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RETTEVEJLEDNING – SKATTERET I – F 2010 
 
Opgave 1 
 
Spørgsmål 1.1:  
 
Multimedier 
 
Anders Ahler 
Det bør indledningsvis fastslås, at fastlæggelsen af de beskatningsmæssige konsekvenser må ske 
under anvendelse af LL § 16, stk. 12 om multimediebeskatning. Anders Ahler skal herefter i 
indkomståret 2010 beskattes af kr. 3.000. Den studerende bør i besvarelsen angive, at det er uden 
betydning for beskatningsgrundlaget, at Anders Ahler får stillet flere multimedier til rådighed. I den 
gode besvarelse diskuteres, om den avancerede fotoprinter kan siges at udgøre ”sædvanligt 
tilbehør”, jf. ordlyden af LL § 16, stk. 12. Med henvisning til, at der ifølge opgavens oplysninger er 
tale om en avanceret fotoprinter, kan dette næppe siges at være tilfældet, hvorfor der konkret bør 
udløses en merbeskatning. Afgørende er dog ikke så meget, hvad den studerende konkret når frem 
til, men derimod i stedet, at problemstillingen identificeres og diskuteres.  
Litteratur: Skatteretten 1, 5. udgave, p. 314f. 
 
Bente Ahler  
Det bør indledningsvis angives, at det er hver person i husstanden, der skal multimediebeskattes i 
det omfang, at et multimedie stilles til rådighed for den pågældende. Videre bør det angives, at det 
afgørende for beskatningen er, om arbejdstageren har privat rådighed over det pågældende gode og 
ikke, om arbejdstageren de facto anvender multimediet privat. Betydningen af, at Bente Ahler med 
sin arbejdsgiver har indgået en skriftlig aftale om udelukkende erhvervsmæssig benyttelse, bør 
herefter diskuteres. Således vil rådighedsbegrebet indebære, at der i den konkrete situation må 
opstilles en formodning for, at Bente Ahler har benyttet den bærbare pc privat. Det er herefter Bente 
Ahler, der må afkræfte denne formodning om privat benyttelse. Hvor der bevisligt vil være 
mulighed for at afkræfte den private brug af f.eks. en mobiltelefon, synes den bevismæssige opgave 
umiddelbart at være vanskelig i forhold til den bærbare pc. Det forekommer på den baggrund mest 
rigtigt at argumentere for beskatning på kr. 3.000 af Bente Ahler. Vigtigst er det dog, at den 
studerende i sin besvarelse redegør for problemstillingen og anviser et velunderbygget 
løsningsforslag. 
Litteratur: Skatteretten 1, 5. udgave, p. 314f. 
     
Inter Media A/S 
Det bør af besvarelsen fremgå, at Inter Media A/S har mulighed for at afskrive udgiften til pc og 
printer på i alt kr. 19.000. Det bør i den forbindelse diskuteres, om der er mulighed for at foretage 
straksafskrivning i henhold til AFL § 6, stk. 1, nr. 2, der vedrører straksafskrivning på småaktiver. 
Det bør i besvarelsen angives, at pc og printer må anses for bestemt til at fungere sammen, hvorfor 
den samlede anskaffelsessum overstiger grundbeløbet på kr. 12.300. Straksafskrivning skal på den 
baggrund afvises. 
Litteratur: Skatteretten 1, 5. udgave, p. 455f.   
 
Medarbejderaktier: 
 
Anders Ahler: 
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Der lægges i opgaven op til en drøftelse af bestemmelsen i LL § 7 A og dens betingelser. Det bør 
således af besvarelsen fremgå, at en arbejdsgiver under de i LL § 7 A, stk. 1, nr. 2 angivne 
betingelser har mulighed for skattefrit at tildele sine medarbejdere gratisaktier. Det er således en 
betingelse, at værdien af gratisaktierne ikke overstiger kr. 22.800 (2010) ligesom det er en 
betingelse, at aktierne er båndlagt i 7 år. Begge betingelser er opfyldt i forhold til Inter Media A/S. 
Videre er det ifølge LL § 7 A, stk. 2 en betingelse, at der er tale om en generel ordning. Det bør i 
besvarelsen diskuteres, om det har nogen betydning for denne betingelses opfyldelse, at 
deltidsansatte medarbejdere i Inter Media A/S bliver tildelt aktier af en anden værdi end 
fuldtidsansatte medarbejdere. Med henvisning til LL § 7 A, stk. 2, 2. pkt., hvorefter begrænsninger, 
der er fastsat efter almene kriterier, anerkendes, bør det fastslås, at denne betingelse ikke har nogen 
betydning for anvendelsen af LL § 7 A. Konklusionen er herefter, at tildelingen af gratisaktier til en 
værdi af kr. 20.000 er skattefri for Anders Ahler.  
 
Inter Media A/S: 
Det bør af besvarelsen fremgå, at Inter Media A/S kan fratrække værdien af de udloddede aktier 
efter SL § 6 a. 
Litteratur: Skatteretten 1, 5. udgave, p. 330f. 
 
Sommerfest: 
 
Opgaven lægger op til en drøftelse af afgrænsningen mellem hhv. de fradragsberettigede 
driftsomkostninger, de begrænset fradragsberettigede repræsentationsomkostninger og de ikke-
fradragsberettigede privatudgifter. 
  
Medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer:   
Såvel udgifter afholdt over for medarbejdere som udgifter afholdt over for bestyrelsesmedlemmer 
anses for interne udgifter. Udgiften på kr. 124.000 kan derfor af Inter Media A/S fratrækkes som en 
fuldt fradragsberettiget driftsomkostning, jf. SL § 6 a. Det kan i den forbindelse diskuteres, om 
udgiften overstiger, hvad der må anses for sædvanligt, hvilket i givet fald ville indebære en 
beskatning hos deltagerne i sommerfesten. Afgørende er ikke så meget, hvad den studerende når 
frem til, men derimod, at spørgsmålet i besvarelsen gøres til genstand for diskussion. 
 
Revisor: 
I den gode besvarelse angives det, at udgiften på kr. 4.000, der kan henføres til bespisning af 
selskabets revisor, ikke kan anses for en intern udgift, men i stedet må kvalificeres som en 
repræsentationsudgift. At der er tale om en repræsentationsudgift indebærer, at alene 25 % af den 
afholdte udgift kan fratrækkes i indkomstopgørelsen, jf. LL § 8, stk. 4. 
Litteratur: Skatteretten 1, 5. udgave, p. 220ff og p. 444f.   
 
Spørgsmål 1.2: 
 
Næring: 
Det bør indledningsvis diskuteres, hvorvidt Anders Ahler må anses for næringsdrivende med køb 
og salg af aktier. Af opgaven fremgår det således, at Anders Ahler har foretaget et omfattende antal 
aktiehandler med et betydeligt økonomisk afkast. Det bør imidlertid klart afvises at anse Anders 
Ahler som næringsdrivende, hvilket – med henvisning til praksis - må begrundes med Anders 
Ahlers manglende professionelle tilknytning til aktiemarkedet. 
Litteratur: Skatteretten 1, 5. udgave, p. 580ff. 
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Afståelsen af tegningsretterne: 
I forbindelse med Anders Ahlers afståelse af tegningsretterne til de børsnoterede aktier i Evolution 
A/S skal der ske en avanceopgørelse, jf. ABL § 25, stk. 1. Det bør af besvarelsen fremgå, at 
opgørelsen sker efter den såkaldte aktie-for-aktie metode, ligesom det bør angives, at der ikke skal 
tages hensyn til Anders Ahlers øvrige aktiebeholdning i Evolution A/S. Tegningsretterne anses 
ifølge ABL § 25, stk. 2 for anskaffet til kr. 0, mens afståelsessummen ifølge opgavens oplysninger 
kan fastsættes til kr. 10.000. Salget indbringer herefter Anders Ahler en avance på kr. 10.000, der 
beskattes som aktieindkomst, jf. PSL § 4 a, stk. 1, nr. 4. 
Litteratur: Skatteretten 1, 5. udgave, p. 573 og p. 575f.      
 
Delafståelsen af aktier i Evolution A/S 
Anders Ahler realiserer en del af sin aktiebeholdning i Evolution A/S den 20. maj 2010, hvorfor 
besvarelsen bør indeholde en avanceopgørelse: 
Køb 1: Nominelt kr. 100.000 til kurs 100 → Anskaffelsessum = Kr. 100.000 
Køb 2: Nominelt kr. 200.000 til kurs 200 → Anskaffelsessum = Kr. 400.000 
I alt pålydende kr. 300.000 med samlet anskaffelsessum udgørende kr. 500.000 
Salg: Nominelt kr. 200.000 til kurs 150 → Afståelsessum = Kr. 300.000 
Gennemsnitlig anskaffelsessum (kr. 200.000: kr. 300.000) x kr. 500.000 = Kr. 333.333 
Tab: Kr. 333.333 ÷ Kr. 300.000 = Kr. 33.333 
 
Det skal af besvarelsen fremgå, at der er tale om et kildeartsbegrænset tabsfradrag, idet det opgjorte 
tab alene kan modregnes i udbytter, afståelsessummer og gevinster på aktier, som er optaget til 
handel på et reguleret marked, jf. ABL § 13 a, stk. 1. 
   
    

Maj 2010 
Malene Kerzel 
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Spørgsmål 2.1 
 
2.1.1 Hobbylandbrug 
Besvarelsen bør indeholde en – kort – beskrivelse af, om Børge Bjørns landbrugsejendom udgør en 
erhvervsmæssig virksomhed eller udgør en hobbyvirksomhed. På baggrund af 
landbrugsejendommens størrelse, professionelle og effektive drift samt den omstændighed, at 
ejendommen giver overskud, må det utvivlsomt konkluderes, at der foreligger en erhvervsmæssig 
virksomhed. 
Litt.: SR 1, 5. udg., p. 252 f. 
 
2.1.2 Udgifter til nyt tag 
Besvarelsen bør indeholde en redegørelse for det skatteretlige vedligeholdelsesbegreb og en 
angivelse af, at udgifter til vedligeholdelse af indtægtsgivende aktiver kan fradrages efter SL § 6, 
medens anlægsudgifter kan afskrives efter AFL. Det bør være angivet, at 1/5 af udgiften – svarende 
til Børge Bjørns forholdsmæssige ejertid – d.v.s. kr. 20.000 – udgør skatteretlig vedligeholdelse, 
medens det resterende beløb kr. 80.000 udgør forbedring. Forbedringsbeløbet kan afskrives efter 
AFL § 18. Da afskrivninger kun læses i hovedtræk i Skatteret I kan dybtgående kendskab hertil ikke 
kræves. Der kan således ikke stilles krav om, at besvarelserne omfatter muligheder for 
straksafskrivning eftter AFL § 18, stk. 2. 
Litt.: SR 1, 5. udg., p. 265 f. og p. 456 f. 
 
2.1.3 Låneoptagelse 
Det bør angives, at de forudbetalte renter skal periodiseres efter LL § 5 B, stk. 2, således at der i 
2007 er fradrag for kr. 3.000, i 2008 er fradrag for kr. 6.000, og i 2009 fradrag for kr. 3.000. 
Fradraget foretages i kapitalindkomsten, jf. PSL § 4, stk. 2. Den gode besvarelse nævner, at Børge 
Bjørn har mulighed for fuld rentefradragsret ved anvendelse af VSL. 
Det bør endvidere angives, at Børge Bjørn ikke har fradrag for kurstabet ved låneindfrielsen, jf. 
KGL § 20. 
 
2.1.4 Udgifter til vandingsanlæg 
Besvarelsen bør angive, at udgiften til vandingsanlægget på kr. 50.000 udgør en investeringsudgift, 
som ikke kan fradrages efter SL § 6. Derimod kan udgiften afskrives efter AFL § 5 om afskrivning 
af driftsmidler.  
Litt.: SR 1, 5. udg., p. 229 ff., p. 455. 
 
2.1.5 Forpagtningsaftalen 
Indtægten for forpagtningen af jordstykket kr. 24.000 kr. årligt indgår i den skattepligtige 
virksomhed jf. SL § 4. Indtægten medregnes under den personlige indkomst jf. PSL § 3. 
Besvarelsen bør indeholde en drøftelse af periodiseringsproblematikken, og det bør være angivet, at 
praksis for længerevarende leje- og forpagtningsforhold anvender et påløbsprincip. 
Forpagtningsafgiften skal derfor medregnes med kr. 24.000 for hvert af årene 2008 og 2009. Den 
årvågne eksaminand nævner, at Børge Bjørn tillige skal indtægtsbeskattes af kr. 4.000 for 2010 
(2/12 af kr. 24.000) for perioden frem til køberens overtagelse af landbrugsejendom. 
Litt.: SR 1, 5. udg., p. 276. 
 
2.1.6 Udgifter til tromling, udjævning, gødning etc.  
Udgiften i marts 2008 på kr. 3.000 kan fratrækkes som driftsomkostning efter SL § 6. Den gode 
besvarelse drøfter, om der tilsvarende for 2009 kan foretages et driftsomkostningsfradrag på kr. 
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3.000 omfattende en fikseret udgift svarende til Børge Bjørns besparelse ved selv at udføre arbejdet. 
Besvarelsen bør konkludere, at et sådant fradrag ikke kan foretages, da der ikke er realiseret noget 
udgift. 
Litt.: SR 1, 5. udg., p. 220 f. og p. 163 f. 
 
 
Spørgsmål 2.2 
 
2.2.1 ”Stuehusreglen” 
Det bør angives, at den solgte ejendom omfattes af ”stuehusreglen” i EBL § 9, således at den 
forholdsmæssige del, som kan henføres til stuehuset, er skattefri. 
Litt.: SR 1, 5. udg., p. 536. 
 
2.2.2 Opgørelse efter EBL 
Det bør være angivet, at ejendomsoverdragelsen skal periodiseres til indkomståret 2009, hvor 
købsaftale indgås, uanset at overtagelse finder sted i 2010. 
 
Besvarelse bør indeholde en opgørelse af avancen efter EBL §§ 4-5. 
 
Reguleret anskaffelsessum: 
 
Købspris i 1997: 3.000.000 
10.000 kr. > tillæg,  
EBL § 5, stk. 1 
1997-2009 (ekskl.) 
12 x 10.000 kr.   120.000 
Forbedring/nyt tag, 
EBL § 5, stk. 2 
(80.000 -10.000) kr.      70.000 
  3.190.000 
 
Udførligt kendskab til AFL § 18 kan ikke kræves, hvorfor det ikke kan anses som en stor fejl, at 
muligheden for straksfradrag ikke er behandlet. 
 
Afståelsessum: 
 
Kontant  4.000.000 
Kontantomregnet 
pantebrev     800.000 
  4.800.000 
 
Skattepligtig avance før nedslag for stuehus: 
 
(4.800.000-3.190.000)kr. = 1.610.000 kr. 
 
 
2.2.3 Opgørelsen af den skattefri del 
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Det bør angives, at køber og sælger er forpligtet til at foretage en fordeling af afståelsessummen i en 
del, der kan henføres til stuehus med have og en del, der kan henføres til driftsbygninger og 
landbrugsjord. Det bør samtidig angives, at skattemyndighederne påser, at fordelingen svarer til 
markedsmæssige værdier, jf. EBL § 4, stk. 5. Det bør samtidig anføres, at parternes fordeling af den 
samlede afståelsessum på kr. 5 mill., som fordeles med 1/5 til stuehuset og 4/5 til driftsbygninger og 
landbrugsjord, svarer til den foretagne vurdering af uafhængig ejendomsmægling og derfor bør 
godkendes af skattemyndighederne. 
 
Den opgjorte fortjeneste på 1.610.000 kr. opdeles i en skattefri del jf. EBL § 4, stk. 2 og en 
skattepligtig del jf. EBL § 9, stk. 3. 
 
Den skattefrie del vedr. stuehus m.v., EBL § 4, stk. 2: 
 
Afståelsessum: 1/5 af 4.800.000 kr. =  960.000 kr. 
Reg. anskaffelsessum: 1/5 af 3.190.900 kr. = 638.000 kr. 
    322.000 kr. 
 
Den skattepligtige del ved landbrug, EBL § 9, stk. 3: 
 
Afståelsessum 4/5 af 4.800.000 kr. =  3.840.000 kr. 
Reg. anskaffelsessum 4/5 af 3.190.000 kr. = 2.552.000 kr. 
    1.288.000 kr. 
Bundfradrag efter EBL § 6, stk. 2     268.000 kr. 
Skattepligtig avance   1.020.000 kr. 
 
Litt.: SR 1, 5. udg., p. 516 ff. og p. 536 ff. 
 
 

Maj 2010 / Jan Pedersen 


