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Emne: Underholdsydel
ser.

Ved landstingslov nr. 2
1 af 30. oktober 1992 i 

§ 1, nr. 3 har

man ændret ordlyden i
 § 18, stk. 1 i landstings

lov nr. 5 af 19.
maj 1979 om indkomst

skat.

Ændringen har virkning
 fra og med 14. oktobe

r 1992.

Fra denne dato kan ale
ne bidrag, der både er 

forfaldent og be-

talt i skattepligtsperiode
n fradrages ved opgøre

lse af den skat-
tepligtige indkomst. De

 hidtil gældende beting
elser for fradrag

skal samtidig være opf
yldt.

Ændringen har den virk
ning, at restancer vedrø

rende underholds-
bidrag til tidligere ægte

fælle eller børn, der er 
forfaldne før

skattepligtens indtræde
n, ikke kan fratrækkes 

ved opgørelse af
den skattepligtige indko

mst i betalingsåret.

Bidrag i anledning af se
paration eller skilsmiss

e:

Bidrag, der betales i an
ledning af separation e

ller skilsmisse,

kan fratrækkes i den sk
attepligtige indkomst ifø

lge skattelovens
§ 18, stk. 1, nr. 1, hvad

 enten bidraget er fasts
at af en of-

fentlig myndighed eller
 ved aftale mellem part

erne.

Aftalte børnebidrag kan
 i almindelighed fratræk

kes, såfremt af-
talen mellem parterne e

r tilstrækkelig klar med
 hensyn til bi-

dragets størrelse og lø
betid. Hvor aftalen ans

es for åbenbart
urimelig, og det af særl

ige grunde fremgår, at 
aftalen ikke er

indgået af forsørgelses
hensyn, kan denne tilsi

desættes, jf.

§ 18, stk. 5.
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Ifølge skatterådets prak
sis kan der maximalt go

dkendes fradrag

for børnebidrag svaren
de til normalbidrag + 20

0 %.

Ikke fælles bopæl: Det følger af § 18, stk. 
1, nr. 1, at der alene ka

n ydes fradrag
for bidrag til den anden

 ægtefælle eller til børn
, forudsat at

ægtefællen eller børne
ne ikke opholder sig ho

s bidragyderen.
Dette medfører, at en b

idragyder, der alene er
 skattepligtig ef-

ter opholdsbestemmels
en i § 1, nr. 2 ikke kan 

fratrække bidrag
til ægtefælle og børn, s

åfremt begrundelsen a
lene er, at de ikke

har samme opholdsste
d. I sådanne tilfælde an

ses parterne fortsat
for at have samme bop

æl. samlivet anses ej h
eller for at være

ophævet. Fælles forældremyndig
hed:

Fradrag kan gives til de
n af ægtefællerne, hos

 hvem barnet ikke
skal bo, selv om barne

t i et vist omfang ophol
der sig hos den

pågældende efter aftal
e om samværsret. Det 

er dog en forudsæt-
ning, at barnet rent fak

tisk i overvejende grad
 opholder sig hos

den anden ægtefælle. Såfremt barnet opholde
r sig-lige meget hos mo

deren og faderen,
kan der ikke gives frad

ragsret for nogen del a
f børnebidraget.

Dette gælder uanset om
 begge forældre eller k

un den ene har del
i forældremyndigheden

.

Engangsydelser: Fradragsret efter § 18 o
mfatter principielt kun l

øbende under-

holdsbidrag, men ifølge
 praksis omfatter fradra

gsretten også
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visse engangsydelser, 
der ydes i forbindelse m

ed et barns fød-
sel, dåb og bidrag i anl

edning af barnets konfi
rmation.

Børn over 18 år: Underholdsbidrag til bø
rn over 18 år kan kun f

radrages, såfremt

der af det offentlige pål
ægges bidragspligt.

Bidrag i anledning af fa
ktisk samlivsophævelse

:

Bestemmelsen i § 18, s
tk. 1 finder tilsvarende 

anvendelse på
underholdsbidrag, der 

udredes i anledning af 
faktisk samlivsop-

hævelse, såfremt bidra
get er fastsat eller godk

endt af det of-
fentlige. Når bidraget ikke fastsæ

ttes eller godkendes af
 det offentlige i

det år, hvor samlivet op
hæves, er der kun frad

ragsret for bi-
drag, fra og med det in

dkomstår, hvor resoluti
onen eller godken-

delsen foreligger. Bidrag, som betales un
der faktisk adskillelse o

g som ikke er
godkendt eller fastsat a

f det offentlige, kan frat
rækkes, når de

mellem ægtefællerne a
ftalte bidragsvilkår for t

iden før separa-
tionen eller skilsmissen

 efterfølgende godkend
es i forbindelse

med en bidragsfastsæt
telse ved separationen

 eller skilsmissen.
Fradrag godkendes do

g kun for de i separatio
ns- eller skilsmis-

seåret betalte bidrag. Bidrag til børn uden for
 ægteskab:

Bestemmelserne i § 18
, stk. 1 finder tilsvarend

e anvendelse på
bidrag, der udredes til b

ørn født uden for ægte
skab, såfremt

bidragyderen har forsø
rger- eller bidragspligt o

ver for barnet,
og dette ikke opholder 

sig hos bidragyderen.


