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Opgave 1 
 
Anders Ankerdal havde gennem en årrække været ansat som journalist på forskellige 
danske dagblade. I de seneste fem år havde han været ansat som ledende chefredaktør 
på avisen Dagens Nyheder. Arbejdspresset var imidlertid med årene blevet enormt, og 
Anders Ankerdal besluttede sig for at drosle ned. Han opsagde derfor pr. 1. december 
2005 sin stilling hos Dagens Nyheder og etablerede virksomheden ”Ankerdal Media”. Den 
1. januar 2006 indgik Anders Ankerdal en aftale med Dagens Nyheder om på 
freelancebasis løbende at levere artikler til avisen i samme omfang, som hans tid tillod det. 
Aftalen kunne af begge parter opsiges med en måneds varsel. Timelønnen for det udførte 
arbejde var aftalt til kr.1.200, og vederlaget blev månedligt overført til Ankerdal Media efter 
fremsendelse af faktura. Den månedlige afregning var mest hensigtsmæssig for avisens 
bogholderi. Det var desuden aftalt, at Dagens Nyheder, såfremt Anders Ankerdal måtte 
ønske det, stillede kontorfaciliteter – herunder pc – til rådighed for Anders Ankerdal. 
Anders Ankerdal valgte dog at udføre arbejdet hjemmefra. Han havde til gengæld taget 
imod pc’en, som var noget hurtigere end hans private. Pc’en, som havde en værdi af kr. 
15.000, var blevet installeret af avisens IT-folk og var desuden koblet op på avisens 
server. Anders Ankerdal havde endvidere i indkomståret 2006 modtaget et vederlagsfrit 
abonnement på avisen. Værdien af årsabonnementet udgjorde kr. 3.600.  
 
Sideløbende med varetagelsen af opgaverne i Ankerdal Media havde Anders Ankerdal 
arbejdet på en kriminalroman. Bogen blev udgivet på Forlaget Sherlock Holmes den 1. 
november 2006 lige op til julehandlen. Anders Ankerdal modtog ved udgivelsen et 
garantihonorar fra forlaget på kr. 50.000. Beløbet tilkom Anders Ankerdal uanset antallet af 
solgte bøger. Derudover blev Anders Ankerdal vederlagt med kr. 50 pr. solgt bog med 
afregning hvert år pr. 31. december. Kriminalromanen skulle vise sig at blive en bestseller. 
Anders Ankerdal havde således med udgangspunkt i opgørelsen pr. 31. december 2006 et 
krav på forlaget på kr. 200.000. Beløbet kom til udbetaling den 10. januar 2007. 
 
Såvel arbejdet i Ankerdal Media som forfattervirksomheden blev udøvet fra et kontor i 
Anders Ankerdals private bolig. Værelset, der tidligere havde været anvendt som 
gæsteværelse, og som derfor i lange perioder havde henstået ubenyttet, blev indrettet 
med reoler, computer, printer, skrivebord mv. Anders Ankerdal, der alene havde anvendt 
værelset i arbejdsmæssig henseende, havde som følge af det nyindrettede kontor i 
indkomståret 2006 konstateret en stigning i såvel el- som varmeforbrug, hvilket havde 
afspejlet sig i en udgiftsstigning på kr. 5.000 i forhold til det foregående år.       
 
Ved udgangen af 2006 havde Anders Ankerdal faktureret regninger i alt pålydende kr. 
320.000 til Dagens Nyheder. Arbejdet for Dagens Nyheder sideløbende med 
forfatterskabet havde optaget al hans tid, og han havde derfor ikke i indkomståret 2006 
udført opgaver fra andre hvervgivere. Dette var imidlertid hans egen beslutning, idet intet 
forhindrede ham i at påtage sig arbejde for andre. Anders Ankerdal var desuden af 
Dagens Nyheder blevet godtgjort udgifter til kontorhold på i alt kr. 2.000. 
 
Spørgsmål 1.1: Redegør for, hvilke beskatningsmæssige problemer det beskrevne 
hændelsesforløb giver anledning til for Anders Ankerdal 
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Anders Ankerdals succes med sit forfatterskab muliggjorde en gammel drøm: Pr. 1. april 
2007 anmeldte han over for folkeregistret flytning til Sydfrankrig og flyttede umiddelbart 
herefter ind i en pr. samme dato lejet lejlighed i St. Tropez med udsigt over Middelhavet. 
Det havde hele tiden været hensigten, at Anders Ankerdals kone - Bente Ankerdal - skulle 
gøre ham følgeskab, men af hensyn til deres 15-årige søn Christians skolegang fraflyttede 
hun først Danmark pr. 15. august 2007, på hvilket tidspunkt Christian var startet på 
efterskole i Viborg. Parrets ejerbolig blev pr. 15. august 2007 tømt for indbo og givet i 
uigenkaldelig kommission til en ejendomsmægler. Anders Ankerdal ejede dog fortsat en 
mindre landejendom i Nordjylland, som han i 2003 havde erhvervet og benyttet som 
feriebolig. Ejendommen skulle anvendes, når Anders og Bente Ankerdal var på ferie i 
Danmark. 
 
Efter flytningen fra Danmark var Anders Ankerdals engagement med Dagens Nyheder 
selvsagt af begrænset omfang. Anders Ankerdal havde dog også efter sin fraflytning 
skrevet flere artikler til Dagens Nyheder fra sit nye domicil. Som vederlag herfor havde han 
i 2007 modtaget i alt kr. 60.000. 
 
Den 10. januar 2008 modtog Anders Ankerdal endvidere kr. 350.000 fra forlaget 
vedrørende salget af kriminalromanen i 2007.                    
 
   
Spørgsmål 1.2: Giv en begrundet redegørelse for, hvilke beskatningsmæssige 
problemer fraflytningen giver anledning til for Anders Ankerdal  
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Opgave 2 
 
Asger Arve havde siden 1998 drevet en personligt ejet ejendomshandlervirksomhed med 
opkøb og videresalg af ejerlejligheder som speciale. Asger Arve var oprindeligt udlært 
tømrer, men succes på ejendomsmarkedet havde fået ham til at opgive dette erhverv. Han 
havde således gennem årene købt og solgt adskillige ejerlejligheder. 
 
Asger Arve boede sammen sin kone Bettina i en villa på 250 m2, som de havde erhvervet 
i 2004 for kontant kr. 2 mio. Villaen var i 2005 blevet istandsat med nyt køkken og to nye 
badeværelser. Udgifterne hertil udgjorde i alt kr. 400.000. 
  
Forretningen gik forrygende for Asger Arve, og hans økonomi var god. Han besluttede sig 
på den baggrund for at hjælpe sin barndomsven Christian Clausen, der manglede et sted 
at bo, og som havde begrænsede økonomiske midler. De to barndomsvenner indgik derfor 
i slutningen af 2005 en aftale om overdragelse af en ejerlejlighed i Århus midtby for 
kontant kr. 1.7 mio., uanset at den egentlige markedspris på ejerlejligheden kunne 
fastsættes til kontant kr. 2 mio. Ejerlejligheden havde Asger Arve som led i sin virksomhed 
med ejendomshandel købt af Dennis Dynesen i 2004 for kontant kr. 1.5 mio. Det var i 
forbindelse med erhvervelsen blevet aftalt, at Asger Arve vederlagsfrit skulle stå for 
opførelsen af en arkitekttegnet carport på Dennis Dynesens nyerhvervede grund i Risskov. 
Markedsprisen for arbejdet kunne fastsættes til kr. 100.000.   
 
Markedet for salg af ejerlejligheder gik langsomt i stå i løbet af 2006, og Asger Arves 
økonomiske vanskeligheder var årsagen til, at han i begyndelsen af 2007 så sig nødsaget 
til at sælge sin private villa. Villaen blev sat til salg for kr. 4 mio. Efter måneders forgæves 
salgsbestræbelser blev Asger Arve i juni måned kontaktet af Ejnar Eriksen, som tilbød at 
erhverve villaen for i alt kr. 3.4 mio., der blev berigtiget ved, at Ejnar Eriksen betalte Asger 
Arve kr. 3 mio. kontant. Derudover modtog Asger Arve som en del af vederlaget Ejnar 
Eriksens gamle Aston Martin liebhaverbil fra 1966. Bilen, der på overdragelsestidspunktet 
kunne værdiansættes til kr. 400.000, havde stor samlerværdi, og der var ifølge Ejnar 
Eriksen klare udsigter til senere værdistigninger på bilen.  
 
Asger Arve var imidlertid fortsat i betydelige likviditetsproblemer, og den 1. december 2007 
solgte han med blødende hjerte den gamle Aston Martin for kr. 500.000. Det blev i den 
forbindelse aftalt, at bilen skulle leveres og betales den 1. januar 2008.  
 
Spørgsmål 2.1: Giv en begrundet redegørelse for, hvilke beskatningsmæssige 
problemer der aktualiseres for Asger Arve som følge af det beskrevne 
hændelsesforløb 
 
Asger Arve modtog i maj måned 2004 et arveforskud fra sine forældre i form af et 
sommerhus. Sommerhuset var ubehæftet og beliggende på en 1.500 m2 stor grund i 
Skagen. Arveforskuddet skete til en aftalt værdi på kr. 850.000 svarende til den offentlige 
vurdering pr. 1. januar 2004 – kr. 1 mio. – reduceret med 15 %. I lyset af sine økonomiske 
vanskeligheder havde Asger Arve i februar måned 2007 overdraget sommerhuset til sin 
kone Bettina for kontant kr. 1.8 mio. Seneste offentliggjorte ejendomsvurdering udgjorde 
på overdragelsestidspunktet kr. 2 mio. Ved slutseddel underskrevet den 1. september 
2007 solgte Bettina Arve sommerhuset til en uafhængig køber for kontant kr. 2.4 mio. 
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Overdragelsesaftalen var betinget dels af købesummens betaling dels af kommunens 
vedtagelse af en omstridt lokalplan. Lokalplanen blev godkendt på et møde i kommunen 
den 5. januar 2008.    
 
Spørgsmål 2.2: Der ønskes en begrundet stillingtagen til de beskatningsmæssige 
problemer, som det skitserede hændelsesforløb giver anledning til for henholdsvis 
Asger Arve og Bettina Arve  
 


