indtægter og udgifter godtgjorde køberen et beløb på kr. 20.000 svarende til den del af 
forpagtningsbetalingen, der vedrørte perioden 1. marts 2010 til 31. december 2010.  
 
Spørgsmål 2.1: 
Giv en begrundet redegørelse for de skatteretlige problemstillinger, som ovennævnte 
begivenhedsforløb aktualiserer for Børge Bjørn. 
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I december 2009 havde Børge Bjørn som nævnt ovenfor solgt sin landbrugsejendom til en 
uafhængig køber for en samlet overdragelsessum på kr. 5.000.000 og til køberens overtagelse den 1. 
marts 2010. Det fremgik af købsaftalen, at Børge Bjørn og køberen havde fordelt den samlede 
afståelsessum på kr. 5.000.000 således, at kr. 1.000.000. skulle henføres til stuehuset med have og 
kr. 4.000.000 skulle henføres til stalde og driftsbygninger samt landbrugsjord. Denne fordeling 
svarede til en ejendomsvurdering, som parterne havde ladet foretage af en uafhængig 
ejendomsmægler. Det fremgik ligeledes, at den samlede købesum på kr. 5.000.000 skulle berigtiges 
således, at Børge Bjørn modtog en kontant betaling på kr. 4.000.000 og et pantebrev med pålydende 
kr. 1.000.000. Børge Bjørn havde straks solgt dette pantebrev til et vekselererfirma og havde opnået 
et salgsprovenu på kr. 800.000. 
 
Børge Bjørn havde selv erhvervet den solgte landbrugsejendom i november 1997 for en samlet 
kontant anskaffelsessum på kr. 3.000.000. Ud over udgiften på kr. 100.000 til nyt tag havde Børge 
Bjørn ikke afholdt yderligere udgifter til forbedring af den solgte ejendom. 
 
Spørgsmål 2.2: 
Giv en begrundet redegørelse for de skatteretlige problemstillinger, som ovennævnte 
begivenhedsforløb aktualiserer for Børge Bjørn. 
 
NB! Ved besvarelse af dette spørgsmål kan det forudsættes, at Børge Bjørn ved sin 
avanceopgørelse efter salget af landbrugsejendommen ikke ønsker at anvende EBL § 5 A. 


