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Rettevejledning eksamen i Skatteret, efteråret 2007  
 
Opgave 1 
 
Spørgsmål 1.1 
Lønmodtager/selvstændig 
Der lægges indledningsvis op til en diskussion af, hvorvidt Anders Ankerdal i forhold til 
Dagens Nyheder må anses som lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende. 
Afgørelsen heraf beror på en samlet vurdering med udgangspunkt i de momenter, der er 
angivet i cirkulære om personskatteloven nr. 129 af 4. juli 1994, pkt. 3.1.1. En konkret 
vurdering må føre til at anse Anders Ankerdal som lønmodtager. Det må i den forbindelse 
tillægges betydning, at der er tale om udførelse af arbejde for en tidligere arbejdsgiver, at 
afregningen af vederlag sker månedligt, at Anders Ankerdal får stillet pc til rådighed, at 
han bliver koblet op på avisens server, og at han ikke har udført arbejde for andre i 2006. 
 
Litteratur: Skatteretten 1, 4. udgave, p. 285. 
 
PC 
Eftersom Anders Ankerdal, jf. ovenstående, må anses som lønmodtager i forhold til 
Dagens Nyheder, er han omfattet af bestemmelsen i ligningslovens § 16, stk. 12, og han 
er derfor ikke skattepligtig af værdien af pc’en. Heller ikke opkoblingen til serveren hos 
Dagens Nyheder udløser beskatning, jf. ligningslovens § 16, stk. 13. 
 
Litteratur: Skatteretten 1, 4. udgave, p. 307f. 
 
Fri avis 
Afgørende for beskatningen er i denne henseende, om avisabonnementet udgør et sparet 
privatforbrug, eller om abonnementet i stedet kan siges i overvejende grad at være ydet af 
hensyn til Anders Ankerdals arbejde. Erstatter avisen privat avishold, er værdien heraf 
skattepligtig i medfør af ligningslovens § 16, stk. 1. Er dette ikke tilfældet, vil abonnementet 
være omfattet af bagatelgrænsen i ligningslovens § 16, stk. 3, 3. pkt. Med henvisning til 
Anders Ankerdals profession som journalist forekommer det mest nærliggende at henføre 
avisabonnementet under bagatelgrænsen i ligningslovens § 16, stk. 3, 3. pkt. Eftersom 
beløbsgrænsen i bestemmelsen ikke er overskredet (2006: kr. 5.100) udløses således 
ingen beskatning. 
 
Litteratur: Skatteretten 1, 4. udgave, p. 293f. 
 
 
Forfatterhonorarer 
Anders Ankerdal modtager garantihonoraret på kr. 50.000 i forbindelse med udgivelsen i 
november måned 2006. Eftersom der ikke er aftalt nogen tilbagebetalingspligt, har Anders 
Ankerdal erhvervet endelig ret til beløbet på dette tidspunkt, hvorfor beskatning skal ske i 
2006. Der er tale om en royaltyindtægt, og beløbet er skattepligtigt i medfør af 
statsskattelovens § 4, litra b. Beløbet beskattes som personlig indkomst, jr. 
Personskattelovens § 3, stk. 1.  
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Det omsætningsbestemte honorar på kr. 200.000 udgør tillige en royaltyindtægt og skal i 
overensstemmelse med almindelig praksis for periodisering af royaltybetalinger beskattes i 
udbetalingsåret – d.v.s. i 2007. Også dette beløb beskattes som personlig indkomst, jf. 
personskattelovens § 3, stk. 1. 
 
Den studerende bør diskutere muligheden for beskatning efter ligningslovens § 7 O, stk. 1, 
nr. 4 og angive kriterierne herfor samt de beskatningsmæssige konsekvenser af 
bestemmelsens anvendelse.  
 
Litteratur: Skatteretten 1, 4. udgave, p. 274 f. samt p. 646.                       
 
 
Arbejdsværelse  
Der lægges i opgaven op til en drøftelse af, hvorvidt Anders Ankerdal kan få fradrag for 
sine merudgifter til arbejdsværelse i hjemmet. Det bør angives, at praksis på området er 
restriktiv, og at fradrag i almindelighed forudsætter, at arbejdsværelset ikke kan anses som 
en del af boligens almindelige opholdsrum, jf. U 1961.107 H. Uanset opgavens 
oplysninger om arbejdsværelsets indretning bør det konkluderes, at der ikke kan opnås 
fradrag for merudgifterne.   
 
Litteratur: Skatteretten 1, 4. udgave p. 228ff. 
 
 
Vederlaget fra Dagens Nyheder  
Anders Ankerdal skal beskattes af det oppebårne vederlag på kr. 320.000 som almindelig 
lønindkomst, jf. statsskattelovens § 4. Beløbet beskattes som personlig indkomst, jf. 
personskattelovens § 3, stk. 1.  
 
Litteratur: Skatteretten 1, 4. udgave, p. 284ff. 
 
 
Godtgørelse af udgifterne til kontorhold 
Anders Ankerdal skal beskattes af den modtagne godtgørelse på kr. 2.000, jf. 
ligningslovens § 9, stk. 5. Beløbet beskattes som personlig indkomst, jf. 
personskattelovens § 3, stk. 1. Modstykket hertil er, at Anders Ankerdal kan fratrække 
udgiften i sin indkomstopgørelse som en driftsomkostning, jf. statsskattelovens § 6 a. 
Anders Ankerdals status som lønmodtager indebærer imidlertid, at der er tale om et 
såkaldt ligningsmæssigt fradrag, der alene kan fratrækkes ved opgørelsen af den 
skattepligtige indkomst. Derudover begrænses fradragsretten af ligningslovens § 9, stk. 1, 
hvorefter lønmodtageres udgifter alene kan fratrækkes for så vidt angår den del, der 
overstiger et reguleret grundbeløb (2006: kr. 5.100). 
 
Eftersom Anders Ankerdal ikke har andre fradragsberettigede udgifter i 2006, har 
kontorholdsudgifterne ingen fradragsmæssig virkning.   
 
Litteratur: Skatteretten 1, 4. udgave, p. 291f. samt p. 323. 
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Spørgsmål 1.2 
Ophør af skattepligt 
Opgaven lægger op til en drøftelse af, hvorvidt Anders Ankerdals fulde skattepligt til 
Danmark er ophørt og i givet fald på hvilket tidspunkt. Den omstændighed, at 
ægtefællerne fraflytter successivt, bør undergives en indgående behandling. Med 
henvisning til, at praksis har forholdt sig lempeligt til denne situation, samt at Bente 
Ankerdals senere fraflytning er begrundet i nogle private – og ikke skattemæssige – 
forhold, synes det berettiget at nå frem til, at Anders Ankerdals fulde skattepligt ophører 
den 1. april 2007. Dette til trods for at Anders Ankerdal på dette tidspunkt fortsat ejer bolig 
i Danmark, ligesom han fortsat har betydelige private interesser i landet. Heller ikke 
rådigheden over landejendommen i Nordjylland ændrer herpå. Som støtte for dette 
synspunkt kan anføres, at praksis synes at have lagt betydelig vægt på den faktiske 
benyttelse. 
 
Litteratur: Skatteretten 1, 4. udgave, p. 687ff. 
 
Vederlaget fra Dagens Nyheder på kr. 60.000 
Den studerende bør afvise kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 1, idet arbejdet ikke er udført i 
Danmark.  
 
Den virkelig gode besvarelse indeholder en diskussion af, om Anders Ankerdal i stedet 
eventuelt kan beskattes i Danmark af det modtagne honorar som følge af bestemmelsen i 
kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 7, som også gælder for lønmodtagere, jf. TfS 1998.354 H. 
Afgørende for beskatningen er herefter, om Anders Ankerdal kan siges at opfylde 
betingelsen i kildeskattelovens § 2, stk. 7, hvorefter Anders Ankerdal skal have haft direkte 
eller indirekte del i ledelsen af, kontrollen med eller kapitalen i den virksomhed, der 
udreder vederlaget. Om dette er tilfældet, kan ikke umiddelbart udledes af opgaven, og det 
afgørende i forhold til denne del af opgaven er derfor, at den studerende identificerer 
problemstillingen.    
 
Litteratur: Skatteretten 1, 4. udgave, p. 706ff. 
 
 
Royaltyindtægten 
Opgaven lægger op til en diskussion af, hvorvidt Anders Ankerdal er begrænset 
skattepligtig af den royaltyindtægt, som bliver udbetalt den 10. januar 2008. 
Beskatningshjemlen skulle i givet fald være kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 8. Det fremgår 
af kildeskattelovens § 65 C, stk. 4, hvilke royaltyindtægter der kan danne grundlag for 
begrænset skattepligt. Eftersom dette alene gælder for såkaldte industrielle royalties, må 
det konkluderes, at der ikke er hjemmel til at beskatte Anders Ankerdal af den oppebårne 
indtægt på kr. 350.000. 
 
Litteratur: Skatteretten 1, 4. udgave, p. 652f. og p. 718f.    
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Opgave 2 
 
Spørgsmål 2.1 
Næring 
Det bør indledningsvis fastslås, at Asger Arve er næringsdrivende med køb og salg af fast 
ejendom. Det fremgår således af opgavens oplysninger, at Asger Arve siden 1998 har 
drevet virksomhed som ejendomshandler og at han gennem årene har købt og solgt 
adskillige lejligheder. 
 
Litteratur: Skatteretten 1, 4. udgave, p. 481ff. 
 
Salget til Christian Clausen 
Salget af ejerlejligheden til Christian Clausen ligger inden for Asger Arves 
næringsvirksomhed, og han skal derfor beskattes af den opnåede avance i medfør af SL § 
4, jf. SL § 5. Opgørelsen af hhv. anskaffelses- og afståelsessum sker i overensstemmelse 
med det nominelle princip: 
 
Anskaffelsessummen for ejerlejligheden må fastsættes til de aftalte kontant kr. 1.5 mio. 
med tillæg af de 100.000, som værdien af carporten repræsenterer – d.v.s. i alt kontant kr. 
1.6 mio. 
 
Fastsættelsen af afståelsessummen er mere problematisk. Spørgsmålet er således, om 
denne skal fastsættes til de aftalte kontant kr. 1.7 mio., eller om Asger Arve skattemæssigt 
skal stilles, som om han har solgt ejerlejligheden til markedsprisen ud fra den betragtning, 
at det ikke er muligt at give afkald på en sædvanlig erhvervsmæssig indtægt. Problemet i 
den forbindelse er, at salget ikke er omfattet af ejendomsavancebeskatningslovens regler, 
da der er tale om et næringssalg. Bestemmelsen i ejendomsavancebeskatningslovens § 2, 
stk. 2, hvorefter der er direkte hjemmel til fiksering, finder således ikke anvendelse i den 
foreliggende situation. Problemstillingen synes ikke afklaret i praksis. Det afgørende for 
besvarelsens kvalitet er derfor, at den studerende beskriver problemet og argumenterer for 
den valgte løsning. I Skatteretten 1, 4. udgave p. 423 hældes til den løsning, at den 
næringsdrivende beskattes af en fikseret indtægt ud fra den betragtning, at det formentlig 
primært skyldes tilfældigheder, at næringsdrivende ikke er omfattede af regelsættet i 
ejendomsavancebeskatningsloven. Nogle vil måske finde hjemlen i statsskattelovens §§ 4-
5. 
 
Avancen kan herefter enten opgøres til kr. 100.000 (1.7 mio. ÷ 1.6 mio.) eller til kr. 400.000 
(2 mio. ÷ 1.6 mio.). Beløbet beskattes hos Asger Arve som personlig indkomst, jf. 
personskattelovens § 3, stk. 1. 
 
Litteratur: Skatteretten 1, 4. udgave, p. 421ff. samt p. 481ff. 
 
Salget af villaen 
Afgørende for de beskatningsmæssige konsekvenser i forbindelse med salget af Asger 
Arves private ejerbolig er, om salget er omfattet af parcelhusreglen i § 8, stk. 1, eller om 
der i stedet er tale om et salg omfattet af næringsvirksomheden. 
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Den studerende bør indledningsvis redegøre for næringsformodningsreglen der 
indebærer, at alle ejendomme – uanset art – som udgangspunkt indgår i 
næringsvirksomheden. Afgørende for beskatningen bliver herefter, hvorvidt Asger Arve er i 
stand til at afkræfte denne næringsformodning i forhold til villaen. Den særlige praksis 
vedrørende næringsdrivendes boliger bør nævnes, og det bør med udgangspunkt i den 
såkaldte ”femårsregel” konkluderes, at næringsformodningen ikke kan anses for afkræftet. 
Dette understøttes tillige af, at salget er en direkte følge af 
ejendomshandlervirksomhedens økonomiske vanskeligheder. Der er således tale om et 
næringssalg, der skal beskattes i medfør af statsskattelovens § 4, jf. § 5.       
 
Anskaffelsessummen udgør kr. 2.4 mio. (den oprindelige anskaffelsessum på kr. 2 mio. 
med tillæg af afholdte forbedringsudgifter på kr. 400.00). 
 
Afståelsessummen kan fastsættes til i alt kr. 3.4 mio. (det kontant berigtigede beløb på kr. 
3 mio. tillagt værdien af bilen udgørende kr. 400.000). 
 
Asger Arve skal herefter beskattes af en avance i 2007 på kr. 1 mio. Beløbet beskattes 
som personlig indkomst, jf. personskattelovens § 3, stk. 1.     
 
Litteratur: Skatteretten 1, 4. udgave, p. 485ff. 
 
 
Bilsalget 
Bilen er erhvervet som vederlag i næring, og det bør indledningsvis konstateres, at det 
almindelige næringsbegreb også omfatter vederlagsnæring. Spørgsmålet er derfor, om 
Asger Arve skal næringsbeskattes af den gevinst, som han konstaterer på bilen ved det 
senere salg. Der er i Skatteretten 1, 4. udgave, p. 180 redegjort for, at der formentlig kan 
opstilles en ”vederlagsnæringsformodningsregel”, der indebærer formodning for, at bilen er 
erhvervet m.h.p. videreomsætning. Om denne formodning kan afkræftes kan diskuteres. 
På den ene side kan det anføres, at Ejnar Eriksen allerede ved overdragelsen 
tilkendegiver, at der er klare udsigter til værdistigninger på bilen. På den anden side 
oplyses det i opgaven, at Asger Arve sælger bilen med ”blødende hjerte”. Afgørende for 
besvarelsen er derfor ikke så meget, hvilket resultat den studerende når, men i stedet, at 
den studerende er opmærksom på – og forholder sig til – problemstillingen.     
 
Såfremt det antages, at der er tale om en skattepligtig gevinst, må denne periodiseres til 
aftaletidspunktet – d.v.s. december 2007 – uanset at der først sker levering og betaling i 
2008. 
 
Litteratur: Skatteretten 1, 4. udgave, p. 179ff.   
 
 
Spørgsmål 2.2 
 
Gavebeskatning 
Asger Arve skal ved modtagelsen af sommerhuset i 2004 betale en gaveafgift, jf. SL § 5 
litra a. Det afgiftspligtige beløb udgør kr. 850.000 reduceret med bundfradraget i 
boafgiftslovens § 22, stk. 1, der i 2004 udgjorde kr. 51.500 – d.v.s. kr. 798.500. 
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Litteratur: Skatteretten 1, 4. udgave, p. 399f. 
 
 
Overdragelsen mellem Asger Arve og Bettina Arve 
Eftersom der er tale om en overdragelse mellem ægtefæller, finder bestemmelsen i 
kildeskattelovens § 26 B anvendelse. Der udløses herefter ikke nogen beskatning i 
forbindelse med overdragelsen, idet Bettina Arve succederer i anskaffelsestidspunkt, 
anskaffelsessum og anskaffelseshensigt.     
 
Litteratur: Skatteretten 1, 4. udgave, p. 748f. 
 
 
Videresalget af sommerhuset     
Bettina Arve er som følge af kildeskattelovens § 26 B indtrådt i Asger Arves 
skattemæssige stilling. Eftersom Bettina Arve således er indtrådt i Asger Arves 
anskaffelseshensigt, bliver det af afgørende betydning for beskatningen, om sommerhuset 
kan anses som et næringsaktiv. Udgangspunktet er, at sommerhuset som følge af 
næringsformodningsreglen indgår i Asger Arves næringsvirksomhed, men det bør 
diskuteres, om Asger Arve kan afkræfte denne næringsformodning. Dette må anses for 
tilfældet med henvisning til dels, at sommerhuset er erhvervet ved arveforskud og dels, at 
der er tale om en anden ejendomstype end den, som Asger Arve driver 
næringsvirksomhed med.       
 
Det bør endvidere i opgaven diskuteres, om salget eventuelt er omfattet af 
ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 2. Dette må imidlertid afvises med henvisning 
til det i opgaven oplyste om ejendommens areal på 1.500 m2. 
 
Fortjenesten opgøres efter de almindelige regler i ejendomsavancebeskatningsloven. 
Anskaffelsessummen på kr. 850.000 kan derfor tillægges kr. 10.000 for hvert ejerår ekskl. 
afståelsesåret – i alt kr. 40.000 – hvorfor den skattemæssige anskaffelsessum kan 
fastsættes til kr. 890.000. Afståelsessummen udgør kr. 2.4 mio. Bettina Arve skal herefter 
beskattes af en fortjeneste på kr. 1.510.000. Beløbet henregnes til beskatning som 
kapitalindkomst, jf. personskattelovens § 4, stk. 1, nr. 15.  
 
Endelig lægges der i opgaven op til, at den studerende forholder sig til periodiseringen i 
forbindelse med videresalget af sommerhuset. Den studerende må således redegøre for 
praksis vedrørende periodiseringen af betingede aftaler. Det er herefter af afgørende 
betydning for beskatningstidspunktet, om der er tale om en betingelse, hvis indtræden 
aftaleparterne selv har indflydelse på. Mens dette gælder for så vidt angår betingelsen om 
købesummens betaling, er dette på den anden side ikke tilfældet vedrørende betingelsen 
om kommunens vedtagelse af den omstridte lokalplan. Beskatningen bør på den baggrund 
først indtræde i 2008.         
 
December 2007/Malene Kerzel 


