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En ægtefælle hæfter som udgangspunkt ikke for den anden ægtefælles 
gæld. Dette gælder, hvad enten der er formuefællesskab eller særeje. Der er 
dog enkelte undtagelser, herunder visse skattekrav. I nogle tilfælde kan 
SKAT foretage udlæg for den ene ægtefælles skattegæld hos den anden æg-
tefælle. Se endvidere artiklerne af 2, 9. og 16. juli 2011 om dette emne. 
 

 

Særråden og særhæften 
Som altovervejende hovedregel kan en kreditor kun kræve sin betaling hos den, som har 

stiftet gælden og dermed skylder pengene Det gælder, uanset om debitor er gift eller ej. 

En ægtefælles kreditor er derfor ikke bedre sikret, fordi vedkommende er gift. Kreditor 

har ikke ret til at inddrive sit tilgodehavende hos den anden ægtefælle, medmindre dette 

udtrykkeligt er aftalt med vedkommende kreditor.  

 

Det hænger naturligt sammen med, at hver ægtefælle har ret til frit at disponere over 

sine aktiver og indgå retshandler uden først at skulle indhente den anden ægtefælles 

samtykke. Man taler om, at der under ægteskabet for ægtefællerne gælder regler om 

særråden og særhæften.  

 

Dette princip gælder, uanset hvilken formueordning, der er i ægteskabet - altså uanset 

om man har fælleseje eller en eller anden form for særeje. Det skyldes, at ægtefællernes 

ægtefælleretlige formueordning kun vedrører ægtefællernes indbyrdes forhold og ikke 

deres kreditorer. Det er derfor en almindelig misforståelse af reglerne, når der etableres 

særeje for at få en ægtefælles formue i kreditorly.  

http://www.v.dk/
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Bestemmelser i dansk lovgivning, som omhandler ægteskab og ægtefæller, anvendes 

tilsvarende på registreret partnerskab og registrerede partnere.  

 

 

Skattegæld 
Der er dog visse ganske specielle undtagelser til hovedreglen om særhæften. Dette gæl-

der eksempelvis under visse omstændigheder skattegæld. 

 

Inddrivelse af skattegæld til det offentlige er en væsentlig undtagelse til reglen om, at en 

ægtefælle ikke hæfter for den anden ægtefælles gæld. Hæftelsen forudsætter dog, at 3 

betingelser er opfyldt, jf. nærmere nedenfor. 

 

At hæfte for en gæld vil sige, at man indestår for betalingen. Gifte personer kan fra tids-

punktet for ægteskabets indgåelse og frem til samlivets ophør risikere at komme til at 

skulle betale sin ægtefælles skyldige skatter. 

 

Hvis skattevæsenet ved udlæg forgæves har forsøgt at inddrive skyldig skat hos den 

skattepligtige ægtefælle, så kan der foretages udlæg for skattegælden hos den anden 

ægtefælle. Har den anden ægtefælle skat til gode, såkaldt overskydende skat, kan SKAT 

vælge at modregne i dette skattetilgodehavende i stedet for at gøre udlæg. 

 

Reglerne vedrører ægtefællens personlige skatter, men ikke A-skatter som ægtefællen 

var forpligtiget til at indeholde for sine ansatte medarbejdere, og heller ikke AM-bidrag, 

moms eller punktafgifter. Driver eksempelvis manden en virksomhed, og har han ikke 

afregnet indeholdte A-skatter, kan skattemyndighederne altså ikke foretage udlæg i hu-

struens aktiver for denne gæld.  

 

Hæftelsen for den anden ægtefælle er personlig. Det betyder, at kravet kan rettes mod 

hele ægtefællens formue. Og det er her uden betydning, hvorvidt der er etableret særeje 

eller ej. Har manden eksempelvis solgt en fast ejendom eller involveret sig i komman-

ditselskaber, som har udløst skatter, som han ikke kan betale, kan skattemyndighederne 

hente penge hos hustruen, selv om hun har særeje. 
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Krav i medfør af reglen om hæftelse for den anden ægtefælle forældes ikke på noget 

tidligere tidspunkt end kravet mod den skattepligtige ægtefælle. 

 

Tre hovedbetingelser skal være opfyldt, før skattevæsenet kan kræve pengene hos den 

anden ægtefælle.  

 

 

Forgæves udlæg hos skyldnerægtefællen 
Den første betingelse er, at hæftelse først indtræder på det tidspunkt, hvor den manglen-

de betalingsevne konstateres hos skyldnerægtefællen. Derfor kaldes den anden ægtefæl-

les hæftelse for subsidiær hæftelse.  

 

SKAT skal altså forgæves have forsøgt at foretage udlæg hos den skattepligtige ægte-

fælle. Denne betingelse er også opfyldt, hvis skyldnerægtefællen er gået konkurs, i beta-

lingsstandsning, tvangsakkord, gældssanering eller har afgivet insolvenserklæring. 

 

Så længe der er en mulighed for, at den skattepligtige ægtefælle kan betale sin gæld, 

f.eks. ved at der etableres en afdragsordning, kan SKAT ikke vælge at foretage udlæg 

hos den anden ægtefælle. 

 

 

Samlivet skal bestå på udlægstidspunktet 
Den anden betingelse er, at ægtefællerne - ud over at være gift - skal leve sammen på 

det tidspunkt, hvor SKAT har foretaget forgæves udlæg. Hvis samlivet var ophævet, kan 

skattegælden ikke inddrives hos den anden ægtefælle.  

 

Det er pantefogden, der skal godtgøre, at ægtefællerne levede sammen på udlægstids-

punktet. I de tilfælde, hvor ægtefællerne påstår, at de ikke er sammen, og hvor det fore-

kommer meget nærliggende, at ægtefællerne ikke reelt er flyttet fra hinanden, men der 

snarere er tale om et arrangement for at undgå den subsidiære hæftelse, stiller domstole-

ne meget store krav til ægtefællernes modbevis for, at samlivet er ophævet. Hvis ægte-

fællerne havde samme folkeregisteradresse på udlægstidspunktet og også fortsatte med 
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at have det efterfølgende, har domstolene anset det for godtgjort, at samlivet bestod, 

selvom ægtefællerne påstod det modsatte.   

 

Det er uden betydning, om samlivet er ophævet på grund af uoverensstemmelse mellem 

ægtefællerne, eller af f.eks. af økonomiske grunde. Det afgørende er, at de bor hver for 

sig. Ikke sjældent ses det, at samlivet ophæves netop for at undgå hæftelse for den anden 

ægtefælles skattegæld. 

 

Hvis ægtefællerne er separerede, er de ganske vist stadig væk gift, men i skattemæssigt 

henseende anses samlivet for ophævet ved separation, hvilket er i overensstemmelse 

med de ægtefælleretlige regler, hvor det følger af kravene til separation, at samlivet er 

ophørt. Reglen om subsidiær hæftelse kan derfor ikke bringes i anvendelse over for en 

frasepareret ægtefælle. 

 

I en sag, hvor ægtefællerne var blevet separeret og skilt for derefter senere at gifte sig 

igen, bestemte Vestre Landsret, at den subsidiære hæftelse alene kunne gøres gældende 

for restskatter vedrørende det indkomstår, hvor ægteskabet for anden gang var indgået 

og senere indkomstår.  

 

Noget andet er, hvis de fraseparerede ægtefæller flytter sammen igen og dermed genop-

tager samlivet. Kan skattevæsenet i en sådan situation bevise, dels at ægtefællerne var 

sammen på udlægstidspunktet, og dels at de også levede sammen i ægteskab i det år, 

hvor skattegælden opstod (herom nedenfor), så kan en mellemliggende separationsperi-

ode ikke afskære skattevæsenet fra at foretage udlæg hos den anden ægtefælle.  

 

Var skyldnerægtefællen død på udlægstidspunktet, ophører den anden ægtefælles hæf-

telse for kravet, da der ikke kan foretages udlæg i et dødsbo. 

 

 

Restancer vedrørende det indkomstår, hvori samlivet har bestået 

Den tredje betingelse er, at ægtefællerne skal have været gift og levet sammen i det ind-

komstår, hvor skattegælden er opstået. En vordende ægtefælle behøver altså ikke foran-
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stalte nøje undersøgelser af, hvad den anden ægtefælle har foretaget af dispositioner i 

året forud for ægteskabet. 

 

Det modsatte gælder for året, hvor ægtefællerne gifter sig. En ægtefælle, eksempelvis 

hustruen, kan altså komme til at hæfte for skat, der stammer fra før ægteskabet, hvis blot 

skatten vedrører indkomst fra det samme år, som parterne blev gift, og ægtefællerne i 

øvrigt levede sammen på det tidspunkt, hvor skattevæsenet forgæves foretog udlæg hos 

den skattepligtige ægtefælle. 

 

Holdes brylluppet i maj måned, kan hustruen altså komme til at hæfte for de skatter, der 

måtte være udløst som følge af, at manden har solgt en fast ejendom med gevinst i for-

året samme år. Så det er ikke nok at spørge om medgang og modgang. Det kan også 

være en god idé lige at forhøre sig om, hvorvidt den anden part har solgt skatterelevante 

aktiver i foråret i det år, hvor man gifter sig.  

 

Ved modregning i ægtefælles overskydende skat skal der være foretaget forgæves udlæg 

hos skyldneren selv i perioden fra tidspunktet, hvor den overskydende skat er beta-

lingsmoden (det vil sige, at SKAT med sikkerhed ved, hvilket beløb, det er, der kommer 

til udbetaling) og indtil 14 dage efter dette tidspunkt, hvis der ikke allerede foreligger et 

forgæves udlæg inden for de sidste 6 måneder. 

 

 
_______ o _______ 

 


