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Michael B. Andersen har ved mail af 24. marts 2009 rettet henvendelse til Skatteministeriet 
vedrørende behandlingen af ugifte og ægtepar i forbindelse med forslaget om, at renteud-
gifter under 50.000 kr. for ugifte og 100.000 kr. for ægtepar ikke berøres af nedsættelsen af 
skatteværdien fra ca. 33,5 pct. til ca. 25,5 pct., jf. lovforslagets § 1, nr. 24 (forslaget til per-
sonskattelovens § 11).

Michael B. Andersen fremhæver, at familier der bliver splittet, kan blive ramt af, at bund-
grænsen på 100.000 kr. for ægteparret i den forbindelse ændres til, at hver person har en 
bundgrænse på 50.000 kr.

Hertil bemærkes, at forslaget om en bundgrænse på 50.000 kr. for ugifte og 100.000 kr. for æg-
tepar er et af flere elementer, der skal sikre tryghed om boligejernes økonomi. Bestemmelsen 
sikrer, at renteudgifter under beløbsgrænsen ikke reduceres som led i Forårspakke 2.0, men kan 
fradrages med samme værdi som i dag.

Det er korrekt, at reglen er udformet således, at for personer, der er gift og samlevende ved 
udgangen af et indkomstår, gælder en bundgrænse på 100.000 kr. for ægteparrets samlede 
negative nettokapitalindkomst, mens der i tilfælde, hvor ægteparret ved udgangen af ind-
komståret er separeret eller skilt, gælder en bundgrænse på 50.000 kr. for hver af ægtefæl-
lerne.

Denne udformning af reglen med hensyn til ægteskabelig status ved udgangen af et ind-
komstår er helt i overensstemmelse med skattelovgivningens øvrige sambeskatningsele-
menter.

Det er endvidere i overensstemmelse med de faktuelle forhold ved skilsmisser, da den fæl-
les økonomi ophører. Hermed vil en eventuel fælles gæld også blive delt, og hver person vil 
kunne fratrække de hertil hørende renteudgifter. Helt tilsvarende regler gælder for ugifte.

Hvis den ene ægtefælle – som Michael B. Andersen nævner – efter en skilsmisse bliver bo-
ende i huset og køber den anden ægtefælle ud, stilles vedkommende helt på samme måde 
som en ugift person, der køber hus. 

I det omfang rentefradraget overstiger 50.000 kr. vil skatteværdien af det overstigende be-
løb gradvist blive reduceret med 1 pct.point om året fra 2012 til 2019. Der er altså ikke tale 
om ændringer, der indtræder fra den ene dag til den anden.

Endelig vil den af ægtefællerne, der efter skilsmissen vælger at blive boende i huset, i ind-
fasningsperioden (2012-2019) blive kompenseret, hvis tabet som følge af reduktionen af 
rentefradraget overstiger gevinsten ved de indkomstskattelettelser, der gennemføres med 
Forårspakke 2.0.


