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Skattelovgivningen har gennem tiderne haft et ikke helt opdateret synspunkt på rollefor-

delingen mellem mand og hustru. Manden blev anset som familiens overhoved, og drev 

ægtefællerne virksomhed sammen, blev manden opfattet som den skattemæssige hoved-

person, hvor hustruen kun i særlige tilfælde ansås som erhvervsdrivende. Manden blev 

følgelig beskattet af virksomhedens overskud. 

 

Blandt de mere morsomme tilfælde, der dukkede op i denne tid, var den situation, hvor 

en ledende medarbejder giftede sig med ejerens datter. Sidenhen arvede datteren virk-

somheden og hendes forældre var fremsynede nok til at gøre denne arv til særeje for 

datteren. 

 

Efter faderens død, forblev manden ansat – og nu måske som direktør - og hustruen, der 

var eneejer af virksomheden, deltog i direktionsmøder og havde i realiteten den afgø-

rende indflydelse på alle beslutninger. Ikke desto mindre tog skattemyndighederne efter 

dagældende regler det afsæt, at det var manden, der drev virksomheden – selv om måske 

hele overskuddet i virksomheden gik ind på hustruens bankkonto for særejemidler. Og 

det var manden, der måtte betale skatten af virksomhedens overskud og med håb om, at 

hustruen refunderede manden disse skatter, der udmærket kunne udgøre mange gange 

mandens lønindkomst. 

 

Havde hustruen købt en virksomhed, som hverken hun eller manden deltog aktivt i, blev 

overskuddet beskattet hos manden, uanset at også dette overskud ubeskåret tilgik hu-

struen som hendes særeje. 

http://www.v.dk/
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Der er sidenhen sket ændringer i en erkendelse af, at mænd ikke er kvinder overlegne i 

henseende til at drive virksomhed. En erkendelse, der nok kom mange år for sent. 

 

 

Gældende regler 
Efter de nugældende regler er det den ægtefælle, der driver virksomheden, der ved op-

gørelsen af sin skattepligtige almindelige indkomst, personlige indkomst, kapitalind-

komst samt ved opgørelsen af den arbejdsmarkedsbidragspligtige indkomst skal med-

regne indkomsten fra virksomheden.  

 

Hvis ægtefæller (hvilke regler der omtales i det følgende også gælder for registrerede 

partnere), der er samlevende, i fællesskab driver en personligt ejet erhvervsvirksomhed, 

er det den af ægtefællerne, der i overvejende grad driver virksomheden, som skal be-

skattes af det overskud og de aktiver, der knytter sig til virksomheden. Der er dog mu-

lighed for, at ægtefællerne fordeler beskatningen af overskuddet mellem sig, hvis de 

begge deltager i et væsentligt og ligeligt omfang i virksomhedens drift. Dette kan have 

betydning for skatteberegningen, da et givet overskud nu opdeles på 2 personer. 

 

 

Samlevende 
Anvendelse af de nedenstående regler kræver som nævnt, at ægtefællerne er samlevende 

i hele det indkomstår, som beskatningen vedrører. Samliv i skattemæssig henseende 

forudsætter, at ægtefællerne efter ægteskabets indgåelse har etableret fælles husførelse.  

 

Ved separation eller skilsmisse mellem samlevende ægtefæller anses samlivet i skatte-

mæssig henseende for ophævet på tidspunktet for separationen eller skilsmissen.  

 

Er der derimod tale om samlivsophævelse uden separation eller skilsmisse anses samli-

vet i skattemæssig henseende for ophævet med udgangen af det indkomstår, hvor samli-

vet er blevet ophævet. Ifølge praksis er det dog ikke enhver form for manglende samliv, 

der medfører, at et allerede etableret samliv mellem ægtefæller anses for ophørt.. Det 

ægteskabelige samliv anses f.eks. ikke for ophørt i skattemæssig henseende, hvis det 

skyldes, at den ene ægtefælle afsoner en langvarig fængselsstraf. Men i så fald kan det 
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nok knibe lidt med at opfylde nedennævnte kriterier for overførsel af overskud til den 

fraværende ægtefælle. 

 

Det er en afgørende betingelse for, at ægtefællerne kan anses for samlevende i skatte-

mæssig forstand, at begge er fuldt skattepligtige her til landet. Bortfalder fuld skattepligt 

for en af ægtefællerne eller for begge, anses samlivet i skattemæssig henseende for op-

hævet på tidspunktet for skattepligtens bortfald. 

 

 

Metoder til fordeling af overskuddet 
Der er her 3 måder, som kan anvendes ved ægtefællernes fordeling af overskuddet og 

den hertil knyttede beskatning:   

1. Overførelse til medarbejdende ægtefælle 

2. Etablering af lønaftale 

3. Aftale om friere fordeling  

 

 

Medarbejdende ægtefælle 
I mange år har den eneste mulighed for at overføre et vist beløb til beskatning hos den 

anden ægtefælle været at anvende reglerne om medarbejdende ægtefælle. 

 

Det første krav er her, at ægtefællerne er samlevende ved indkomstårets udløb. 

 

Der må overføres op til 50 pct. af virksomhedens overskud renset for kapitalindtægter 

og kapitaludgifter, dog højst 215.500 kr. i 2011. Det overførte beløb må ikke stå i åben-

bart misforhold til den medarbejdende ægtefælles arbejdsindsats i virksomheden. Den 

medarbejdende ægtefælle skal således yde en væsentlig arbejdsindsats. 

 

I de tilfælde, hvor den medarbejdende ægtefælle arbejder i virksomheden hver dag, 

kræves i almindelighed en arbejdsindsats på 3 – 4 timer. Det er dog ikke nødvendigt, at 

ægtefællen har medvirket dagligt i hele indkomståret. Hvis ægtefællen ikke har arbejdet 

dagligt i virksomheden eller i hele indkomståret, skal ægtefællen til gengæld normalt 

have lagt en væsentlig større arbejdsindsats end 3-4 timer om dagen i virksomheden. 
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Er virksomheden kun i drift en del af året, f.eks. i sommermånederne, anses væsentlig-

hedskriteriet for opfyldt, hvis der har været tale om en væsentlig medvirken i den del af 

året, hvor virksomheden har eksisteret. Men der også her en forudsætning, at der ikke er 

et åbenbart misforhold mellem den medarbejdende ægtefælles arbejdsindsats og det 

overførte beløb. 

 

Den medarbejdende ægtefælle betragtes som selvstændig erhvervsdrivende, men må 

ikke anvende reglerne i virksomhedsskatteloven. Den medarbejdende ægtefælle har in-

gen fradrag som selvstændig erhvervsdrivende i det overførte overskud. Disse fradrag er 

foretaget af den anden ægtefælle før beregningen af overførslen. 

 

 

Lønaftale 

Ægtefællerne kan også vælge at indgå en lønaftale, således at den deltagende ægtefælle 

betragtes som lønmodtager i skattemæssig henseende, medens arbejdsgiverægtefællen 

har fradragsret for lønudgiften og skal indeholde og indbetale A-skat og arbejdsmar-

kedsbidrag. 

 

Lønnen må ikke stå i åbenbart misforhold til lønmodtagerægtefællens arbejdsindsats. 

Ægtefællen kan således i skattemæssig sammenhæng modtage en løn, der svarer til, 

hvad der kunne opnås i et tilsvarende ansættelsesforhold hos en anden arbejdsgiver end 

ægtefællen. 

 

Lønaftalemodellen kan i visse tilfælde være mere fordelagtigt end reglerne om medar-

bejdende ægtefæller. Er det eksempelvis manden, der ejer og driver virksomheden, 

mens hustruen er ansat som salgschef, kunne man let forestille sig, at hun ville kunne 

opnå en højere løn, end hvad reglerne om medarbejdende ægtefæller fører frem til. I så 

fald kan reglerne om en lønaftale overvejes som et bedre alternativ til end reglerne om 

medarbejdende ægtefæller. Lønaftalemodellen kan endvidere være interessant i tilfælde, 

hvor ægtefællerne ikke kan anvende den nedennævnte frie fordelingsregel. 

 

 

 



- 5 – 
Offentliggjort d. 18. februar 2012 
 
 

 
  

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) 

Den frie fordelingsregel 
Sidste skud på stammen er reglerne om en friere fordeling af virksomhedens overskud. 

Denne regel er møntet på tilfælde, hvor ægtefællerne i væsentligt og ligeligt omfang 

deltager i virksomhedens drift. Eksempelvis kan nævnes 2 læger, der driver klinik sam-

men.  

 

Anvendes denne regel, anses begge ægtefæller som selvstændig erhvervsdrivende og 

begge kan anvende reglerne i virksomhedsskatteloven. Ved indkomstopgørelsen forde-

les virksomhedens aktiver og passiver mellem ægtefællerne efter samme forhold, som 

virksomhedens resultat fordeles mellem ægtefællerne. Fordelingen skal kunne begrun-

des sagligt i virksomhedens drift. 

 

Det er en betingelse for at gøre brug af disse regler, at ægtefællerne hæfter i samme om-

fang for virksomhedens forpligtelser i hele indkomståret. Hæftelsesforpligtelsen skal 

være opfyldt ved indkomstårets begyndelse. 

 

Det er endvidere en forudsætning, at der ikke er indgået en lønaftale med ægtefællen i 

hele året eller en del af året. 

 

Denne model kan være interessant, hvor der eksempelvis er tale om ægtefæller, der 

sammen driver en virksomhed i interessentskabsform indenfor det liberale erhverv, ek-

sempelvis som tandlæger, læger eller ingeniører. 

                

 

Løn eller vederlag, der afviger fra de skattemæssige regler 
Det ovenfor anførte drejer sig kun om, hvilke beløb der af virksomhedens overskud kan 

overføres fra den ene ægtefælle til den anden ægtefælle med skattemæssig effekt. 

 

Nu kunne man forestille sig, at eksempelvis manden ønsker at overføre et større beløb til 

hustruen, end hvad de ovenanførte regler fører frem til. Dette gælder særligt, hvis ægte-

fællerne anvender reglerne om medarbejdende ægtefæller. 
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Der er i princippet intet til hinder for, at der eksempelvis overføres 300.000 kr. til en 

medarbejdende ægtefælle, selv om skattemyndighederne kun accepterer 215.500 kr. 

Differencen, dvs. de 84.500 kr. betragtes da blot som en hævning foretaget af manden, 

med deraf følgende beskatning, hvis virksomhedsordningen anvendes, og derefter en 

skattefri overførsel til hustruen. 

 

Det er altså ikke skattemyndighederne der bestemmer, hvor meget hver ægtefælle skal 

modtage af virksomhedens overskud. Men det er skattemyndighederne, der fastsætter de 

skattemæssige konsekvenser af sådanne overførsler. 

 
—— o —— 

 

 
 
 


