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ÆGTEFÆLLEBIDRAG 2010
Lav indkomst hos bidragsbetaleren
Hvis bidragsbetaleren har en lav indkomst, vil statsforvaltningen normalt ikke fastsætte et bidrag, da bidragsbetaleren skal have mulighed for at forsørge sig selv.
Overstiger bidragsbetalerens årlige indkomst i 2010 ikke ca. 250.000 kr., bør der
ikke fastsættes bidrag.
Er bidragsbetalerens indkomst i 2010 mellem ca. 250.000 kr. og ca. 270.000 kr. om
året, fastsætter statsforvaltningen skønsmæssigt bidraget til et mindre beløb end
ellers.
Statsforvaltningen vil som udgangspunkt ikke fastsætte et bidrag så højt, at bidragsbetalerens bruttoindkomst – efter fradrag af ægtefællebidrag samt bidrags- og
forsørgelsespligter over for børn – bringes ned under ca. 250.000 kr. om året.

Bidragsmodtagerens behov for bidrag (”bidragsloftet”)
BIDRAGSMODTAGERENS INDKOMST
Hvis bidragsmodtageren i 2010 har en årlig indkomst på ca. 260.000 kr. til ca.
300.000 kr. eller derover, anses bidragsmodtagerens økonomiske forhold for at
være så gode, at bidragsmodtageren ikke har et rimeligt behov for bidrag. Statsforvaltningen vil i en sådan situation normalt afslå at fastsætte bidrag.

BETYDNINGEN AF BIDRAGSBETALERENS INDKOMST
Hvis bidragsbetalerens indkomst er under ca. 700.000 kr. om året, fastsætter statsforvaltningen normalt bidraget skønsmæssigt sådan, at bidragsmodtagerens samlede indkomst inklusive bidrag ligger i den nedre halvdel af intervallet – det vil sige
ca. 260.000 kr. til ca. 280.000 kr. om året.
Overstiger bidragsbetalerens indkomst ca. 7-800.000 kr. om året, fastsætter statsforvaltningen normalt bidraget skønsmæssigt sådan, at bidragsmodtagerens samlede indkomst inklusive bidrag ligger i den øvre halvdel af intervallet – det vil sige ca.
280.000 kr. til ca. 300.000 kr. om året.
Har bidragsbetaleren en meget høj indkomst, kan der være grundlag for at fastsætte bidrag, selvom bidragsmodtagerens samlede indkomst derved overstiger ca.
300.000 kr. om året.
Overstiger bidragsbetalerens indkomst ca. 1,1 til 1,2 mio. kr. om året, fastsætter
statsforvaltningen normalt bidraget skønsmæssigt sådan, at bidragsmodtagerens
samlede indkomst inklusive bidrag er ca. 300.000 kr. til ca. 320.000 kr. om året.
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Har bidragsbetaleren en væsentlig højere indkomst, kan statsforvaltningen efter en
konkret vurdering fastsætte bidrag sådan, at bidragsmodtagerens samlede indkomst
inklusive bidrag overstiger ca. 320.000 kr. om året.

Lav indkomst hos bidragsmodtageren
Familiestyrelsen har for 2010 fastsat en fiktiv indkomst til ca. 105.000 kr. om året
(8.750 kr. om måneden).
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ÆGTEFÆLLEBIDRAG 2009
Lav indkomst hos bidragsbetaleren
Hvis bidragsbetaleren har en lav indkomst, vil statsforvaltningen normalt ikke fastsætte et bidrag, da bidragsbetaleren skal have mulighed for at forsørge sig selv.
Overstiger bidragsbetalerens årlige indkomst i 2009 ikke ca. 240.000 kr., bør der
derfor ikke fastsættes ægtefællebidrag.
Bidragsbetalerens indkomst
Ca. 240.000 kr. om året eller derunder:
Der fastsættes normalt ikke bidrag.

Hvis bidragsbetalerens indkomst i 2009 ligger mellem ca. 240.000 kr. og ca.
260.000 kr. om året, fastsætter statsforvaltningen skønsmæssigt bidraget til et mindre beløb end ellers.
Statsforvaltningen vil som udgangspunkt ikke fastsætte et bidrag så højt, at bidragsbetalerens bruttoindkomst – efter fradrag af ægtefællebidrag samt bidrags- og
forsørgelsespligter over for børn – bringes ned under ca. 240.000 kr. om året.

Bidragsmodtagerens behov for bidrag ("bidragsloftet")
Har bidragsmodtageren en mellemindkomst eller en høj indkomst, har han/hun
ikke et rimeligt behov for bidrag.
Hvis bidragsmodtageren i 2009 har en årlig indkomst på ca. 250.000 kr. til ca.
290.000 kr. eller derover, anses bidragsmodtagerens økonomiske forhold for at
være så gode, at bidragsmodtageren ikke har et rimeligt behov for bidrag. Statsforvaltningen vil i en sådan situation normalt afslå at fastsætte et bidrag.
Bidragsmodtagerens indkomst
Ca. 250.000 kr. til ca. 290.000 kr. om året:
Der fastsættes normalt ikke bidrag, medmindre bidragsbetaleren har en meget høj indkomst.

Er bidragsmodtagerens årlige indkomst lavere end ca. 250.000 kr. - ca. 290.000 kr.,
bliver bidraget normalt kun fastsat så højt, at bidragsmodtagerens samlede indkomst inklusive bidraget er i denne størrelsesorden.

BETYDNINGEN AF BIDRAGSBETALERENS INDKOMST
Hvis bidragsbetalerens årlige indkomst er under ca. 700.000 kr. om året, fastsætter
statsforvaltningen normalt bidraget skønsmæssigt sådan, at bidragsmodtagerens

4

samlede indkomst inklusive bidrag ligger i den nedre halvdel af intervallet – det vil
sige ca. 250.000 kr. til ca. 270.000 kr. om året.
Overstiger bidragsbetalerens årlige indkomst ca. 7-800.000 kr., fastsætter statsforvaltningen normalt bidraget skønsmæssigt sådan, at bidragsmodtagerens samlede
indkomst inklusive bidrag ligger i den øvre halvdel af intervallet – det vil sige ca.
270.000 kr. til ca. 290.000 kr. om året.
Har bidragsbetaleren en meget høj indkomst, kan der efter en konkret vurdering
være grundlag for at fastsætte bidrag, selvom bidragsmodtagerens samlede indkomst derved overstiger ca. 290.000 kr. om året. Der er ikke fastsat nærmere retningslinjer for dette. Efter praksis kan der normalt fastsættes et bidrag, sådan at
bidragsmodtageren har en samlet indkomst (inklusive bidrag) på ca. 290.000 kr. til
ca. 310.000 kr. om året, hvis bidragsbetaleren har en årlig indkomst på ca. 1,1 til
1,2 mio. kr. om året.
Har bidragsbetaleren en væsentlig højere indkomst, kan man efter en konkret vurdering fastsætte bidrag, sådan at bidragsmodtagerens samlede indkomst overstiger
ca. 310.000 kr. om året.

Fastsættelse af ægtefællebidrag
Hvis der er grundlag for at fastsætte et bidrag, vil statsforvaltningen efter praksis
fastsætte bidraget til omkring 1/5 af forskellen mellem ægtefællernes indkomster.
Bidragsbetalerens samlede underholdsforpligtelser til børn og ægtefælle vil dog
normalt ikke kunne overstige 1/3 af indkomsten.
Et bidrag vil skønsmæssigt normalt blive fastsat til et beløb i hele tusinde eksempelvis 2.000 kr. om måneden.

LAV INDKOMST HOS BIDRAGSMODTAGEREN
Når statsforvaltningen fastsætter et bidrag, der svarer til omkring 1/5 af forskellen
mellem ægtefællernes indkomster, er det baseret på den typiske situation, hvor
begge ægtefæller har en indkomst af en vis størrelse.
Hvis bidragsmodtageren ikke har en indkomst eller kun har en lav indkomst, vil
dette medføre, at der bliver fastsat et bidrag, der er uforholdsmæssigt belastende
for bidragsbetaleren. Derfor tillægger man bidragsmodtageren en fiktiv indkomst
ved beregningen af bidragets størrelse.
Fiktiv indkomst hos bidragsmodtageren
I sager, hvor bidragsmodtageren ikke har en indkomst eller kun har en lav indkomst, bør bidragsmodtageren ved beregningen af bidraget tillægges en fiktiv
indtægt, der i 2009 er fastsat til ca. 102.000 kr. om året (ca. 8.500 kr. om måneden).
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Efter lov om aktiv socialpolitik bliver kontanthjælp ikke betragtet som en indkomst, da kontanthjælp er subsidiær i forhold til et ægtefællebidrag. I en sådan situation vil bidragsmodtagerens indkomst skulle anses for at være 0 kr., da et ægtefællebidrag vil blive modregnet i kontanthjælpen.
Den fiktive indkomst gælder ikke i forhold til vurderingen af bidragsmodtagerens
bidragsbehov (”bidragsloftet”).

ÆGTEFÆLLERNES ANDRE UDGIFTER
Udgifter til forsørgelse af en tidligere ægtefælle anses for at gå forud andre udgifter.
Efter praksis har ægtefællernes andre udgifter derfor yderst sjældent betydning ved
fastsættelse af størrelsen af et ægtefællebidrag.

UDGIFTER TIL BØRN
Ved vurderingen af ægtefællebidragets størrelse tager statsforvaltningen dog hensyn til de udgifter, bidragsbetaleren har til sine børn.
Børn, der bliver taget hensyn til:
 Bidragsbetalerens børn under 18 år.
 Bidragsbetalerens børn mellem 18 og 24 år, hvis der er tale om børn under uddannelse. Dette gælder både børn, der bor hos bidragsbetaleren, og børn, som
bidragsbetaleren efter aftale eller afgørelse skal betale uddannelsesbidrag til.
Børn, der ikke bliver taget hensyn til:
 Sted- eller plejebørn, da bidragsbetaleren ikke har forsørgelsespligt over for
dem.
 Børn under 18 år, der er blevet gift, samt gifte børn over 18 år, da barnets ægtefælle har overtaget pligten til at forsørge barnet.
De udgifter til børn, som statsforvaltningen tager hensyn til, er efter praksis normalt det beløb, bidragsbetaleren er pålagt eller kan blive pålagt at betale i børneeller uddannelsesbidrag.
Udgifterne til børn bliver fratrukket i bidragsbetalerens indkomst, inden statsforvaltningen beregner bidraget efter de normale retningslinjer.

SKATTEFORHOLD
I retningslinjerne i denne vejledning er der taget hensyn til de danske skatteregler.
Efter disse regler har bidragsbetaleren normalt skattefradrag for betalte børne- og
ægtefællebidrag. Værdien af fradraget er omkring 1/3 af bidraget.
Bidraget er en betydelig større økonomisk belastning, hvis bidragsbetaleren ikke
har mulighed for at fradrage bidraget i sin skattepligtige indtægt. Derfor tager statsforvaltningen hensyn til en eventuel manglende mulighed for skattefradrag.
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Et ægtefællebidrag vil normalt skønsmæssigt blive nedsat med omkring 1/3, hvis
bidragsbetaleren ikke har fradragsret.
Bidraget vil også i denne situation skønsmæssigt normalt blive fastsat til et beløb i
hele tusinde eksempelvis 1.000 kr. om måneden.
Hvis bidraget allerede er nedsat på grund af bidragsmodtagerens egen indkomst
(”bidragsloftet”), vil bidraget kun blive nedsat, hvis en nedsættelse med omkring
1/3 medfører, at bidraget kan fastsættes lavere end ved brug af ”bidragsloftet”.
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ÆGTEFÆLLEBIDRAG 2008
Lav indkomst hos bidragsbetaleren
Hvis bidragsbetaleren har en lav indkomst, vil statsforvaltningen normalt ikke fastsætte et bidrag, da bidragsbetaleren skal have mulighed for at forsørge sig selv.
Overstiger bidragsbetalerens månedlige indkomst i 2008 ikke ca. 19.000 kr., bør
der derfor ikke fastsættes ægtefællebidrag.
Bidragsbetalerens indkomst
Ca. 19.000 kr. eller derunder:
Der fastsættes normalt ikke bidrag.

Hvis bidragsbetalerens indkomst i 2008 ligger mellem ca. 19.000 kr. og ca. 21.000
kr. om måneden, fastsætter statsforvalt-ningen skønsmæssigt bidraget til et mindre
beløb end ellers.
Statsforvaltningen vil som udgangspunkt ikke fastsætte et bidrag så højt, at bidragsbetalerens bruttoindkomst – efter fradrag af ægtefællebidrag samt bidrags- og
forsørgelsespligter over for børn – bringes ned under ca. 19.000 kr. om måneden.

Bidragsmodtagerens behov for bidrag ("bidragsloftet")
Har bidragsmodtageren en mellemindkomst eller en høj indkomst, har han/hun
ikke et rimeligt behov for bidrag.
Hvis bidragsmodtageren i 2008 har en årlig indkomst på ca. 240.000 kr. til ca.
280.000 kr. eller derover, anses bidragsmod-tagerens økonomiske forhold for at
være så gode, at bidragsmodtageren ikke har et rimeligt behov for bidrag. Statsforvaltningen vil i en sådan situation normalt afslå at fastsætte et bidrag.
Bidragsmodtagerens indkomst
Ca. 240.000 kr. til ca. 280.000 kr.:
Der fastsættes normalt ikke bidrag, medmindre bidragsbetaleren har en meget høj indkomst.

Er bidragsmodtagerens årlige indkomst lavere end ca. 240.000 kr. - ca. 280.000 kr.,
bliver bidraget normalt kun fastsat så højt, at bidragsmodtagerens samlede indkomst inklusive bidraget er i denne størrelsesorden.

BETYDNINGEN AF BIDRAGSBETALERENS INDKOMST
Hvis bidragsbetalerens årlige indkomst er under ca. 600.000 kr. om året, fastsætter
statsforvaltningen normalt bidraget skønsmæssigt sådan, at bidragsmodtagerens
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samlede indkomst inklusive bidrag ligger i den nedre halvdel af intervallet – det vil
sige ca. 240.000 kr. til ca. 260.000 kr. om året.
Overstiger bidragsbetalerens årlige indkomst ca. 6-700.000 kr., fastsætter statsforvaltningen normalt bidraget skønsmæssigt sådan, at bidragsmodtagerens samlede
indkomst inklusive bidrag ligger i den øvre halvdel af intervallet – det vil sige ca.
260.000 kr. til ca. 280.000 kr. om året.
Har bidragsbetaleren en meget høj indkomst, kan der efter en konkret vurdering
være grundlag for at fastsætte bidrag, selvom bidragsmodtagerens samlede indkomst derved overstiger ca. 280.000 kr. om året. Der er ikke fastsat nærmere retningslinjer for dette. Efter praksis kan der normalt fastsættes et bidrag, sådan at
bidragsmodtageren har en samlet indkomst (inklusive bidrag) på ca. 280.000 kr. til
ca. 300.000 kr. om året, hvis bidragsbetaleren har en årlig indkomst på ca. 1,0 til
1,1 mio. kr. om året.
Har bidragsbetaleren en væsentlig højere indkomst, kan man efter en konkret vurdering fastsætte bidrag, sådan at bidragsmodtagerens samlede indkomst overstiger
ca. 300.000 kr. om året.

Fastsættelse af ægtefællebidrag
Hvis der er grundlag for at fastsætte et bidrag, vil statsforvaltningen efter praksis
fastsætte bidraget til omkring 1/5 af forskellen mellem ægtefællernes indkomster.
Bidragsbetalerens samlede underholdsforpligtelser til børn og ægtefælle vil dog
normalt ikke kunne overstige 1/3 af indkomsten.
Et bidrag vil skønsmæssigt normalt blive fastsat til et beløb i hele tusinde eksempelvis 2.000 kr. eller 5.000 kr. om måneden.

LAV INDKOMST HOS BIDRAGSMODTAGEREN
Når statsforvaltningen fastsætter et bidrag, der svarer til omkring 1/5 af forskellen
mellem ægtefællernes indkomster, er det baseret på den typiske situation, hvor
begge ægtefæller har en indkomst af en vis størrelse.
Hvis bidragsmodtageren ikke har en indkomst eller kun har en lav indkomst, vil
dette medføre, at der bliver fastsat et bidrag, der er uforholdsmæssigt belastende
for bidragsbetaleren. Derfor tillægger man bidragsmodtageren en fiktiv indkomst
ved beregningen af bidraget.
Fiktiv indkomst hos bidragsmodtageren
I sager, hvor bidragsmodtageren ikke har en indkomst eller kun har en lav indkomst, bør bidragsmodtageren ved beregningen af bidraget tillægges en fiktiv
indtægt, der i 2008 er fastsat til ca. 99.000 kr. om året (ca. 8.250 kr. om måneden).
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Efter lov om aktiv socialpolitik bliver kontanthjælp ikke betragtet som en indkomst, da kontanthjælp er subsidiær i forhold til et ægtefællebidrag. I en sådan situation vil bidragsmodtagerens indkomst skulle anses for at være 0 kr., da et ægtefællebidrag vil blive modregnet i kontanthjælpen.
Den fiktive indkomst gælder ikke i forhold til vurderingen af bidragsmodtagerens
bidragsbehov (”bidragsloftet”).

ÆGTEFÆLLERNES ANDRE UDGIFTER
Udgifter til forsørgelse af en tidligere ægtefælle anses for at gå forud andre udgifter.
Efter praksis har ægtefællernes andre udgifter derfor yderst sjældent betydning ved
fastsættelse af størrelsen af et ægtefællebidrag.

UDGIFTER TIL BØRN
Ved vurderingen af ægtefællebidragets størrelse tager statsforvaltningen dog hensyn til de udgifter, bidragsbetaleren har til sine børn.
Børn, der bliver taget hensyn til:
 Bidragsbetalerens børn under 18 år.
 Bidragsbetalerens børn mellem 18 og 24 år, hvis der er tale om børn under uddannelse. Dette gælder både børn, der bor hos bidragsbetaleren, og børn, som
bidragsbetaleren efter aftale eller afgørelse skal betale uddannelsesbidrag til.
Børn, der ikke bliver taget hensyn til:
 Sted- eller plejebørn, da bidragsbetaleren ikke har forsørgelsespligt over for
dem.
 Børn under 18 år, der undtagelsesvist er blevet gift, samt gifte børn over 18 år,
da barnets ægtefælle har overtaget pligten til at forsørge barnet.
De udgifter til børn, som statsforvaltningen tager hensyn til, er efter praksis normalt det beløb, bidragsbetaleren er pålagt eller kan blive pålagt at betale i børneeller uddannelsesbidrag.
Udgifterne til børn bliver fratrukket i bidragsbetalerens indkomst, inden statsforvaltningen beregner bidraget efter de normale retningslinjer.

SKATTEFORHOLD
I retningslinjerne i denne vejledning er der taget hensyn til de danske skatteregler.
Efter disse regler har bidragsbetaleren normalt skattefradrag for betalte børne- og
ægtefællebidrag. Værdien af fradraget er omkring 1/3 af bidraget.
Bidraget er en betydelig større økonomisk belastning, hvis bidragsbetaleren ikke
har mulighed for at fradrage bidraget i sin skattepligtige indtægt. Derfor tager statsforvaltningen hensyn til en eventuel manglende mulighed for skattefradrag.
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Et ægtefællebidrag vil normalt skønsmæssigt blive nedsat med omkring 1/3, hvis
bidragsbetaleren ikke har fradragsret.
Bidraget vil også i denne situation skønsmæssigt normalt blive fastsat til et beløb i
hele tusinde eksempelvis 1.000 kr. eller 3.000 kr. om måneden.
Hvis bidraget allerede er nedsat på grund af bidragsmodtagerens egen indkomst
(”bidragsloftet”), vil bidraget kun blive nedsat, hvis en nedsættelse med omkring
1/3 medfører, at bidraget kan fastsættes lavere end ved brug af ”bidragsloftet”.
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ÆGTEFÆLLEBIDRAG 2007
Vejledende retningslinjer for fastsættelse af ægtefællebidrag, når den bidragspligtiges indtægt er lav
Når den bidragspligtiges indtægt er lav, fraviges de almindelige retningslinjer for
fastsættelse af ægtefællebidrag.
Overstiger den bidragspligtiges indtægt ikke 18.500 kr. om måneden, bør der ikke
fastsættes ægtefællebidrag.
Når den bidragspligtiges indtægt ligger mellem 18.500 kr. og 20.500 kr. om måneden, bør bidraget skønsmæssigt fastsættes til et mindre beløb, end de almindelige
retningslinjer for fastsættelse af ægtefællebidrag ville føre til.
Eventuelle bidrags- og forsørgelsespligter, som den bidragspligtige har over for
børn, skal fradrages i indtægten, inden der foretages en vurdering af bidragsevnen.
Et bidrag bør ikke fastsættes så højt, at den bidragspligtiges bruttoindtægt – efter
fradrag af ægtefællebidrag samt bidrags- og forsørgelsespligter over for børn –
bringes ned under den ovennævnte indtægtsgrænse på ca. 18.500 kr. om måneden.

Vejledende retningslinjer for, hvornår den bidragsberettigede ikke har et rimeligt behov for ægtefællebidrag (“bidragsloftet”)
Den bidragsberettigedes har ikke et rimeligt behov for bidrag, når han eller hun
har gode økonomiske forhold.
Den vejledende indtægtsgrænse for, hvornår den bidragsberettigedes økonomiske
forhold må antages at være så gode, at den bidragsberettigede ikke har et rimeligt
behov for bidrag, er for 2007 fastsat til ca. 230.000 kr. - ca. 270.000 kr. årligt. Der
bør normalt ikke fastsættes bidrag, hvis den bidragsberettigedes indtægt overstiger
denne vejledende indtægtsgrænse.
Hvis den bidragsberettigedes indtægt er mindre end ca. 230.000 kr. - ca. 270.000
kr. om året, fastsættes bidraget normalt kun så højt, at den bidragsberettigedes
samlede indtægt, inklusive bidrag, er i denne størrelsesorden. Hvis den bidragspligtiges årlige indtægt overstiger ca. 6-700.000 kr., fastsættes bidraget således, at den
bidragsberettiges samlede indtægt inklusive bidrag ligger i den øvre halvdel af intervallet.
Har den bidragspligtige en meget høj indtægt, kan der efter et konkret skøn være
grundlag for at fastsætte bidrag, selvom den bidragsberettigedes samlede indtægt
derved overstiger ca. 270.000 kr.
12

Der er ikke fastsat nærmere retningslinjer for dette. På baggrund af bidragspraksis
er det efter styrelsens opfattelse rimeligt, hvis en bidragspligtig med en årlig indtægt på ca. 1,0 - 1,1 mio. kr. pålægges at betale bidrag, således at den bidragsberettigede har en samlet indtægt (inklusive bidrag) i størrelsesordenen ca. 270.000 kr. ca. 290.000 kr. Har den bidragspligtige en væsentligt højere indtægt, kan der fastsættes bidrag, således at den bidragsberettigede samlede indtægt overstiger ca.
290.000 kr.

Vejledende retningslinjer for fastsættelse af ægtefællebidrag, når den bidragsberettigede ikke har nogen indtægt eller kun har en lav indtægt
Ved fastsættelse af ægtefællebidrag tages der udgangspunkt i et beløb svarende til
1/5 af forskellen mellem parternes indtægter.
Denne vejledende udmålingsregel er imidlertid baseret på den typiske situation,
hvor begge parter har indtægter af en vis størrelse. Hvis den bidragsberettigede
ikke har indtægter eller kun har en lav indtægt, vil udmålingsreglen medføre fastsættelse af et bidrag, der er uforholdsmæssigt belastende for den bidragspligtige.
Det bemærkes i den forbindelse, at kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik
ikke betragtes som indkomst, da kontanthjælp er subsidiær i forhold til ægtefællebidrag.
I sager, hvor den bidragsberettigede ikke har indtægter eller kun har en lav indtægt,
bør den bidragsberettigede derfor ved bidragsudmålingen tillægges en fiktiv indtægt, der for 2007 fastsættes til 96.000 kr. om året (8.000 kr. om måneden).
Denne fiktive indtægt gælder ikke i relation til vurderingen af den bidragsberettigedes bidragsbehov (”bidragsloftet”).
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ÆGTEFÆLLEBIDRAG 2006
Vejledende retningslinjer for fastsættelse af ægtefællebidrag, når den bidragspligtiges indtægt er lav
Når den bidragspligtiges indtægt er lav, fraviges de almindelige retningslinjer for
fastsættelse af ægtefællebidrag.
Overstiger den bidragspligtiges indtægt ikke 18.000 kr. om måneden, bør der for
2006 udvises tilbageholdenhed med at fastsætte ægtefællebidrag.
Når den bidragspligtiges indtægt ligger mellem 18.000 kr. og 20.000 kr. om måneden, bør bidraget skønsmæssigt fastsættes til et mindre beløb, end de almindelige
retningslinjer for fastsættelse af ægtefællebidrag ville føre til.
Eventuelle bidrags- og forsørgelsespligter, som den bidragspligtige har over for
børn, skal fradrages i indtægten, inden der foretages en vurdering af bidragsevnen.
Et bidrag bør ikke fastsættes så højt, at den bidragspligtiges bruttoindtægt – efter
fradrag af ægtefællebidrag samt bidrags- og forsørgelsespligter over for børn –
bringes ned under den ovennævnte indtægtsgrænse på ca. 18.000 kr. om måneden.

Vejledende retningslinjer for, hvornår den bidragsberettigede ikke har et rimeligt behov for ægtefællebidrag (“bidragsloftet”)
Den bidragsberettigedes har ikke et rimeligt behov for bidrag, når han eller hun
har gode økonomiske forhold.
Den vejledende indtægtsgrænse for, hvornår den bidragsberettigedes økonomiske
forhold må antages at være så gode, at den bidragsberettigede ikke har et rimeligt
behov for bidrag, er for 2006 fastsat til ca. 220.000 kr. - ca. 260.000 kr. årligt. Der
bør normalt ikke fastsættes bidrag, hvis den bidragsberettigedes indtægt overstiger
denne vejledende indtægtsgrænse.
Hvis den bidragsberettigedes indtægt er mindre end ca. 220.000 kr. - ca. 260.000
kr. om året, fastsættes bidraget normalt kun så højt, at den bidragsberettigedes
samlede indtægt, inklusiv bidrag, er i denne størrelsesorden. Hvis den bidragspligtiges årlige indtægt overstiger ca. 6-700.000 kr., fastsættes bidraget således, at den
bidragsberettiges samlede indtægt inklusiv bidrag ligger i den øvre halvdel af intervallet.
Har den bidragspligtige en meget høj indtægt, kan der efter et konkret skøn være
grundlag for at fastsætte bidrag, selvom den bidragsberettigedes samlede indtægt
derved overstiger ca. 260.000 kr.
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Der er ikke fastsat nærmere retningslinjer for dette. På baggrund af bidragspraksis
er det efter styrelsens opfattelse rimeligt, hvis en bidragspligtig med en årlig indtægt på ca. 1,0 - 1,1 mio. kr. pålægges at betale bidrag, således at den bidragsberettigede har en samlet indtægt (inklusiv bidrag) i størrelsesordenen ca. 260.000 kr. ca. 280.000 kr. Har den bidragspligtige en væsentligt højere indtægt, kan der fastsættes bidrag, således at den bidragsberettigede samlede indtægt overstiger ca.
280.000 kr.

Vejledende retningslinjer for fastsættelse af ægtefællebidrag, når den bidragsberettigede ikke har nogen indtægt eller kun har en lav indtægt
Ved fastsættelse af ægtefællebidrag tages der udgangspunkt i et beløb svarende til
1/5 af forskellen mellem parternes indtægter.
Denne vejledende udmålingsregel er imidlertid baseret på den typiske situation,
hvor begge parter har indtægter af en vis størrelse. Hvis den bidragsberettigede
ikke har indtægter eller kun har en lav indtægt, vil udmålingsreglen medføre fastsættelse af et bidrag, der er uforholdsmæssigt belastende for den bidragspligtige.
Det bemærkes i den forbindelse, at kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik
ikke betragtes som indkomst, da kontanthjælp er subsidiær i forhold til ægtefællebidrag.
I sager, hvor den bidragsberettigede ikke har indtægter eller kun har en lav indtægt,
bør den bidragsberettigede derfor ved bidragsudmålingen tillægges en fiktiv indtægt, der for 2006 fastsættes til 90.000 kr. om året (7.500 kr. om måneden).
Denne fiktive indtægt gælder ikke i relation til vurderingen af den bidragsberettigedes bidragsbehov (”bidragsloftet”).

15

ÆGTEFÆLLEBIDRAG 2005
Vejledende retningslinjer for fastsættelse af ægtefællebidrag, når den bidragspligtiges indtægt er lav
Når den bidragspligtiges indtægt er lav, fraviges de almindelige retningslinjer for
fastsættelse af ægtefællebidrag.
Overstiger den bidragspligtiges indtægt ikke 17.500 kr. om måneden, bør der for
2005 udvises tilbageholdenhed med at fastsætte ægtefællebidrag.
Når den bidragspligtiges indtægt ligger mellem 17.500 kr. og 19.500 kr. om måneden, bør bidraget skønsmæssigt fastsættes til et mindre beløb, end de almindelige
retningslinjer for fastsættelse af ægtefællebidrag ville føre til.
Eventuelle bidrags- og forsørgelsespligter, som den bidragspligtige har over for
børn, skal fradrages i indtægten, inden der foretages en vurdering af bidragsevnen.
Et bidrag bør ikke fastsættes så højt, at den bidragspligtiges bruttoindtægt – efter
fradrag af børnebidrag og ægtefællebidrag – bringes ned under den ovennævnte
indtægtsgrænse på ca. 17.500 kr. om måneden.

Vejledende retningslinjer for, hvornår den bidragsberettigede ikke har et rimeligt behov for ægtefællebidrag ("bidragsloftet")
Den bidragsberettigede har ikke et rimeligt behov for bidrag, når han eller hun har
gode økonomiske forhold.
Den vejledende indtægtsgrænse for, hvornår den bidragsberettigedes økonomiske
forhold må antages at være så gode, at den bidragsberettigede ikke har et rimeligt
behov for bidrag, er for 2005 fastsat til ca. 210.000 kr. – ca. 250.000 kr. årligt. Der
bør normalt ikke fastsættes bidrag, hvis den bidragsberettigedes indtægt overstiger
denne vejledende indtægtsgrænse.
Hvis den bidragsberettigedes indtægt er mindre end ca. 210.000 kr. – ca. 250.000
kr. om året, fastsættes bidraget normalt kun så højt, at den bidragsberettigedes
samlede indtægt, inklusiv bidrag, er i denne størrelsesorden. Hvis den bidragspligtiges årlige indtægt overstiger ca. 600.000 kr. – ca. 700.000 kr., fastsættes bidraget
således, at den bidragsberettiges samlede indtægt inklusiv bidrag ligger i den øvre
halvdel af intervallet.
Har den bidragspligtige en meget høj indtægt, kan der efter et konkret skøn være
grundlag for at fastsætte bidrag, selvom den bidragsberettigedes samlede indtægt
derved overstiger ca. 250.000 kr. Der er ikke fastsat nærmere retningslinjer for det-
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te. På baggrund af bidragspraksis er det efter styrelsens opfattelse rimeligt, hvis en
bidragspligtig med en årlig indtægt på ca. 1,0 – ca. 1,1 mio. kr. pålægges at betale
bidrag, således at den bidragsberettigede har en samlet indtægt (inklusiv bidrag) i
størrelsesordenen ca. 250.000 kr. – ca. 270.000 kr. Har den bidragspligtige en væsentligt højere indtægt, kan der fastsættes bidrag, således at den bidragsberettigede
samlede indtægt overstiger ca. 270.000 kr.

Vejledende retningslinjer for fastsættelse af ægtefællebidrag, når den bidragsberettigede ikke har nogen indtægt eller kun har en lav indtægt
Ved fastsættelse af ægtefællebidrag tages der udgangspunkt i et beløb svarende til
1/5 af forskellen mellem parternes indtægter.
Denne vejledende udmålingsregel er imidlertid baseret på den typiske situation,
hvor begge parter har indtægter af en vis størrelse. Hvis den bidragsberettigede
ikke har indtægter eller kun har en lav indtægt, vil udmålingsreglen medføre fastsættelse af et bidrag, der er uforholdsmæssigt belastende for den bidragspligtige.
Det bemærkes i den forbindelse, at kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik
ikke betragtes som indkomst, da kontanthjælp er subsidiær i hold til ægtefællebidrag.
I sager, hvor den bidragsberettigede ikke har indtægter eller kun har en lav indtægt,
bør den bidragsberettigede derfor ved bidragsudmålingen tillægges en fiktiv indtægt, der for 2005 fastsættes til 90.000 kr. om året (7.500 kr. om måneden).
Denne fiktive indtægt gælder ikke i relation til vurderingen af den bidragsberettigedes bidragsbehov (”bidragsloftet”).
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ÆGTEFÆLLEBIDRAG 2004
Fastsættelse af ægtefællebidrag, når den bidragspligtiges indtægt er lav
Når den bidragspligtiges indtægt ikke overstiger 17.000 kr. om måneden, bør der
således i 2004 udvises tilbageholdenhed med at fastsætte ægtefællebidrag.
Når den bidragspligtiges indtægt ligger mellem 17.000 kr. og 19.000 kr. om måneden, bør bidraget skønsmæssigt fastsættes til et mindre beløb, end de almindelige
retningslinjer for fastsættelse af ægtefællebidrag ville føre til.
Eventuelle bidrags- og forsørgelsespligter, som den bidragspligtige har over for
børn, skal fradrages i indtægten, inden der foretages en vurdering af bidragsevnen.
Et bidrag bør ikke fastsættes så højt, at den bidragspligtiges bruttoindtægt – efter
fradrag af børnebidrag og ægtefællebidrag – bringes ned under den ovennævnte
indtægtsgrænse på ca. 17.000 kr. om måneden.

Hvornår har den bidragsberettigede i 2004 ikke et
rimeligt behov for ægtefællebidrag (“bidragsloftet”)
Der bør ikke fastsættes bidrag, hvis den bidragsberettigedes indtægt overstiger ca.
210.000 kr. - ca. 250.000 kr. om året. Baggrunden for dette er, at den bidragsberettigede ikke kan siges at have behov for bidrag, når vedkommende har en så høj
indtægt.
Hvis den bidragsberettigedes indtægt er mindre end ca. 210.000 kr. - ca. 250.000
kr. om året, fastsættes bidraget normalt kun så højt, at den bidragsberettigedes
samlede indtægt, inklusiv bidrag, er i denne størrelsesorden. Hvis den bidragspligtiges årlige indtægt overstiger ca. 600.000 kr. - ca. 700.000 kr., fastsættes bidraget
således, at den bidragsberettiges samlede indtægt inklusiv bidrag ligger i den øvre
halvdel af intervallet.
Hvis den bidragspligtige har en meget høj indtægt, kan der efter et konkret skøn
være grundlag for at fastsætte bidrag, selvom den bidragsberettigedes samlede indtægt derved overstiger ca. 250.000 kr.
Der er ikke fastsat nærmere retningslinjer for dette. På baggrund af bidragspraksis
er det efter direktoratets opfattelse rimeligt, hvis en bidragspligtig med en årlig indtægt på ca. 1,0 - 1,1 mio. kr. pålægges at betale bidrag, således at den bidragsberettigede har en samlet indtægt i størrelsesordenen ca. 250.000 kr. - ca. 270.000 kr.
Har den bidragspligtige en væsentligt højere indtægt, kan der fastsættes bidrag, således at den bidragsberettigede samlede indtægt overstiger ca. 270.000 kr.
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Bidragsberettigede har ingen eller kun en lav indtægt
Ved fastsættelse af ægtefællebidrag tages der udgangspunkt i et beløb svarende til
1/5 af forskellen mellem parternes indtægter.
Denne vejledende udmålingsregel er imidlertid baseret på den typiske situation,
hvor begge parter har indtægter af en vis størrelse. Hvis den bidragsberettigede
ikke har indtægter eller kun har en lav indtægt, vil udmålingsreglen medføre fastsættelse af et bidrag, der er uforholdsmæssigt belastende for den bidragspligtige.
Det bemærkes i den forbindelse, at kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik
ikke betragtes som indkomst, da kontanthjælp er subsidiær i hold til ægtefællebidrag.
I sager, hvor den bidragsberettigede ikke har indtægter eller kun har en lav indtægt,
bør den bidragsberettigede derfor ved bidragsudmålingen tillægges en fiktiv indtægt, der i 2004 fastsættes til 90.000 kr. om året (7.500 kr. om måneden).
Denne fiktive indtægt gælder ikke i relation til vurderingen af den bidragsberettigedes bidragsbehov (”bidragsloftet”).

19

ÆGTEFÆLLEBIDRAG 2003
Fastsættelse af ægtefællebidrag, når den bidragspligtiges indtægt er lav
Når den bidragspligtiges indtægt ikke overstiger 16.500 kr. om måneden, bør der
udvises tilbageholdenhed med at fastsætte ægtefællebidrag.
Når den bidragspligtiges indtægt ligger mellem 16.500 kr. og 18.500 kr. om måneden, bør bidraget skønsmæssigt fastsættes til et mindre beløb, end de almindelige
retningslinjer for fastsættelse af ægtefællebidrag ville føre til.
Eventuelle forsørgelsesforpligtelser, som den bidragspligtige har over for børn under 18 år, skal fortsat fradrages i indtægten, inden der foretages en vurdering af
bidragsevnen.
Et bidrag bør ikke fastsættes så højt, at den bidragspligtiges bruttoindtægt – efter
fradrag af børnebidrag og ægtefællebidrag – bringes ned under den ovennævnte
indtægtsgrænse på ca. 16.500 kr.

Hvornår har den bidragsberettigede ikke et rimeligt
behov for ægtefællebidrag (“bidragsloftet”)
Der bør ikke fastsættes bidrag, hvis den bidragsberettigedes indtægt overstiger ca.
200.000 kr. - ca. 240.000 kr. om året. Baggrunden for dette er, at den bidragsberettigede ikke kan siges at have behov for bidrag, når vedkommende har en så høj
indtægt.
Hvis den bidragsberettigedes indtægt er mindre end ca. 200.000 kr. - ca. 240.000
kr. om året, fastsættes bidraget normalt kun så højt, at den bidragsberettigedes
samlede indtægt, inklusiv bidrag, er i denne størrelsesorden.
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ÆGTEFÆLLEBIDRAG 2002
Vejledende retningslinjer for fastsættelse af ægtefællebidrag, når den bidragsberettigedes indtægt er
lav
Når den bidragspligtiges indtægt ikke overstiger 16.500 kr. om måneden, bør der
fremover udvises tilbageholdenhed med at fastsætte ægtefællebidrag.
Når den bidragspligtiges indtægt ligger mellem 16.500 kr. og 18.500 kr. om måneden, bør bidraget skønsmæssigt fastsættes til et mindre beløb, end de almindelige
retningslinjer for fastsættelse af ægtefællebidrag ville føre til.
Eventuelle forsørgelsesforpligtelser, som den bidragspligtige har over for børn under 18 år, skal fortsat fradrages i indkomsten, inden der foretages en vurdering af
bidragsevnen.
Et bidrag bør ikke udmåles så stort, at den bidragspligtiges bruttoindtægt - efter
fradrag af børnebidrag og ægtefællebidrag - bringes ned under den ovennævnte
indtægtsgrænse på ca. 16.500 kr.
Det bemærkes, at alle indtægter er opgjort før fradrag af arbejdsmarkedsbidrag og
skat.
Disse retningslinjer for fastsættelse af ægtefællebidrag er alene vejledende. Bidragsfastsættelsen skal som hidtil i overensstemmelse med sædvanlige udmålingsprincipper ske efter et konkret skøn over samtlige omstændigheder i den enkelte sag.
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ÆGTEFÆLLEBIDRAG 2001
Vejledende retningslinjer for fastsættelse af ægtefællebidrag, når den bidragspligtiges indtægt er lav
Når den bidragspligtiges indtægt ikke overstiger 16.000 kr. om måneden, bør der
fremover udvises tilbageholdenhed med at fastsætte ægtefællebidrag.
Når den bidragspligtiges indtægt ligger mellem 16.000 kr. og 18.000 kr. om måneden, bør bidraget skønsmæssigt fastsættes til et mindre beløb, end de almindelige
retningslinjer for fastsættelse af ægtefællebidrag ville føre til.
Eventuelle forsørgelsesforpligtelser, som den bidragspligtige har over for børn under 18 år, skal fortsat fradrages i indkomsten, inden der foretages en vurdering af
bidragsevnen.
Et bidrag bør ikke udmåles så stort, at den bidragspligtiges bruttoindtægt - efter
fradrag af børnebidrag og ægtefællebidrag - bringes ned under den ovennævnte
indtægtsgrænse på ca. 16.000 kr.
Det bemærkes, at alle indtægter er opgjort før fradrag af arbejdsmarkedsbidrag og
skat.
Disse retningslinjer for fastsættelse af ægtefællebidrag er alene vejledende. Bidragsfastsættelsen skal som hidtil i overensstemmelse med sædvanlige udmålingsprincipper ske efter et konkret skøn over samtlige omstændigheder i den enkelte sag.

Vejledende retningslinjer for vurdering af, hvornår
den bidragsberettigede ikke har et rimeligt behov
for bidrag ("bidragsloftet")
Der bør herefter ikke fastsættes bidrag, hvis den bidragsberettigedes indtægt overstiger ca. 195.000 kr. - ca. 235.000 kr. om året.
Hvis den bidragsberettigedes indtægt er mindre end ca. 195.000 kr. - ca. 235.000
kr. om året, fastsættes bidraget normalt kun så højt, at den bidragsberettigedes
samlede indtægt, inklusiv bidrag, er i denne størrelsesorden. Baggrunden for dette
er, at den bidragsberettigede ikke kan siges at have behov for bidrag, når vedkommende har en indtægt af denne størrelse.
Hvis den bidragspligtige har en særlig høj indtægt, kan der dog fortsat være grundlag for at fastsætte bidrag, uanset at den bidragsberettigede derved får en samlet
indtægt på over ca. 195.000 kr. - ca. 235.000 kr. om året, inklusiv bidrag.
Det bemærkes, at alle indtægter er opgjort før fradrag af arbejdsmarkedsbidrag og
skat.
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Disse retningslinjer for fastsættelse af ægtefællebidrag er alene vejledende. Bidragsfastsættelsen skal som hidtil i overensstemmelse med sædvanlige udmålingsprincipper ske efter et konkret skøn over samtlige omstændigheder i den enkelte sag.
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ÆGTEFÆLLEBIDRAG 2000
Bidragspligtige har en lav indtægt
Når den bidragspligtiges indtægt ikke overstiger 15.500 kr. om måneden, bør der
således fremover udvises tilbageholdenhed med at fastsætte ægtefællebidrag.
Når den bidragspligtiges indtægt ligger mellem 15.500 kr. og 17.500 kr. om måneden, bør bidraget skønsmæssigt fastsættes til et mindre beløb, end de almindelige
retningslinjer for fastsættelse af ægtefællebidrag ville føre til.
Eventuelle forsørgelsesforpligtelser, som den bidragspligtige har over for børn under 18 år, skal fortsat fradrages i indkomsten, inden der foretages en vurdering af
bidragsevnen.
Et bidrag bør ikke udmåles så stort, at den bidragspligtiges bruttoindtægt - efter
fradrag af børnebidrag og ægtefællebidrag - bringes ned under den ovennævnte
indtægtsgrænse på ca. 15.500 kr.
Det skal dog understreges, at udmålingen af ægtefællebidrag fortsat skal ske efter et
konkret skøn i den enkelte sag.

Bidragsberettigedes indtægt er så høj, at der ikke er
et rimeligt behov for bidrag ("bidragsloftet")
Der bør ikke fastsættes bidrag, hvis den bidragsberettigedes indtægt overstiger ca.
190.000 kr. - ca. 230.000 kr. om året.
Hvis den bidragsberettigedes indtægt er mindre end ca. 190.000 kr. - ca. 230.000
kr. om året, udmåles bidraget normalt kun så højt, at den bidragsberettigedes samlede indtægt inklusiv bidrag er i denne størrelsesorden.
Hvis den bidragspligtige har en særlig høj indtægt, kan der dog fortsat være grundlag for at fastsætte bidrag, uanset at den bidragsberettigede derved får en samlet
indtægt på over ca. 190.000 kr. - ca. 230.000 kr. om året, inklusiv bidrag.
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