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Skatteregler for ægtefæller© 

 
Af advokat (L) Bodil Christiansen og 
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D. 2. juli 2011 blev omtalt reglerne om ægtefællers formueforhold under 
ægteskabet og d. 9. juli blev omtalt reglerne ved ægteskabets opløsning, 
dvs. ved skilsmisse og dødsfald. i denne artikel omtales nogle af de særlige 
skatteregler, der gælder ved skilsmisse. Næste gang. d. 23. juli, omtales 
hæftelse ægtefællers hæftelse for skattekrav. 
 

 

Under ægteskabet  

I skattelovgivningen er der fastsat en række særregler om beskatning af ægtefæller, 

f.eks. regler om ægtefællernes udnyttelse af bundfradrag ved beregning af topskat og 

skat af aktieindkomst, beskatning af medarbejdende ægtefælle og ægtefæller, der driver 

erhvervsvirksomhed sammen etc. I mange tilfælde er det en betingelse for at gøre brug 

af disse særregler, at ægtefællerne er samlevende.  

 

Skatteretligt opereres med nogle særegne forudsætninger. Eksempelvis gælder det, at 

selv om den ene ægtefælle forlader det fælles hjem, anses samlivet rent skatteretligt ikke 

for ophørt før kalenderårets udgang, med mindre der er indtrådt separation eller skils-

misse. 

 

 

Separation og skilsmisse 

De almindelige regler for beskatning af samlevende ægtefæller (de særlige sambeskat-

ningseffekter) ophører som nævnt ved separation eller skilsmisse, eller hvis samlivet 

blot er ophørt, da ved kalenderårets udgang.  

http://www.v.dk/


- 2 – 
Offentliggjort d. 16. juli 2011 
 
 
 

 
  

tommy@v.dk 
www.v.dk 

Tlf.    70 150 800 
Mob.  40 100 800 

Bodil Christiansen 
Advokat (L) 

Tommy V. Christiansen 
Advokat (H), cand. merc. (R) 

Fra det tidligste af disse tidspunkter skal hver ægtefælle beskattes af egne indtægter og 

afkast af egen formue, dvs. hver ægtefælle skal beskattes af egen bodel og eget særeje 

frem til det tidspunkt, hvor der sker en bodeling, dvs. indtil der foreligger en bodelings-

overenskomst. 

 

SKAT vil ikke acceptere, at ægtefællerne beskattes eksempelvis af halvdelen af formuen 

omfattet af formuefællesskabet. Helt tilbage i 1987 fastslog Landsskatteretten således, at 

ægtefællerne i separationsåret skulle beskattes af en formue svarende til deres respektive 

bodele og ikke - som ønsket af den ene part - af hver halvdelen af formuen.  Dette be-

skatningsprincip stemmer overens med det princip, at hver ægtefælle som udgangspunkt 

bevarer rådigheden over egen formue (bodel) under skiftet.  

 

Såfremt ægtefællerne har drevet en erhvervsvirksomhed, ændrer beskatningen sig også 

efter en separation eller skilsmisse. Under ægteskabet beskattes virksomhedens over-

skud hos den ægtefælle, der i overvejende grad har drevet virksomheden, uanset hvem 

der ejer virksomheden. Har hustruen eksempelvis arvet en landbrugsejendom, der drives 

af manden, skal overskuddet beskattes hos manden. Efter separation eller skilsmisse er 

det ejerægtefællen – i det nævnte eksempel hustruen - der skal beskattes af virksomhe-

dens afkast.   

 

I praksis har bl.a. fordelingen af rentefradraget for renteudgifter vedrørende ægtefæller-

nes fælles bolig givet anledning til tvister, både mellem ægtefællerne indbyrdes og mel-

lem ægtefællerne og skattevæsenet. Skattemyndighederne har her den praksis, at efter 

separation eller skilsmisse og indtil fællesboet er skiftet ved bodelingsoverenskomst, er 

det kun den ægtefælle, der hæfter for lånet, der vil kunne opnå fradrag. Ejer ægtefæller-

ne boligen i sameje, d.v.s. med halvdelen til hver, og hæfter de solidarisk for gælden i 

ejendommen, kan hver ægtefælle som udgangspunkt kun fradrage halvdelen af renteud-

gifterne. Selv om ejendommen efter en separation kun bebos af den ene ægtefælle, skal 

hver ægtefælle svare ejendomsværdiskat af sin respektive andel af ejendommen frem til 

det tidspunkt, hvor der finder en bodeling sted.  
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En ægtefælle, der ved bodelingen f.eks. har fået tillagt et rentebærende aktiv, eksempel-

vis en post obligationer, som hidtil har tilhørt den anden ægtefælle, beskattes først af 

afkastet fra tidspunktet for bodelingsoverenskomsten/skiftet afslutning, uanset renternes 

forfaldstidspunkt. Der kan her opstå den situation, at den ene ægtefælle bliver beskattet 

af en del af renterne, som herefter tilfalder den anden ægtefælle skattefrit. 

 

De aktiver, som den ene ægtefælle måtte modtage fra den anden ægtefælle som led i 

bodelingen, sidestilles ikke med salg og udløser ikke i sig selv beskatning som følge af 

overgangen fra den ene ægtefælle til den anden ægtefælle. I stedet indtræder den ægte-

fælle, der overtager aktivet, i den tidligere ægtefælles skattemæssige stilling.  

 

Såfremt den ene ægtefælle som et led i bodelingen opnår en formuefremgang, er denne 

fordel skattefri for modtageren.  

 

 

Aktiver med latente skatteforpligtelser 

Et ofte set stridsspørgsmål er konsekvenserne af latente skatteforpligtelser.  

 

Har én af ægtefællerne, eksempelvis manden, anskaffet f.eks. en udlejningsejendom 

eller en landbrugsejendom, vil der ofte blive udløst skatter ved salg af ejendommen til 

den værdi, hvormed ejendommen indgår i mandens bodel. Manden vil her anføre, at når 

han skal udrede noget til hustruen, skal den skat, der hviler på ejendommen, fragå i hans 

formue, således at der skal ske reduktion med et beløb svarende til den skat, der vil blive 

udløst ved et salg. 

 

Hustruen vil på sin side anføre, at disse skatter rent faktisk ikke vil blive udløst de første 

mange år, da manden ikke har tænkt sig at sælge foreløbigt, og formentlig først, når han 

går på pension. Der skal derfor kun afsættes et mindre beløb som fradrag i mandens bo-

del til betaling af disse skatter. 

 

Der foreligger flere domstolsafgørelser om denne problemstilling, hvor det er fastslået, 

at der skal foretages en kursansættelse af disse fremtidige skatter, dvs. fastsættes til et 
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mindre beløb end den aktuelle beregnede skat. Kursen fastsættes efter en konkret vurde-

ring under hensyntagen til den forventede ejertid. Desto længere ejertid, desto mindre 

kurs på den beregnede skat. 

 

Hvis hustruen i det ovennævnte eksempel vælger selv at overtage ejendommen, kan 

dette ske uden beskatning af manden. Hustruen succederer som allerede ovenfor nævnt i 

skattekravet, dvs. at hun stilles skattemæssigt, som om det var hende, der havde erhver-

vet ejendommen på samme tid og til samme pris som manden i sin tid. I forbindelse med 

fordelingen af formuen indgår ejendommen selvsagt til den aktuelle handelspris, men 

med fradrag af en kursansat skattebyrde. 

 

Problemstillingen vedrørende latente skattekrav findes ligeledes ved værdiansættelse af 

pensionsordninger, mv., ligesom der også kan opstå problemstillinger om aktivering af 

latente skattefordele, eksempelvis vedrørende værdi af skattemæssige underskud til 

fremførsel, ikke udnyttede afskrivninger på driftsmidler m.v. 

 

Ved separation eller skilsmisse er spørgsmålet ofte, om den ene af ægtefællerne kan få 

ægtefællernes ansættelser for tidligere indkomstår genoptaget med henblik på en ændret 

fordeling af f.eks. renter af obligationer udlagt til den anden ægtefælle eller fordeling af 

prioritetsrenterne vedrørende den faste ejendom. Skattevæsenet har her den praksis, at 

da ægtefællerne under ægteskabets beståen er blevet beskattet beløbsmæssigt korrekt, 

vil en anmodning om genoptagelse af tidligere indkomstårs ansættelser i forbindelse 

med separation eller skilsmisse efter administrativ praksis ikke blive imødekommet. Det 

er derfor myndighedernes anbefaling, at der tages højde for disse forhold ved bodelin-

gen.  

 

I det hele taget bør ægtefællerne i forbindelse med en skilsmisse og formuedeling have 

et vågent øje til de skattemæssige forhold, således at der ikke efterfølgende opstår ube-

hagelige overraskelser. 
 

_______ o _______ 
 


