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Ordliste

Kort forklaring på nogle af de skattetekniske udtryk, der er anvendt i betænkningen.

Beregningsfradrag.

Fradrag, der af de skattelignende myndigheder
foretages i den skattepligtige indkomst (se
denne), inden skatten beregnes. For statsskattens
vedkommende hustrufradrag og merindkomstfra-
drag; for kommuneskattens vedkommende hustru-
fradrag og personfradrag.

Bundgrænse.

Den laveste
skat.

skalaindkomst, hvoraf der svares

Forsørgerfordel.
Forskellen på beskatningen af en given indkomst
hos en forsørger (uden hustrufradrag) og hos en
ikke-forsørger.

Marginalskattesats.

Den sats (procent), hvormed den sidste (yderste)
del af en given indkomst beskattes.

Progressionsvirkning.

Virkningen af, at skatteskalaen er progressiv,
d.v.s., at skatten beregnes med en højere procent,
jo større indkomsten er.

Samlet skat.

Den samlede skat er de pålignede skatter m. v.,
der er lagt til grund ved beregningerne i betænk-
ningen, nemlig statsindkomstskat, invalide- og
folkepensionsbidrag og kommunal indkomstskat.
Der er set bort fra kirkeskat.

Ligevagt s skat.

Når den årlige indkomst uden fradrag for skat
er konstant, vil skatten efter nogle års forløb —
under uforandrede beskatningsforhold iøvrigt —
komme i ligevægt, således at den skat, der fra-
drages ved indkomstopgørelsen svarer til den
skat, der pålignes indkomsten. Ligeegtsskatten
af en given indkomst er den skat, der betales,
når denne tilstand er opnået; den benævnes også
»skatten i det lange løb«.

Sambeskatningseffekt.

Virkningen af, at ægtefællers indkomst sammen-
lægges ved indkomstopgørelsen og skattebereg-
ningen.

Samlet indkomst.

Indkomst før skattefradrag, men efter de øvrige
fradrag på selvangivelsen, såsom lønmodtagerfra-
drag, fradrag for faglige kontingenter og forsik-
ringsfradrag m.v.

Skalaindkomst.

Den skattepligtige indkomst (se denne) efter de
af de skattelignende myndigheder foretagne be-
regningsfradrag (se dette).

Skattepligtig indkomst.

Indkomsten efter skattefradrag og de øvrige fra-
drag på selvangivelsen, f.eks. lønmodtagerfradrag,
fradrag for faglige kontingenter og forsikrings-
fradrag.
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Indledning

Udvalget er nedsat af finansministeren den
8. marts 1961 med den opgave at foretage en
undersøgelse af de gældende regler om ægte-
fællers beskatning med særligt henblik på de
sociale, retlige og økonomiske virkninger og
eventuelt fremkomme med forslag til ændring
af reglerne, således at der herved tages hensyn
til muligheden af, at der indføres en ordning
med skat ved kilden.

Det nedsatte udvalg bestod af følgende:

ekspeditionssekretær i skattedepartementet,
P. Bruun Nielsen, formand,

professor, dr. jur. Bent Christensen,
fuldmægtig i statens ligningsdirektorat Jytte

Christensen, udpeget af Danske Kvinders
Nationalråd,

landsretssagfører Jacob 1a Cour, udpeget af
Dansk Arbejdsgiverforening,

Ester Frandsen, udpeget af Danske Kvinders
Nationalråd,

ligningschef Moritz B. Hansen,
kontorchef Per Kirstein, udpeget af arbejds-

ministeriet,
sekretær i Tobaksarbejderforbundet i Danmark

Ella Olsen, udpeget af Landsorganisationen
i Danmark,

sekretær i Landsorganisationen i Danmark
Svend Bache Vognbjerg, udpeget af Lands-
organisationen i Danmark.

Landsretssagfører Jacob 1a Cour, der tillige
er leder af Erhvervenes Skattesekretariat, har
ved en del af udvalgets møder været repræ-
senteret af kontorchef i dette sekretariat Vagn
Aagesen.

Ekspeditionssekretær i skattedepartementet
Eigil Thielsen har været tilforordnet udvalget
som sagkyndig i spørgsmål vedrørende skat ved
kilden.

Nu afdøde ekspeditionssekretær i skattede-
partementet Th. Steenbeck har fungeret som
udvalgets sekretær fra udvalgets nedsættelse,
indtil han på grund af sygdom fratrådte i fe-
bruar 1962. Siden da har ekspeditionssekretær
i skattedepartementet Per H. Glahder fungeret
som udvalgets sekretær. Sekretær i skattede-
partementet Martin Korst har bistået udvalget
ved udarbejdelsen af betænkningens bereg-
ningsmæssige afsnit og af det statistiske bilag.
Endvidere har udvalget modtaget bistand fra
det statistiske departement, der efter udvalgets
anmodning har foretaget en undersøgelse ved-
rørende hustruindkomsterne for skatteåret
1961/62.

Udvalget har afholdt 35 plenarmøder. Des-
uden er der afholdt 19 underudvalgsmøder.

København, marts 1963.

Bent Christensen

Ester Frandsen

P. Bruun Nielsen
formand

Jytte Christensen

Moritz B. Hansen

Ella Olsen

Jacob la Cour

Per Kirstein

Svend Bache Vognbjerg

Per H. Glahder
sekretær
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Kapitel 1.

Gældende ret

Efter dansk skattelovgivning beskattes æg-
tefæller under ét af mandens og hustruens
sammenlagte indtægter og formue. Dette ud-
trykkes ofte på den måde, at der finder sam-
beskatning af ægtefællerne sted.

Ved skatteberegningen bliver indkomstskat-
ten til staten for ægtefæller beregnet på grund-
lag af den lempeligere skatteskala for forsør-
gere, hvad enten hustruen har indtægt eller ej.

For så vidt en kvinde, der sambeskattes med
sin ægtemand, har indtægt ved selvstændig
virksomhed eller ved arbejde for fremmede,
indrømmes der endvidere efter de gældende
regler et skattefrit fradrag i denne indkomst,
det såkaldte hustrufradrag.

Ved fremstillingen vil det være mest na-
turligt at behandle de tre spørgsmål — sam-
beskatning, forsørgerstilling og hustrufradrag
— hver for sig.

I. Sambeskatningen

Efter gældende dansk skatteret er det ho-
vedreglen, at ægtefæller bliver undergivet sam-
beskatning. Dette gælder såvel med hensyn til
den almindelige indkomstskat og formueskatten
som med hensyn til den særlige indkomstskat,
jfr. nu lovbekendtgørelse nr. 205 af 13. juni
1961.

Sambeskatningen af ægtefæller indebærer, at
mandens og hustruens indtægter og formue
sammenlægges og beskattes under ét.

For indkomstskattens vedkommende findes
bestemmelsen om sambeskatning af ægtefæller
i § 7, stk. 1, i lov nr. 149 af 10. april 1922 om
indkomst- og formueskat til staten (statsskat-
teloven). Denne bestemmelse er sålydende:

»Den gifte mand beskattes af hele sin og
den med ham samlevende hustrus indkomst,
selv om hun har særformue.«

Om formueskatten indeholder statsskattelo-
ven følgende bestemmelse i §15:

»Familieoverhovedet beskattes af hustrus og
børns formue, for så vidt indkomsterne deraf i
medfør af § 7 ved ansættelsen til indkomst-
skat skal betragtes som skattepligtig indkomst
for ham.«

Undtagelse fra hovedreglen om sambeskat-
ning af ægtefæller gælder for separerede ægte-
fæller.

Endvidere skal en hustru, der til stadighed
lever adskilt fra sin mand, ifølge statsskatte-
lovens § 7, stk. 8, betragtes som selvstændig
skattepligtig person. I denne forbindelse anses
ægtefæller at leve til stadighed adskilt, ikke al-
ene når samlivet er ophørt på grund af uover-
ensstemmelse, men også når ægtefællerne på
grund af erhverv i hver sin kommune eller af
andre ydre årsager er nødsaget til varigt at leve
adskilt uden fælles husførelse (jfr. meddelel-
ser fra statens ligningsdirektorat og lignings-
rådet, januar 1962, side 78).

I statsskattelovens § 7, stk. 7, bestemmes det,
at manden i tilfælde af ægteskabets opløsning
ved skilsmisse ved første ansættelse efter den-
ne bliver at ansætte efter den fulde fællesind-
komst, medens hustruen alene bliver at ansætte
af sin mulige særindtægt. Reglen omtaler kun
skilsmisse, men den samme retsstilling antages
i praksis at gælde i tilfælde af separation.

For så vidt angår fraskilte, separerede og fak-
tisk adskilte ægtefæller, skal manden herefter
udrede skatten også af den del af fællesind-
tægten, der hidrører fra hustruen, indtil tids-
punktet for adskillelsen. Fra dette tidspunkt
sker der en deling af hustruens indtægt, så-
ledes at de beløb, der falder efter adskillelsen,
beskattes hos hende. Hustruens særindtægter
beskattes altid hos hende ved den første selv-
stændige ansættelse. Det bemærkes, at indtægt
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af hustruens selverhverv betragtes som fælles-
indtægt. Dette gælder også hustruens indtægt
af særeje, medmindre det ved ægtepagt er be-
stemt, at denne indtægt skal være særeje.

II. Forsørgerstilling

Satserne for den almindelige indkomstskat
til staten og formueskatten til staten findes i de
årlige udskrivningslove.

Indkomstskatten for personer udskrives efter
to skalaer, en for familieforsørgere og en for
andre skattepligtige. Skatten for familieforsør-
gere er lempeligere end skatten for andre skat-
tepligtige.

Sambeskattede ægtefæller beskattes efter ska-
laen for familieforsørgere.

Reglerne om, hvilke skattepligtige der skal
anses for familieforsørgere, findes i § 25 i lig-
ningsloven (lovbekendtgørelse nr. 206 af
13. juni 1961). Det hedder her bl. a.:

»Ved skatteligningen stilles som familiefor-
sørgere :

1) Gifte mænd, der i medfør af bestemmel-
sen i § 7, stk. 1, i lov nr. 149 af 10. april 1922
sambeskattes med hustruen.«

Efter lovbestemmelsen skal gifte mænd, der
har været sambeskattet med hustruen, når sam-
beskatningen ophører som følge af hustruens
død eller på grund af separation, skilsmisse
eller faktisk adskillelse, endvidere beskattes
som familieforsørgere for det skatteår, der føl-
ger nærmest efter datoen for hustruens død
eller for separationen, skilsmissen eller den
faktiske adskillelse.

Enker beskattes som familieforsørgere for det
første skatteår, for hvilket de ansættes særskilt
til statsskat. Hvis en enkes skattepligt indtræ-
der for en del af et skatteår, skal hun også for
det følgende skatteår stilles som familieforsør-
ger.

Sambeskattede ægtefæller beskattes efter den
lempeligere skala for familieforsørgere, uanset
om en del af hustruens indkomst er skattefri i
medfør af de nedenfor omtalte regler om hu-
strufradrag.

III. Hustrufradraget

Bestemmelsen om det såkaldte hustrufradrag
findes i § 23 i ligningsloven (lovbekendtgørel-
se nr. 206 af 13. juni 1961). Denne bestem-
melse er sålydende:

»Oplyser den skattepligtige, at hans hustru,
der i medfør af reglerne i § 7, stk. 1, i lov
nr. 149 af 10. april 1922 sambeskattes med
ham, har indkomst ved selvstændig virksomhed
eller ved arbejde for fremmede, indrømmes der
ham et skattefrit fradrag, der beregnes som
halvdelen af hustruens indkomst ved nævnte
virksomhed, dog højst 2.000 kr. Denne be-
stemmelse træder i stedet for bestemmelsen i
§ 8, stk. 7, i lov nr. 149 af 10. april 1922.«

Fradraget tilkommer ægtemanden i alle til-
fælde, hvor de i paragraffen anfcrte betingel-
ser er opfyldt, og fradraget er uafhængigt af
den ansatte indkomsts størrelse.

Betingelserne for indrømmelse af hustru-
fradrag er blot, at den sambeskattede hustru
har indkomst 1) ved selvstændig virksomhed
eller 2) ved arbejde for fremmede.

I førstnævnte tilfælde er det nu uden betyd-
ning, om midlerne til påbegyndelse og videre-
førelse af hustruens virksomhed hidrcrer fra
hustruens eller mandens særeje eller bodel, blot
virksomheden drives selvstændigt af hustruen.

I tilslutning til reglerne cm hustrufradraget
vil det være naturligt at nævne det såkaldte
lønmodtagerfradrag og omtale sammenhængen
mellem hustrufradrag og lønmodtagerfradrag.

Reglerne om lenmodtagerfradrag findes i § 9
i ligningsloven (lovbekendtgørelse nr. 206 af
13. juni 1961). Af denne bestemmelse citeres
følgende:

»I lønindtægt (herunder værdi af frit ophold
og andre goder, som den skattepligtige mod-
tager i kraft af arbejdsforholdet) kan ved op-
gørelsen af den skattepligtige indkomst fra-
drages et fast beløb af 400 kr. årlig, dog højst
10 pct. af lønindtægten, i anledning af ud-
gifter i forbindelse med udførelsen af det ind-
tægtsgivende arbejde. Fradrag herudover kan
kun godkendes, såfremt den skattepligtige do-
kumenterer, at han har haft fradragsberettigede
udgifter, der overstiger den nævnte grænse.
Hvor ligningsrådet for visse arter af udgifter
godkender fradrag i indkomsten med bestemte
beløb eller efter bestemte satser uden doku-
mentation i det enkelte tilfælde, kan den skat-
tepligtige, der godtgør, at han har udgifter af
den pågældende art, kræve sådanne fradrag ta-
get i betragtning ved afgørelsen af, om hans
samlede fradragsberettigede udgifter overstiger
den fornævnte grænse.

Stk. 5. Fradrag som foran anført tilkommer
den skattepligtige selv, såvel som hver enkelt
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med ham sambeskattet person, der oppebærer
lønindtægt fra fremmede.«

Hvor sambeskatning af ægtefæller finder
sted, indrømmes der for hustruindtægtens ved-
kommende såvel lønmodtagerfradrag som hu-
strufradrag. Lønmodtagerfradraget for hustru-
indtægten foretages ved selve indkomstopgø-
relsen, altså forinden beregningen af hustru-
fradraget for hustruens indtægt ved selvstændig
virksomhed, jfr. skattedepartementets cirkulære

af 29. december 1951 til ligningsloven for skat-
teåret 1952/53.

Reglerne om hustrufradrag og lønmodtager-
fradrag bevirker, at en betydelig del af lønind-
tægten for den sambeskattede hustru er ind-
komstskattefri. Af en lønindtægt på 1.000 kr.
er de 550 kr. skattefri. Af 2.000 kr. er de
1.100 kr. skattefri, og af 3.000 kr. er 1.650 kr.
skattefri. Af lønindtægter på 4.400 kr. og der-
over er 2.400 kr. skattefri.
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Kapitel 2.

Den historiske udvikling

I. Sambeskatningen

Retstilstanden har hele tiden været og er
stadig den, at ægtefæller beskattes under ét af
mandens og hustruens samlede indtægter og
formue.

Allerede den første statsskattelov af 1903
indeholdt bestemmelser om sambeskatning af
ægtefæller, og tilsvarende bestemmelser er op-
taget i de senere statsskattelove.

A. Statsskatteloven af 1903.
Den første statsskattelov, lov nr. 104 af

15. maj 1903 om indkomst og formueskat til
staten indeholdt i § 7 følgende bestemmelser
vedrørende indkomstbeskatningen af ægtefæl-
ler:

»Familieoverhovedet beskattes af hele Hus-
standens Indkomst. Til Husstanden henregnes
den med Manden samlevende Hustru, selv om
hun har Særformue, samt de af Familieover-
hovedet økonomisk afhængige Børn, for saa vidt
disse ikke have egen Husstand, herunder Pleje-
og Adoptivbørn, derimod ikke andre Slægtnin-
ge, der ere optagne i en Familie, saa lidt som
Personer, der mod Løn eller andet Vederlag
ere antagne til Tjeneste eller anden Medhjælp.

Saafremt Hustruen har Særindtægt eller Sær-
formue, kan det i fornødent Fald forlanges,
at hun af sine Midler udreder den til hendes
Særindkomst svarende Del af Skatten. Har
Manden udredet dette Beløb, kan han for-
lange, at det godtgøres ham af Hustruen.

Hustru, der til Stadighed lever adskilt fra
sin Mand, bliver at betragte som selvstændig
skattepligtig Person med Hensyn til den Del af
sin Indkomst, der ikke bestaar i Bidrag fra
Manden.«

Om formuebeskatningen indeholdt lovens
§ 15 følgende bestemmelse:

»Familieoverhovedet beskattes af de til Hus-
standen hørende Personers Formue, for saa vidt
Indkomsterne deraf i Medfør af § 7 ved An-
sættelsen til Indkomstskat skulle betragtes som
skattepligtig Indkomst for ham.

Har Hustruen Særformue, kan det i for-
nødent Fald forlanges, at hun af sine Midler
udreder den til hendes Formue svarende Del
af Skatten. Har Manden udredet dette Beløb,
kan han forlange, at det godtgøres ham af
Hustruen.«

I denne forbindelse vil det være naturligt
endvidere at nævne visse afsnit fra skattede-
partementets vejledning af 12. december 1903
til statsskatteloven af 1903.

Fra vejledningens artikel 1 om den almin-
delige skattepligt for personer anføres føl-
gende :

»Af Reglerne i Lovens §§ 7 og 15 om, at
Familieoverhovedet beskattes af hele Husstan-
dens Indkomst og Formue, følger dog, at de
øvrige til Husstanden hørende Personer ikke
blive at sætte i Skat.

Til Husstanden henregnes:

a. Den med Manden samlevende Hustru,
selv om hun har Selverhverv og Særformue;
er dette Tilfældet, kan det i fornødent Fald
forlanges, at Hustruen af sine egne Midler ud-
reder den til hendes Særindkomst og Særfor-
mue svarende Del af Skatten, og har Manden
udredet dette Beløb, kan han forlange, at det
godtgøres ham af Hustruen.

Hustru, der til Stadighed lever adskilt fra
Manden — hvad enten de ere formelig sepa-
rerede eller ikke — betragtes som selvstændig
skattepligtig Person med Hensyn til Formuen
og den Del af sin Indkomst, der ikke bestaar
i Bidrag fra Manden.«
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I artikel 4 om de indkomster, der beskattes,
er anført:

»I Tilfælde af Ægteskabs Indgaaelse i det
Tidsrum, efter hvis Indtægt Skattens Størrelse
bestemmes, eller den efterfølgende Tid, førend
Ligningen finder Sted, bliver saavel Mandens
som Hustruens samlede skattepligtige Indtægt
i det paagældende Tidsrum at beregne til Ind-
tægt for Manden. Derimod bliver den Kapi-
talformue, Hustruen har indbragt i Ægteskabet,
ikke at medregne som Indkomst, jfr. Artikel 5.«

I tilslutning til det citerede fra artikel 4
gengives følgende fra artikel 5 om indkomster,
der ikke beskattes:

»Ved Beregningen af den skattepligtige Ind-
komst medregnes ikke:

3. Formueforøgelse, der hidrører fra Arv el-
ler Forskud paa saavel falden som ikke falden
Arv eller fra Indgaaelse af Ægteskab, Udbe-
talinger af Livsforsikringer, Brandforsikringer
o. desl. (Lovens §• 5 b).«

B. Statsskatteloven af 1912.
Lov nr. 144 af 8. juni 1912 om indkomst-

og formueskat til staten indeholdt i § 7 føl-
gende bestemmelse:

»Den gifte Mand beskattes af hele sin og
den med ham samlevende Hustrus Indkomst,
selv om hun har Særformue.

Fraskilt Hustru og Hustru, der til Stadighed
lever adskilt fra sin Mand, bliver at betragte
som selvstændig skattepligtig Person, men be-
skattes ikke, naar Manden er bosat her i Lan-
det, af den Del af sin Indkomst, der bestaar i
Underholdsbidrag fra ham.«

Lovens § 15 er sålydende:

»Familieoverhovedet beskattes af Hustrus og
Børns Formue, for saa vidt Indkomsterne deraf
i Medfør af § 7 ved Ansættelsen til Indkomst-
skat skulle betragtes som skattepligtig Ind-
komst for ham.«

I skattedepartementets vejledning af 31. de-
cember 1912 til statsskatteloven af 1912 an-
føres i artikel 1 om den almindelige skatte-
pligt for personer følgende om ægtefællers skat-
teansættelse :

»Derimod er det en Følge af Reglen i Lo-
vens § 7, 1. Stykke, jfr. § 15 om, at den gifte
Mand beskattes af hele sin og den med ham
samlevende Hustrus Indkomst og Formue, at

denne sidste ikke bliver at sætte i Skat, og det
samme er Tilfældet med hjemmeværende ufuld-
myndige Børn, naar de ikke have stadig Ind-
tægt ved Arbejde for fremmede, idet deres
Indkomst og Formue i saa Fald skal med-
regnes ved Familieoverhovedets Ansættelse til
Skat (Lovens § 7, 3. Stykke og § 15).

Den fraskilte Hustru og den Hustru, der til
Stadighed lever adskilt fra Manden — hvad
enten de ere formelig separerede eller ikke —
betragtes som selvstændig skattepligtig Person,
men beskattes ikke, naar Manden er bosat her
i Landet, af den Del af sin Indkomst, der
består i Underholdsbidrag fra ham (Lo-
vens § 7, 5. Stykke og § 15).«

Endvidere indeholder vejledningen fra 1912
i artiklerne 4 og 5 bestemmelser, der er ganske
ligelydende med de foran under statsskatte-
loven af 1903 citerede bestemmelser i artikel 4,
og artikel 5 i skattedepartementets vejledning
af 12. december 1903.

C. Statsskatteloven af 1922.
De nugældende bestemmelser om sambeskat-

ning af ægtefæller findes i §§7 og 15 i lov
nr. 149 af 10. april 1922 om indkomst- og for-
mueskat til staten.

Fra lovens § 7 citeres følgende om indkomst-
beskatningen af ægtefæller:

»Den gifte Mand beskattes af hele sin og
den med ham samlevende Hustrus Indkomst,
selv om hun har Særformue.

Hustru, der til Stadighed lever adskilt fra
sin Mand, bliver ligeledes at betragte som
selvstændig skattepligtig Person, men hverken
hun eller fraskilt Hustru beskattes, naar Man-
den er bosat her i Landet, af den Del af Ind-
komsten, der bestaar i Underholdsbidrag fra
ham.«

Lovens § 15 om formueskatten er sålydende:
»Familieoverhovedet beskattes af Hustrus og

Børns Formue, for saa vidt Indkomsterne deraf
i Medfør af § 7 ved ansættelsen til Indkomst-
skat skal betragtes som skattepligtig Indkomst
for ham.«

Bestemmelserne i § 7 om beskatningen af
underholdsbidrag er dog senere ændret. Ifølge
bestemmelser i de årlige ligningslove, jfr. senest
§ 10 i bekendtgørelse nr. 206 af 13. juni I96I
af lov om påligningen af indkomst- og formue-
skat til staten for skatteåret 1962/63 og føl-
gende skatteår, kan bidrag, som i anledning

13



af skilsmisse eller separation udredes af en æg-
tefælle til underhold af den anden ægtefælle,
fradrages i bidragyderens skattepligtige ind-
komst. Bidrag til ægtefællen medregnes til den
bidragnydende ægtefælles skattepligtige ind-
komst. Reglerne finder tillige anvendelse på
underholdsbidrag fra den ene ægtefælle til den
anden, når ægtefællerne på grund af faktisk
adskillelse er særskilt ansat til statsskat, og bi-
draget er fastsat eller godkendt af det offent-
lige. For så vidt angår bidrag i anledning af se-
paration finder ligningslovenes bestemmelser
kun anvendelse på bidrag, hvis størrelse er
fastsat eller ændret efter ikrafttrædelsen af lov
nr. 517 af 19-december 1942, d. v. s. den 22.
december 1942. For så vidt angår bidrag i an-
ledning af skilsmisse, finder bestemmelserne
kun anvendelse på bidrag, der er fastsat eller
ændret efter ikrafttræden af lov nr. 538 af
22. december 1941, d. v. s. den 29. december
1941.

II. Forsørgerstilling

Som anført i indledningen til kapitel 1, bli-
ver indkomstskatten til staten for sambeskat-
tede ægtefæller efter gældende regler beregnet
efter den lempeligere skala for forsørgere, hvad
enten hustruen har indtægt eller ej.

A. Statsskatteloven af 1903.
Efter statsskatteloven af 15. maj 1903 var

indkomstskatten til staten for personer den
samme for forsørgere og ikke-forsørgere. Skat-
ten blev udskrevet på grundlag af en skatte-
skala, der omfattede alle skattepligtige. For-
inden skattens beregning blev der i indkom-
sten fradraget et skattefrit beløb. Dette beløb
udgjorde i København og Frederiksberg 800
kr., i købstadkommunerne samt i Marstal og
Frederiksværk 700 kr., og i landkommunerne
600 kr. Også dette skattefri fradrag var det
samme for forsørgere og ikke-forsørgere.

B. Statsskatteloven af 1912.
Efter statsskatteloven af 8. juni 1912 var

indkomstskatten til staten for personer ligele-
des den samme for forsørgere og ikke-forsør-
gere. Skatteskalaen omfatted,e-:, alle skatteplig-
tige, og de skattefri beløly der blev fradraget
inden skattens beregning,' var de samme for
forsørgere og ikke-forsøcgere. De skattefri be-

løb var stort set de samme som efter stats-
skatteloven af 1903.

C. Statsskatteloven af 1922.
Ved statsskatteloven af 10. april 1922 blev

indkomstskatten til staten for personer bereg-
net forskelligt for forsørgere og ikke-forsørgere,
således at beskatningen blev lempeligere for
forsørgere. Til forsørgere henregnedes først og
fremmest de gifte mænd, der blev sambeskat-
tet med hustruen. Skatten blev stadig udskre-
vet på grundlag af en enkelt skala, der omfatte-
de alle skattepligtige, men de skattefri fra-
drag, der blev indrømmet forinden skattens
beregning, var større for forsørgere end for
ikke-forsørgere. For forsørgere udgjorde fra-
draget, når indkomsten var under 5.000 kr., i
København og Frederiksberg I.6OO kr., i køb-
stadkommunerne, Marstal og de sønderjydske
flækker 1.400 kr. og i landkommunerne 1.200
kr. For indkomster fra 5.000 kr. til 10.000 kr.
fandt der en aftrapning af fradraget sted. For
indkomster på 10.000 kr. og derover blev der
ikke givet noget skattefrit fradrag. For andre
skattepligtige end familieforsørgere udgjorde
de tilsvarende fradrag, når indkomsten var un-
der 5.000 kr., henholdsvis 800 kr., 700 kr. og
600 kr. Også for disse skattepligtige fandt der
en aftrapning af fradragene sted for indkomster
mellem 5.000 kr. og 10.000 kr., og for ind-
komster på 10.000 kr. og derover blev der
ikke indrømmet noget skattefrit fradrag.

D. Uafskrivningslovene.
Siden 1940 har reglerne om udskrivningen

af indkomstskatten til staten været optaget i de
årlige udskrivningslove. I en længere årrække
benyttede man her en fælles skatteskala for
alle skattepligtige, og de skattefri fradrag i
indkomsten blev beregnet på grundlag af be-
stemmelserne i statsskatteloven af 10. april
1922. Senere blev der optaget ændrede fra-
dragsregler i udskrivningsloven, men skatten
blev stadig beregnet på grundlag af én skatte-
skala, og de skattefri fradrag var forskellige
for forsørgere og ikke-forsørgere.

Med udskrivningsloven for skatteåret 1956/
57 gik man over til en ny ordning, hvorefter
der udarbejdedes 2 skatteskalaer for indkomst-
skatten til staten for personer. Den ene skala
omfattede indkomstskatten til staten for fa-
milieforsørgere og den anden skatteskala ind-
komstskatten til staten for andre skattepligtige.
Skatteskalaen for familieforsørgere er lempe-
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ster Brønderslev, Herning, Struer, Vamdrup og
Vejen.

b. Er en Skatteyder gift og lever sammen
med sin Hustru, vil der derhos, naar det op-
lyses, at denne har selvstændig Virksomhed,
som ikke grundes eller vedligeholdes væsentlig
ved Mandens eller Fællesboets Midler, blive
indrømmet et yderligere Fradrag paa Halvde-
len af Indkomsten af Selverhvervet, men dog
ikke ud over det halve af de ovenfor under a.
nævnte, for de forskellige Landsdele gældende
Beløb.

Denne Fradragsret kan komme til Anvendel-
se i alle Tilfælde, hvor Hustruen i eller uden-
for Hjemmet udfører lønnet Arbejde for frem-
mede, f. Eks. som Lærerinde, Jordemoder el-
ler Medhjælperske ved Landbrug, Handel,
Haandværk, Industri eller anden Virksomhed,
eller hvor hun har Indtægt ved liberale Er-
hverv, f. Eks. som Forfatter- eller Kunstner-
inde, eller hvor hun driver selvstændig Forret-
ning, naar denne som ovenanført ikke er grun-
det eller bliver holdt i Gang ved Kapital, der
tilhører Manden eller Manden og Hustruen i
Forening (Lovens § 8, 2. Stykke).«

C. Statsskatteloven af 1922.
Også statsskatteloven af 10. april 1922 in-

deholder bestemmelser om hustrufradrag. Be-
stemmelserne, der er optaget i lovens § 8, sva-
rer stort set til de i § 8 i statsskatteloven af
8. juni 1912 indeholdte tilsvarende bestemmel-
ser.

Af § 8 i statsskatteloven af 10. april 1922
gengives følgende bestemmelser, der vedrører
hustrufradraget:

»Familieforsørgere, hvis Indkomster ikke
overstiger:
i København og Frederiksberg . . . . I.6OO Kr.
i Købstadkommunerne, Marstal og

de sønderjydske Flækker 1.400 Kr.
i Landkommunerne 1.200 Kr.
er skattefri.

Overstiger Indkomsten fornævnte Beløb, men
er under 5.000 Kr., gives der Familieforsørge-
re et skattefrit Fradrag af samme Størrelse som
fornævnte skattefri Beløb.

Er Indkomsten 5.000 Kr. eller derover, ned-
sættes Fradraget successivt for hver oversky-
dende 1.000 Kr. i Indkomst saaledes:

Er Indkomsten
paa 5.000 Kr., eller derover, men under 6.000 Kr.,
gives Fradraget med henholdsvis

- paa 6.000 Kr., eller derover, men under 7.000 —
._ _ 7.000 — — — — 8.000 —
— — 8.000 — 9.000 —
— -- 9.000 — — — 10.000 —
medens der for større Indkomster intet Fradrag gives.

Ved Familieforsørgere forstaas gifte Mænd og

1.350 Kr. 1.150 Kr. og 1.000 Kr.
1.100 — 950 — — 800 —

800 - 700 — — 600 —
550 - 450 - 400 —
300 — 250 — - 200 —

Oplyser den skattepligtige, at den med ham
samlevende Hustru har selvstændig Virksom-
hed, som ikke grundes eller vedligeholdes væ-
sentlig ved Mandens eller Fællesboets Midler,
indrømmes der et yderligere Fradrag paa Halv-
delen af Indkomsten af Selverhvervet, men
dog ikke udover Halvdelen af det den skatte-
pligtige selv tilkommende Fradrag.

Landkommuner, i hvilke der efter Det sta-
tistiske Departements Opgørelse over den sid-
ste forud for Ligningens Foretagelse afholdte
almindelige Folketælling findes bymæssige Be-
byggelser med over 2.000 Indbyggere, side-
stilles saavel med Hensyn til de skattefri Ind-
komstbeløb som med Hensyn til de skattefri
Fradrag med Købstadkommuner.«

Bestemmelserne om hustrufradrag i statsskat-
teloven af 10. april 1922 var gældende uæn-
drede til og med skatteåret 1946/47.

D. Ligningsloven for skatteåret 1947/48.
Ved en bestemmelse i ligningsloven for skat-

teåret 19 Al I AS blev det skattefri hustrufradrag
med virkning fra og med skatteåret 19 Al JAS
forhøjet til halvdelen af hustruens indkomst
ved selvstændig virksomhed, dog højst 2.000
kr.

Bestemmelsen herom findes i § 4 i lignings-
loven for skatteåret 1947/48 (lovbekendtgørel-
se nr. 642 af 28. december 1946), hvoraf føl-
gende citeres:

»Stk. 1. Det i Lov Nr. 149 af 10. April 1922,
§ 8, Stk. 7, omhandlede skattefri Fradrag for
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Hustrus Indkomst ved selvstændig Virksom-
hed beregnes som Halvdelen af Hustruens Ind-
komst ved nævnte Virksomhed dog højst
2.000 Kr.«

I bemærkningerne til lovforslaget anførtes
følgende:

»Med Hensyn til den foreslaaede Ændring
af Reglerne for Beregningen af Fradraget for
Hustrus Indkomst ved selvstændig Virksomhed
bemærkes følgende:

Den Diskussion om Betimeligheden af de i
den gældende Skattelovgivning indeholdte Reg-
ler om Sambeskatningen af Ægtefæller, der
navnlig fra Kvindeorganisationernes Side har
været rejst, og som ofte har været ført frem i
Dagspressen, har under den nu herskende Man-
gel paa Arbejdskraft vundet en forøget Aktu-
alitet, idet det — og utvivlsomt med en vis
Ret — gøres gældende, at de nugældende Be-
stemmelser medfører en saa kraftig Beskatning
af den gifte Kvindes Indtægt ved Selverhverv,
at det, naar henses til de Ekstraudgifter i Hus-
holdningen, som hendes Arbejde uden for
Hjemmet medfører, ofte ikke vil kunne betale
sig for hende at søge saadant Arbejde eller at
bibeholde det, hun allerede har. Medens den
principielle Standpunkttagen til Sambeskat-
ningsproblemet formenes i første Række at
burde overlades den siddende Skattelovskom-
mission, melder der sig det Spørgsmaal, om
man ikke uden en saadan principiel Stilling-
tagen til Problemet som Helhed, gennem en
Ændring af Reglerne for Beregningen af Fra-
draget for Hustrus Selverhverv, kunde imøde-
komme en Del af de Indvendinger, der frem-
føres mod Sambeskatningen, og derved fjerne
det Hemningsmoment som de nugældende Be-
skatningsregler formenes at indeholde for de
gifte Kvinder til at søge Beskæftigelse uden
for Hjemmet.

Et historisk Tilbageblik paa Reglerne om
Fradrag for Hustruens Indkomst ved Selver-
hverv, som indførtes ved Statsskatteloven af
8. Juni 1912, vil da ogsaa vise, at dette Fra-
drag, der motiveredes ved de forøgede Hus-
holdningsudgifter paa Grund af Hustruens
Fraværelse fra Hjemmet, i Tidens Løb er un-
dergaaet Forandringer, som i væsentlig Grad
har afsvækket Fradragets skattemæssige Betyd-
ning. Dette hænger sammen med den Over-
grænse for Hustrufradragets Størrelse, som be-
stemmes af det Manden selv tilkommende skat-
tefri Fradrag. Medens dette Fradrag i 1912,
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da Reglen om Hustrufradraget blev indført,
var fast og gældende for alle Indkomster uden
Hensyn til disses Størrelse, indførtes ved Stats-
skatteloven af 10. April 1922 de nugældende
Regler om Forsørgerfradrag, der gjordes trin-
vis aftagende med Indkomstens Størrelse og
bortfaldt ved en skattepligtig Indkomst af
10.000 Kr. Idet nu Loven af 1922 bibeholdt
Reglen om Halvdelen af Mandens skattefri
Fradrag som Overgrænse for Hustrufradraget,
fremkom det — i Betragtning af Bestemmel-
sens Motivering ret paradoksale — Resultat,
at jo mere Hustruen ved Anvendelse af sin
Arbejdskraft udenfor Hjemmet bidrager til
Forøgelse af Ægtefællernes Fællesindkomst, jo
mindre bliver Fradraget, og hvis Ægtefællernes
samlede Indkomst naar 10.000 Kr., bortfalder
Fradraget helt. Dette Resultat, der muligvis
ikke har været bevidst tilsigtet, maa nu med den
siden 1922 skete stærke Forhøjelse af Pris- og
Indtægtsniveauet forekomme meget uheldigt.
Det synes nødvendigt at frigøre Hustrufradra-
get for denne Afhængighed af Forsørgerfra-
draget, hvilket vil sige, at man med Bibehol-
delse af Fradragets principale Beregning som
Halvdelen af Hustruens Indkomst maa fast-
sætte en ny Maksimalgrænse.

Udgangspunktet for Fastsættelsen af denne
Grænse maa formentlig naturligt søges i et
Skøn over, hvad det koster at erstatte Hustru-
ens Arbejde i Hjemmet med lønnet Med-
hjælp. At fastsætte Grænsen ved den Udgift,
der i det enkelte Tilfælde kan dokumenteres
at være afholdt til lønnet huslig Medhjælp, vil
næppe være praktisk eller rimeligt. Grænsen
vilde derved i nogle Tilfælde komme til at
ligge for højt, idet Udgiften til huslig Med-
hjælp, hvor den er særlig stor, i et vist Om-
fang kan siges at være Udtryk for en Luksus
mere end for en Nødvendighed. Paa den an-
den Side vilde en saadan Grænsebestemmelse
udelukke Fradrag i de talrige Tilfælde, hvor
der vel ikke holdes lønnet huslig Medhjælp,
men hvor Ægtefællerne af Hensyn til Hustru-
ens Beskæftigelse maa bo i Pensionat, indtage
deres Maaltider paa Restauration eller har Ud-
gifter til Børnenes Pleje og Pasning paa Vugge-
stue eller i Børnehave, og hvor Hustruens Be-
skæftigelse altsaa medfører en væsentlig For-
dyrelse af Leveomkostningerne, som det dog
ofte vil være vanskeligt nærmere at dokumen-
tere. Grænsen synes derfor at burde sættes til et
fast Beløb, svarende til det Mindstebeløb, som
Normaludgiften til Løn, Kost og Logi til en
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fast huslig Medhjælp efter de nu herskende
Prisforhold kan antages at repræsentere som
Gennemsnit for hele Landet. Dette Beløb kan
næppe sættes lavere end til 2.000 Kr., og For-
slaget gaar derfor ud paa, at Fradraget for
Hustrus Selverhverv fastsættes til Halvdelen af
Indtægten ved dette, dog højst 2.000 Kr. Mak-
simalgrænsen vil efter dette Forslag sætte ind
ved en Hustruindtægt af 4.000 Kr. Det Pro-
venutab, som denne Regel vil medføre, kan
formentlig anslaas til 6 å 8 Mill. Kr.«

Bestemmelsen om hustrufradrag i § 4 i lig-
ningsloven for skatteåret 1947/48 blev genta-
get uforandret i de følgende ligningslove til og
med ligningsloven for skatteåret 1958/59.

Den fra og med skatteåret 1947/48 gennem-
førte ændring af hustrufradraget var alene en
ændring med hensyn til beregningen af fra-
dragets størrelse. Betingelserne for indrømmel-
se af hustrufradrag var stadig de i § 8 i stats-
skatteloven af 10. april 1922 fastsatte, nemlig
at hustruen havde selvstændig virksomhed, som
ikke grundedes eller vedligeholdtes væsentligt
ved mandens eller fællesboets midler. Statsskat-
telovens bestemmelse stammede fra tiden for-
ud for loven af 18. marts 1925 om ægteskabets
retsvirkninger, og bestemmelsen harmonerede
dårligt med denne lov, hvilket gav anledning
til mange vanskeligheder i praksis.

E. Ligningsloven for skattearet 1959J60.
I ligningsloven for skatteåret 1959/60 æn-

drede man betingelserne for indrømmelse af
hustrufradrag på det lige foran omtalte punkt.
Der skete derimod ikke i denne forbindelse
nogen ændring af hustrufradragets størrelse.

Den nye bestemmelse om hustrufradrag fand-
tes i § 23 i ligningsloven for skatteåret 1959/60
(lovbekendtgørelse nr. 338 af 9. december
1958). Bestemmelsen er sålydende:

»Stk. 1. Oplyser den skattepligtige, at hans
hustru, der i medfør af reglerne i § 7, stk. 1,
i lov nr. 149 af 10. april 1922 sambeskattes
med ham, har indkomst ved selvstændig virk-
somhed eller ved arbejde for fremmede, ind-
rømmes der ham et skattefrit fradrag, der be-
regnes som halvdelen af hustruens indkomst
ved nævnte virksomhed, dog højst 2.000 kr.
Denne bestemmelse træder i stedet for bestem-
melsen i § 8, stk. 7, i lov nr. 149 af 10. april
1922.«

I lovforslagets bemærkninger til denne be-
stemmelse er anført følgende:

»I denne bestemmelse foreslås der ændring
af de i statsskattelovens § 8, stk. 7, fastsatte be-
tingelser for at opnå fradrag for hustrus ind-
komst ved selvstændig virksomhed. Efter de
gældende regler kan dette fradrag ikke ind-
rømmes, når hustruen driver en selvstændig
erhvervsvirksomhed baseret på kapitalinveste-
ring hidrørende fra ægtefællernes fælleseje,
selv om det drejer sig om hustruens bodel.
Denne bestemmelse bygger på de regler om
ægtefællers rådighed over deres fælles midler,
der var gældende før lov nr. 56 af 18. marts
1925 om ægteskabets retsvirkninger, og harmo-
nerer dårligt med denne lov, der giver hver af
ægtefællerne rådighed over, hvad vedkommen-
de ægtefælle har tilført fællesboet, ægtefællens
bodel.

Denne uoverensstemmelse har voldt vanske-
ligheder i praksis, og da man i det hele taget
ikke har fundet det rimeligt, at der tillægges
kapitalforholdene i hustruens virksomhed be-
tydning, mener man, at der ikke bør stilles
andre betingelser for indrømmelse af hustru-
fradrag, end at hustruens indkomst hidrører
fra hendes selvstændige virksomhed (eller ar-
bejde for fremmede). Efter forslaget er det
således uden betydning for indrømmelse af
hustrufradrag, om midlerne til påbegyndelse og
videreførelse af hustruens selvstændige erhvervs-
virksomhed hidrører fra hustruens eller man-
dens særeje eller bodel.«

I overensstemmelse hermed er det i skatte-
departementets cirkulære af 11. december 1958
om ligningsloven for skatteåret 1959/60 ved-
rørende § 23, stk. 1, udtalt, at bestemmelsen,
der træder i stedet for statsskattelovens § 8,
stk. 7, alene medfører den ændring i de hidtil
gældende regler, at der kan indrømmes hustru-
fradrag for en hustrus indkomst ved selvstæn-
dig erhvervsvirksomhed, selv om midlerne til
dennes påbegyndelse og drift hidrører fra man-
dens bodel eller særeje.

Bestemmelsen i § 23, stk. 1, i ligningsloven
for skatteåret 1959/60 er gentaget uforandret
i de følgende ligningslove, senest i § 23 i lig-
ningsloven for skatteåret 1962/63 og følgende
skatteår (lovbekendtgørelse nr. 206 af 13. juni
1961), der indeholder de gældende regler om
hustrufradrag.
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Kapitel 3.

Tidligere reformplaner

Det vil formentligt være formålstjenligt i til-
slutning til kapitel 1 om gældende ret og kapi-
tel 2 om den historiske udvikling også at om-
tale skattelovskommissionens betænkninger fra
1948 og 1950 samt de i 1953 og 1954 frem-
satte skattereformforslag.

Navnlig 1. del af skattelovskommissionens
betænkning om beskatningen af indkomst og
formue m. v. fra 1948 indeholder udførlige
redegørelser for problemerne i forbindelse med
ægtefællers beskatning.

I. Skattelovskommissionens
betænkninger fra 1948 og 1950

1. del af skattelovskommissionens betænkning
om beskatningen af indkomst og formue m. v.
blev afgivet i 1948. I denne betænkning gik
et stort flertal af kommissionens medlemmer
ind for fortsat at opretholde sambeskatningen
mellem ægtefæller. Endvidere ønskede udval-
gets flertal en ophævelse af det gældende fra-
drag for hustruens selverhverv (hustrufradra-
get), idet man ikke fandt dette fradrag til-
strækkeligt begrundet.

I 2. del af skattelovskommissionens betænk-
ning fra 1950 fastholder man, at sambeskat-
ningen af mandens og hustruens indkomst og
formue er en skatteteknisk nødvendighed. Kom-
missionen har derimod med hensyn til hustru-
fradraget fremsat forskellige ændrede betragt-
ninger. Det foreslås her, at halvdelen af hu-
struens indkomst ved selverhverv, dog ikke ud
over forskellen mellem det i betænkningen om-
handlede personfradrag for to enlige personer
tilsammen og det ligeledes i betænkningen om-
handlede familiefradrag for et sambeskattet
ægtepar, fradrages i ægtefællernes skatteplig-
tige indkomst.

Af særlig interesse er de udførlige betragt-

2*

ninger om sambeskatning og hustrufradrag,
som indeholdes i skattelovskommissionens 1.
betænkning fra 1948.

Om spørgsmålet sambeskatning aj ægtefæller
er anført følgende i betænkningen (afsnit IV,
side 66-71):

»Med Hensyn til Spørgsmaalet om Sambe-
skatning af samlevende Ægtefæller oprethol-
der Udkastet dette i vor Lovgivning hidtil
fulgte Princip, saaledes at Ansættelsen følger
Manden som den skattemæssige Hovedperson.

Princippet har været Genstand for stærke
Angreb fra Kvindeorganisationernes Side, og
Kritikken har navnlig været rettet mod dets
Anvendelse i Tilfælde, hvor Hustruen har
Selverhverv, og hvor det gøres gældende, at
Sambeskatningen, der placerer Hustruens Ind-
komst i Toppen af Mandens Indkomst, under
den progressive Beskatning fører til en alt for
haard Beskatning af Hustruindtægten, og at
denne Merbeskatning ikke i tilstrækkelig Grad
afbalanceres af det særlige Fradrag for Hu-
struens Indtægt ved Selverhverv. Endvidere er
det hævdet, at det er urimeligt, at Manden
efter den nugældende Lovgivning staar som
den eneste ansvarlige for Selvangivelsens Ind-
hold ogsaa i Tilfælde, hvor Indkomsten indbe-
fatter Hustruindtægt, og at Skatten i disse Til-
fælde opkræves under eet af den samlede Ind-
komst, uden at det udspecificeres, hvor meget
af Skatten der falder paa hver af Ægtefællernes
Indkomst.

Den førstnævnte Betragtning, at Sammen-
lægningen af Ægteskabernes Indkomster under
en progressiv Skatteskala fører til en højere
Beskatning af Hustruindtægten, end hvis den-
ne beskattedes for sig, er jo uimodsigelig rig-
tig, men Spørgsmaalet er, om ikke dette Resul-
tat i sig selv er naturligt og rimeligt. Hvis man
i første Omgang ser bort fra, om Hustruens
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erhvervsmæssige Virksomhed har medført sær-
lige Udgifter paa Privatforbrugets Omraade,
saa er Virkningen af Sambeskatningen jo den,
at Ægteparret, hvor Mand og Kone hver ind-
tjener sin Del af Indkomsten til Forbrug i
Fællesskab, beskattes paa lige Fod med det
Ægtepar, hvor den tilsvarende Indkomst ind-
tjenes af Manden alene, og dette Resultat kan,
saafremt ikke andre Momenter spiller ind, i
sig selv ikke betragtes som stødende, men stem-
mer vel overens med Princippet om Beskatning
efter den økonomiske Bæreevne. Begge Ægte-
par har samme Indkomst til Raadighed for
det fælles Forbrug, og netop dette fælles For-
brug med de dertil knyttede Fordele i Hen-
seende til fælles Bolig og fælles Husholdning
giver deres Indkomst en større Skatteevne end
samme Indkomst fordelt paa to ikke samboende
Personer. Man kan hertil indvende, at denne
Forøgelse af den økonomiske Evne ogsaa kom-
mer til Eksistens, naar to ikke samgifte Per-
soner flytter sammen og deler Bolig og Hus-
holdning, og at det saaledes ikke er den økono-
miske Fordel af Boligfællesskab m. v., man be-
skatter, men selve Ægteskabet som saadant.
Sambeskatningen maa saaledes, hævdes det, op-
fordre Parterne til, naar Kvinden er selver-
hvervende, at etablere et frit Samliv uden Ind-
gaaelse af Ægteskab, og kan derfor kun virke
skadeligt for Ægteskabet som social Institution.
Selv om det maa erkendes, at de Fordele, der
følger af Forbrugsfællesskabet, uden skattemæs-
sige Konsekvenser kan opnaas af andre sam-
boende Personer, saa er Sammenligningen mel-
lem saadanne andre tilfældigt samboende Per-
soner og et Ægtepar dog næppe berettiget.
Mellem de tilfældigt samboende Personer ek-
sisterer der intet legalt økonomisk Fælles-
skab og ingen gensidige Forpligtelser bort-
set fra den frit indgaaede og let opløselige
Forpligtelse til i det aftalte Forhold at parti-
cipere i Udgifterne vedrørende den fælles Bo-
lig og Husholdning, og den Fordel, som Bolig-
fællesskabet byder dem, repræsenterer en Ud-
giftsbesparelse, der ikke er fremkommet ved
en positiv økonomisk Virksomhed, og som der-
for ikke kan gøres til Genstand for Beskat-
ning. Ægteskabet derimod stifter, selv hvor
fuldstændigt Særeje er opretholdt, umiddel-
bart ifølge Loven et virkeligt økonomisk Fæl-
lesskab, der finder Udtryk paa mange andre
Omraader end det skattemæssige gennem den
almindelige gensidige Forsørgerpligt, Pligten
til at deltage i de fælles Udgifter og fælles

Hæftelse for den til saadanne Udgifters Af-
holdelse stiftede Gæld m. m. Dette økonomi-
ske Fællesskab er et saa karakteristisk og saa
dominerende Fællestræk inden for alle Ægte-
skaber, hvad enten Indkomsten indtjenes af
en af Ægtefællerne eller af begge i Forening
eller hidrører fra Fællesformuen eller en af
Ægtefællernes Særeje, at det maa forekomme
det eneste mulige og naturlige at underkaste
alle Ægtepar en ensartet skattemæssig Behand-
ling, hvad enten saa denne skal gaa ud paa en
Særbeskatning af hver Ægtefælle for sig eller
som nu en Sambeskatning af Ægtefællerne.
Hvad specielt angaar Tanken om en Særbe-
skatning af Ægtefællerne i de Ægteskaber al-
ene, hvor Hustruen bidrager til Skabelsen af
den fælles Indkomst ved et uden for Mandens
eller Ægtefællernes fælles Bedrift udøvet Selv-
erhverv, saa vilde dette, for saa vidt det førte
til lavere Beskatning af disse Ægtefæller, rum-
me en klar Ubillighed lige over for de saavel
inden for Landbruget som inden for visse By-
erhverv talrigt forekommende Tilfælde, hvor
Hustruen præsterer en betydelig Arbejdsindsats
inden for Ægtefællernes Erhvervsvirksomhed og
saaledes har været med til at indtjene den fæl-
les Indkomst lige saa fuldt som den i snævre-
ste Forstand selverhvervende Hustru, men hvor
det i Reglen vil være umuligt regnskabsmæs-
sigt at opgøre, hvor stor en Del af Indkomsten,
der skyldes Hustruens Arbejdsindsats og altsaa
repræsenterer hendes Indkomst. Denne store
Gruppe tilligemed den endnu større Gruppe
af Ægteskaber, hvor hele den synlige og be-
skatbare Indkomst indtjenes af Manden alene,
vil til Trods for den Udvikling i Retning af
Kvindernes større Deltagelse i Erhvervslivet,
der foregaar, utvivlsomt i et Landbrugsland
som Danmark lang Tid fremover udgøre den
overvejende Del af samtlige Ægteskaber, og i
alle disse Tilfælde synes Sambeskatningen at
være den eneste teknisk fremkommelige Vej.
Da iøvrigt en Betragtning af Forholdet ud fra
det almindelige og ogsaa i vor Skattelovgivning
bærende Princip om beskatning i Forhold til
den økonomiske Bæreevne, som foran anført
synes at maatte føre til, at alle samlevende Æg-
tefæller stilles principielt lige over for Ind-
komst- og Formuebeskatningen, maa man for-
mentlig naa til, at Sambeskatningen fremdeles
bør opretholdes som almindeligt, grundlæggen-
de Princip.

Dette Resultat er da ogsaa det, hvortil Be-
folkningskommissionen af 1935 ud fra lignen-
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de Betragtninger som de foran anførte kommer
til i sin i 1939 afgivne Betænkning, og Kom-
missionen henstiller endda, at denne Sambe-
skatning gennemføres saa konsekvent som mu-
ligt, hvilket efter Kommissionens Formening
vil indebære, at de nuværende Regler om Fra-
drag for Hustrus Selverhverv, der opfattes som
en fra Sambeskatningsprincippet afvigende
Undtagelsesbestemmelse, opgives. Om dette saa
skal ske alene ved Ophævelse af denne Fra-
dragsbestemmelse eller ved at gøre Fradraget
generelt for alle Ægteskaber ved Anvendelse
af særlige for Ægtefæller indrettede skattefri
Fradrag eller Skatteskalaer, er et Spørgsmaal,
Kommissionen lader staa aabent. At Sambe-
skatningsprincippet skal gennemføres rationelt,
betyder imidlertid efter Kommissionens For-
mening ikke, at man skal se bort fra Progres-
sionens uheldige Virkninger, og Kommissionen
antyder forskellige Maader, hvorpaa denne
Virkning kunde søges afbødet. Man peger saa-
ledes eksempelvis — uden dog at gaa ind for
den — paa den Fremgangsmaade, at man over-
alt halverede Ægtefællernes samlede Indkomst
og beregnede Skatten efter Skatteskalaen paa
Grundlag af den halverede Indkomst, hvorefter
det saaledes udfundne Skattebeløb multiplice-
ret med to skulle udgøre Ægtefællernes samle-
de Skattetilsvar. Kommissionen vilde ikke finde
en saadan Fremgangsmaade stridende med
Sambeskatningsprincippet, idet den saaledes
ved Skatteberegningen foretagne Fordeling af
Indkomsten ikke skulde gælde for en tilnær-
melsesvis Beregning af, hvor meget af Ægte-
fællernes samlede Indkomst der i de individu-
elle Tilfælde i Virkeligheden faldt paa hver
af dem. Tværtimod skulde den tages som et
Udtryk for det, der er Sambeskatningens vig-
tigste Særkende nemlig, at den Maade, paa
hvilken Ægtefællerne skaffer sig deres Ind-
komst, og hvorledes de faktisk fordeler den
mellem sig og deres eventuelle Børn, er uden
Interesse for det offentlige.

Medens man kan være enig i, at en saadan
Fremgangsmaade ikke vilde kunne betragtes
som stridende mod Sambeskatningens Princip,
saa maa den dog formentlig anses for højst
utilraadelig alene derved, at den som Middel
til at afbøde Progressionens formentlig skade-
lige Virkninger skyder langt udover Maalet, og
navnlig i de Tilfælde, hvor det drejer sig om
større og væsentlig ved Mandens Arbejdsind-
sats skabte Indkomster, vilde give den gifte
Mand en skattemæssig Begunstigelse sammen-

lignet med den ugifte, en Begunstigelse, der
gaar langt udover, hvad Hensynet til den
førstnævntes Forsørgerbyrde vilde kunne be-
grunde. Og netop denne eksempelvis anførte
Fremgangsmaade til Undgaaelse af Progressio-
nens Virkninger, som Kommissionen jo iøv-
rigt heller ikke mener at turde anbefale, leder
ved de uantagelige Resultater, den vilde med-
føre, Tanken hen paa Spørgsmaalet, om disse
Virkningers effektive Ophævelse i Virkelighe-
den er noget, man bør søge at tilstræbe. Udfra
et rent skatteretligt Synspunkt og under An-
vendelse af Evneprincippet maa man forment-
lig komme til, at naar Hensyn i tilbørligt Om-
fang er taget til den gifte Mands særlige For-
sørgerbyrde, saa bør han i skattemæssig Hen-
seende stilles ens med den ugifte, der har
samme Indkomst til sin Raadighed.

Der har da for saa vidt heller ikke udefra
været rejst nogen Indvending mod Progressio-
nens Anvendelse paa Ægtefællernes fulde Ind-
komst i de Tilfælde, hvor Udbytte af Hustru-
ens Særformue indgaar i Indkomsten. Kritikken
har alene været rettet mod de Tilfælde, hvor
Indkomsten fremtræder som delvis skabt ved
Hustruens Arbejdsindsats, og navnlig mod de
Tilfælde, hvor det økonomiske Resultat af
denne Arbejdsindsats klart kan paavises. I det
Omfang, hvori denne Kritik rettes specielt
mod Virkningen af Progressionen, er den dog
af tvivlsom Berettigelse. At hævde, at Hustru-
ens Indkomst beskattes med Topprocenten
ovenpaa Mandens Indkomst, er i Virkeligheden
et Postulat, og det omvendte kunde med lige
saa megen Ret hævdes. I Virkeligheden be-
skattes den med den Gennemsnitsprocent, der
efter Skalaen svarer til en Indkomst som den,
der staar til Ægtefællernes Raadighed, og Ar-
gumentet kan anføres ved en hvilken som
helst Forøgelse af Ægtefællernes Fællesind-
komst, ogsaa den der skabes ved en forøget og
ekstraordinær Arbejdsindsats fra Mandens Side.

Hvis Ægtefællerne staar over for Nødvendig-
heden eller Ønskeligheden af at forøge deres
samlede Indkomst, kan dette naas, enten ved
at Hustruen sætter sin Arbejdskraft ind paa
indtægtsgivende Arbejde, eller at Manden for-
øger sin Arbejdsindsats, og Resultatet, hvad
enten den ene eller den anden Udvej vælges,
bliver en forøget Indkomst, paa hvilken den
progressive Beskatning øver sin Virkning. Det
er givet, at den progressive Beskatning i begge
Tilfælde virker i Retning af at formindske
Incitamentet til en saadan forøget Arbejdsind-
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sats, og det er i saa Henseende ligegyldigt, om
denne Indsats saa skal præsteres af Manden
eller Hustruen.

Selv om man fra et rent skatteretligt Syns-
punkt ikke kan anerkende Berettigelsen af
denne Del af Argumentationen mod Sambe-
skatningen, saa er dette dog ikke ensbetydende
med, at Sambeskatningen ikke under et progres-
sivt Beskatningssystem kan tænkes at have fra
et socialt Synspunkt skadelige Virkninger. Det
er som tidligere nævnt hævdet, at den kan
modvirke Tendensen til Indgaaelse af Ægte-
skab, og at den kan lægge en Dæmper paa Ud-
buddet af gifte Kvinders Arbejdskraft og paa
deres Deltagelse i Erhvervslivet i det hele taget.
Men en socialt skadelig Virkning af den pro-
gressive Beskatning kan ikke mindst under den
herskende Mangel paa Arbejdskraft siges at
opstaa ved enhver Forøgelse af Indtægten, der
forudsætter en tilsvarende Forøgelse af Arbejds-
indsatsen, og det er derfor i Virkeligheden
ikke en Ændring af Sambeskatningsprincippet,
man bør tage under Overvejelse, men en vis
Afsvækkelse af Indkomstbeskatningens Pro-
gressivitet navnlig for de lavere Indkomst-
gruppers Vedkommende.

Spørgsmaalet bliver da, om man ogsaa uden
en saadan af Befolkningskommissionen forud-
sat speciel Afbødelse af Progressionsvirknin-
gen i Sambeskatningstilfældene kan gennem-
føre Sambeskatningen med hele den Konse-
kvens, som Kommissionen gaar ind for, altsaa
navnlig med Afskaffelse af det særlige Fradrag
for Hustrus Selverhverv, og derved alligevel
naa til en ligelig og retfærdig Beskatning af
alle samlevende Ægtefæller. Dette Spørgsmaal
hører vel nok systematisk hjemme under Af-
snittet om Fradrags- og Skatteberegningen, men
synes dog efter dets nøje Sammenhæng med
hele Sambeskatningsproblemet at maatte tages
op til principiel Behandling i Forbindelse med
dette. Et af de almindeligste Argumenter mod
Sambeskatningen i de Tilfælde, hvor en Del
af den beskattede Indkomst er indtjent af
Hustruen, gaar ud paa, at denne Del af Ind-
komsten i Virkeligheden ikke kan betragtes
som en Nettoindtægt. Beslaglæggelsen af Hu-
struens Arbejdskraft i Erhvervsøjemed medfø-
rer en Række større eller mindre Forøgelser
af Udgifterne til Husførelsen og kan, særligt
hvor der er mindreaarige Børn i Ægteskabet,
nødvendiggøre Antagelsen af lønnet huslig
Medhjælp. Disse Udgiftsforøgelser vil man ha-
ve betragtet som en egentlig Driftsudgift, nød-

vendig for at fremskaffe Hustruindtægten og
derfor berettiget til Fradrag i denne Indkomst.
Selv om man ikke fra Lovgivningsmagtens Side
har villet gaa saa langt som at betragte disse
Udgiftsforøgelser, der jo falder inden for Pri-
vatforbrugets Omraade, som Driftsudgifter for
Hustruen i almindelig skattemæssig Forstand,
saa har man dog for saa vidt anerkendt disse
Udgifters Forbindelse med og Afhængighed af
Hustruindkomsten, som man har indrømmet
visse skabelonmæssige Fradrag for Hustrus
Indkomst ved Selverhverv uden for Mandens
eller Fællesboets Bedrift. Disse Fradrag var
tidligere relativt smaa, idet de begrænsedes
maksimalt til Halvdelen af det Manden til-
kommende Forsørgerfradrag, og efter at dette
Fradrag ved Lovændringen i 1922 var gjort
trinvis aftagende for Indkomster over 5.000 Kr.
og helt ophævet ved Indtægter paa 10.000 Kr.
og derover, maatte Hustrufradraget, ogsaa un-
der Indflydelse af det stigende Prisniveau, si-
ges at have mistet en væsentlig Del af sin
Betydning. Ved § 4 i Lovbekendtgørelse Nr.
642 af 28. December 1946 indførtes derfor
som en midlertidig Regel, der ikke tilsigtede
at foregribe den principielle Stillingtagen til
Sambeskatningsproblemet, men kun søgte med
øjeblikkelig Virkning at afbøde Sambeskat-
ningsreglens uheldige Virkninger for de gifte
Kvinders Deltagelse i Erhvervslivet, en Bestem-
melse, der ophævede Hustrufradragets Afhæn-
gighed af det Manden tilkommende Forsørger-
fradrag, og som en ny Overgrænse for Fra-
draget fastsatte et Beløb af 2.000 Kr.

Reglen maa formentlig betegnes som ret unu-
anceret og grov. Ved Overgrænsens Fastsættel-
se har man sigtet efter et Beløb, der kunde si-
ges at afgive Dækning for en væsentlig Del af
de aarlige Udgifter, som Antagelsen af en fast
lønnet huslig Medhjælp efter en gennemsnit-
lig Beregning, gældende for Landet som Hel-
hed, kunde antages at ville medføre. Man har
herved ikke ment at burde tage Hensyn til,
om Benyttelsen af en saadan fast huslig Med-
hjælp faktisk forelaa, og heller ikke til om
Ægtefællernes Forhold — navnlig Tilstedevæ-
relsen af hjemmeværende mindreaarige Børn —
i større eller mindre Grad gjorde Antagelsen
af huslig Medhjælp nødvendig. Overvejelser
af denne Art kommer man dog formentlig ikke
udenom, naar Problemet i sin Helhed nu skal
tages op til en nøjere Undersøgelse, og det
vil formentlig her være af Interesse at efterprø-
ve den Motivering, der almindeligvis anføres
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for Indrømmelsen af Hustrufradraget, og som
gaar ud paa, at Hustrufradraget skal modsvare
de af Hustruens Udearbejde foraarsagede Mer-
udgifter i Husholdningen, hvilke Merudgifter
altsaa betragtes som en Slags Driftsudgift, nød-
vendig for at fremskaffe Hustruindtægten.

Synspunktet rummer sine Betænkeligheder,
fordi disse Merudgifter helt og holdent falder
inden for Privatforbrugets Omraade, og fordi
det i sine Konsekvenser egentlig maatte føre
til, at et saadant Fradrag maatte tilkomme alle,
ogsaa ugifte, hvis Livsførelse fordyres, fordi
deres erhvervsmæssige Arbejde beslaglægger he-
le deres Arbejdskraft og gør Antagelsen af
lønnet Hushjælp eller andre Udgifter til Fri-
gørelse for det almindelige Husarbejde til en
Nødvendighed. For saa vidt angaar Ugifte,
som i Deres Hjem forsørger mindreaarige Børn,
og som paa Grund af Arbejde uden for Hjem-
met er nødsaget til at holde lønnet Hjælp til
Børnenes Pasning, synes Spørgsmaalet om Ind-
rømmelsen af et vist skattemæssigt Fradrag,
f. Eks. Forsørgerfradrag, at være et Punkt, der
bør tages under Overvejelse. De nugældende
Regler, hvorefter en ugift Kvinde, der ved sit
Arbejde forsørger et eller flere Børn i Hjem-
met og holder fast Hjælp til Børnenes og Hjem-
mets Pasning, nok er berettiget til Forsørger-
fradrag, men ikke kan fradrage noget til den
gifte Kvindes Fradrag for Selverhverv svarende
Beløb, er ikke særlig rimelige og staar i alle
Tilfælde i grel Modsætning til den skattemæs-
sige Behandling, der gives et barnløst Ægtepar,
hvor begge er Erhververe. Tænker man sig, at
begge Ægtefæller her forinden Ægteskabet har
haft hver sin Lejlighed, og hver især har holdt
fast Hushjælp, betyder deres Indgaaelse af Æg-
teskab en betydelig Besparelse for dem, idet
de nu kan nøjes med een Lejlighed og een
Husassistent og saaledes opnaar en Halvering
af deres Udgifter paa disse Felter, men samti-
dig opnaar de et skattefrit Fradrag svarende til
Halvdelen af Hustruens Indtægt, dog ikke over
2.000 Kr.

Hvis man vil mene, at der er en saadan For-
skel paa den økonomiske Stilling for henholds-
vis det Ægtepar, hvor Manden er eneste Er-
hverver, og det, hvor begge Ægtefæller er Er-
hververe, at denne Forskel skulde kunne med-
føre et særligt Fradrag for det sidstnævnte Æg-
tepars Vedkommende, maatte dette formentlig
snarere kunne begrundes ud fra det Synspunkt,
at Hustruens Arbejde i Hjemmet er af produk-
tiv og indkomstskabende Karakter, blot at den-

ne Indkomst ikke fremtræder som en haand-
gribelig Pengeindkomst, der kan gøres til Gen-
stand for Beskatning. En tilsvarende Indkomst
fremkommer normalt ikke i det Hjem, hvor
Hustruens Arbejdskraft beslaglægges af ind-
tægtsgivende Arbejde uden for Hjemmet, og
et Fradrag for det sidstnævnte Ægtepars Ved-
kommende, svarende til Normalværdien af Hu-
struens Arbejde i Hjemmet, skulde da skabe
den skattemæssige Ligevægt mellem de to Til-
fælde. Hertil er imidlertid at bemærke, at det
kan være vanskeligt at afgøre, i hvilket Om-
fang Hustruens erhvervsmæssige Udearbejde
har afskaaret hende fra at udføre et værdiska-
bende Arbejde i Hjemmet, hvilket hovedsage-
lig — men dog ikke udelukkende — beror paa,
hvor meget af hendes Tid, der beslaglægges
af Udearbejdet. Paa den anden Side er det end-
nu vanskeligere at vurdere den ikke selver-
erhvervende Hustrus økonomiske Indsats i
Hjemmet. Denne Indsats kan jo være meget
stor eller meget lille alt efter Hustruens større
eller mindre Dygtighed og Interesse eller hen-
des Helbredstilstand, og en Fradragsregel ba-
seret paa ovennævnte Synspunkt vil derfor væ-
re i høj Grad teoretisk begrundet og vil ofte
harmonere daarligt med de faktiske Forhold i
de enkelte konkrete Tilfælde. Hertil kommer
endvidere, at der stadig bliver en Gruppe til-
bage, hvor et saadant Fradrag af kontrolmæs-
sige Grunde vanskeligt vil kunne indrømmes,
nemlig de Tilfælde, hvor Hustruen hjælper
med i Mandens Bedrift. Her vil det ofte være
umuligt at opgøre, hvor omfattende Hustruens
Arbejde har været, og hvor stor en Del af
Virksomhedens Indkomst der er skabt ved hen-
des Arbejdsindsats. Et Fradrag i disse Til-
fælde maatte indrømmes alene paa Grundlag af
Ægtefællernes Erklæring om Omfanget af Hu-
struens Arbejde i Bedriften, og det maa frem-
byde meget store Betænkeligheder at basere
Fradragsberegningen paa saadanne ganske
ukontrollable Erklæringer. Denne Gruppe af
Ægteskaber, hvor Hustruen i større eller min-
dre Grad arbejder i Bedriften, er imidlertid
meget omfattende, særlig inden for Landbru-
get, men ogsaa inden for en Del Byerhverv
(Detailhandelen), og hvis hele denne Gruppe
saaledes som nu skal være undtaget fra Reglen
om Fradrag for Hustruindtægt, saa vil denne
Regel, i alt Fald hvis Fradraget skulde være af
betydeligt Omfang, virke særdeles ensidigt og
uretfærdigt.

Det må derfor forekomme noget tvivlsomt,
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om den nugældende Regel om Fradrag for
Hustrus Selverhverv overhovedet bør oprethol-
des. Der kan herved ogsaa henvises til den fo-
reslaaede Regel i Lovudkastets § 7, Stk. 3, om
Fradrag (indtil 400 Kr.) i Lønindtægt. Dette
Fradrag vil jo ogsaa komme den udearbejdende
Hustru til gode, for saa vidt hendes Indkomst
bestaar i Lønindtægt, og det vil altsaa give en
vis Erstatning for det nugældende Hustrufra-
drag. Derimod synes der principielt at være
Grundlag for — formentlig efter generelle Reg-
ler — at tage et rimeligt Hensyn til de Til-
fælde, hvor en selverhvervende Hustru eller
en enligtstillet Person har Arbejde udenfor
Hjemmet og tillige af sin Indkomst forsørger
Børn, der befinder sig i en Alder, hvor de kræ-
ver stadigt Tilsyn og Pasning, idet der i disse
Tilfælde normalt vil fremkomme extra Udgif-
ter til Børnenes Pasning, hvad enten disse Ud-
gifter bestaar i Udgifter til lønnet Hushjælp
eller Udgifter til Anbringelse af Børnene paa
Børnehjem, Daghjem eller lignende.«

Vedrørende fradrag for hustrus selverhverv
indeholder betænkningen følgende (afsnit III,
side 49) :

»Idet man vedrørende Sambeskatningen hen-
viser til de indledende »Almindelige Bemærk-
ninger« til Udkastet Afsnit IV, Side 66, hvori
nærmere er paavist, at det baade af Hensyn til
Ligheden i Beskatningen og af tekniske Grun-
de er nødvendigt at opretholde Sambeskatnin-
gen mellem Ægtefæller, skal man vedrørende
det gældende Fradrag for Hustrus Selverhverv
bemærke følgende:

Det Fradrag, der efter gældende Lov ydes
sambeskattede Ægtefæller, gives ikke i alle Til-
fælde, hvor Hustruen har særlig Indkomst.
Fradraget ydes alene i Tilfælde, hvor Hustruen
har selvstændig Indtægt ved Virksomhed, som
»ikke grundes eller vedligeholdes væsentlig ved
Mandens eller Fællesboets Midler«. Fradraget
udgør Halvdelen af Indkomsten ved Hustruens
Selverhverv, dog højst 2.000 Kr.

Dette særlige Fradrag virker uheldigt, for
saa vidt som Familier med samme økonomiske
Vilkaar herved kan blive stillet højst ulige i
Beskatningen.

I de overordentlig mange Tilfælde, hvor Hu-
struen arbejder med i Ægtefællernes fælles
Virksomhed, ydes der ikke noget Fradrag i
Hustruens Del af Indtægten, og der er heller
ikke i Praksis Mulighed for at yde et saadant

Fradrag, fordi det er udelukket i de enkelte
Tilfælde at fastslaa Hustruens Andel af Ægte-
fællernes samlede Indkomst.

Det lader sig heller ikke i Almindelighed
paavise eller blot sandsynliggøre, at de Udgif-
ter til Hushjælp, som eventuelt maatte frem-
komme, hvor begge Ægtefæller har Erhverv,
ikke ogsaa ville være afholdt, selvom kun den
ene Ægtefælle havde Erhverv. Om Hustruens
Selverhverv medfører øgede Udgifter i Privat-
forbruget, afhænger af mange forskellige For-
hold, f. Eks. af hvor mange Timers Arbejde
Hustruen har paataget sig, hvor stor Familiens
Indtægt er, om der er mindreaarige Børn i
Hjemmet o. s. v.

Det maa ogsaa erkendes, at der ikke med
Hensyn til eventuelle ekstra Udgifter i Privat-
forbruget foreligger specielle Forhold for gifte
selverhvervende Kvinder, som ikke ogsaa kan
fremkomme hos enligtstillede Personer. Det sy-
nes vanskeligt at begrunde, at der for et barn-
løst Ægtepars Vedkommende ydes et særligt
Fradrag i Tilfælde, hvor Hustruen har Selver-
hverv, medens enligtstillede Personer, der paa
Grund af deres Arbejde tvinges til at afholde
Udgifter til Pasning af deres Børn, ikke har
Ret til noget særligt Fradrag.

Det bemærkes i denne Forbindelse, at ifølge
en af Københavns Kommunes statistiske Kon-
tor foretagen Undersøgelse var i 1940 og 1944
af 1.000 københavnske Ægteskaber, hvor Hu-
struen havde Selverhverv, henholdsvis 596 og
535 barnløse.

Man vil finde det rimeligt, om der ved an-
sættelsen af Børnetilskud kunde tages et særligt
Hensyn saavel til de selverhvervende Hustruer,
der har Arbejde uden for Hjemmet, som til en-
ligtstillede Personer, der har Arbejde uden for
Hjemmet, saaledes at der i disse Tilfælde ydes
et ekstra Børnetilskud, naar de paagældende har
Børn i den Alder, hvor Pasning og Tilsyn kan
antages normalt at medføre ekstra Udgifter
som Følge af vedkommendes Arbejde uden for
Hjemmet.

Om der herudover vil være rimelig Grund
til særlige Regler for Skatteberegningen for
Ægtepar, hvor Hustruen har Selverhverv, vil
blive drøftet i Forbindelse med Spørgsmaalet
om Skatteskalaens Udformning og Fradragenes
Størrelse.«

Endvidere citeres af skattelovskommissionens
2. betænkning fra 1930 følgende vedrørende
fradrag for hustrus selverhverv (kapitel III,
side 34-37) :
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»Sambeskatningen af mands og hustrus ind-
komst og formue er skatteteknisk nødvendig.

En generel ophævelse af sambeskatningen,
således at mand og hustru i alle tilfælde blev
beskattet hver for sig, er teknisk uigennem-
førlig allerede af den grund, at det er umuligt
at konstatere den enkelte ægtefælles andel i
indtægten, når indtægten indtjenes i en virk-
somhed, der tilhører den ene af ægtefællerne
eller dem begge; dette er tilfældet i meget
store befolkningsgrupper, f. eks. landbrug,
håndværk og handel, og hvis man tillod sepa-
rat beskatning af mands og hustrus indtægt,
ville personer med betydelige indtægter meget
let kunne unddrage sig progressionen ved at
angive en væsentlig del af indtægten som ind-
tjent af hustruen.

En partiel ophævelse af sambeskatningen vil
være teknisk mulig, såfremt man indfører se-
parat beskatning af mandens og hustruens ind-
komst i de tilfælde, hvor den ene ægtefælles
indkomst alene fremkommer som arbejdsveder-
lag i en af ægtefællerne helt uafhængig virk-
somhed. En sådan ordning vil imidlertid ikke
være principielt forsvarlig, fordi den indebæ-
rer en væsentlig lavere beskatning af disse fa-
milier end af de mange familier, for hvilke en
sondring mellem mandens og hustruens ind-
komst er teknisk uigennemførlig; der ville her-
ved opstå en ganske ubillig ulighed i beskat-
ningen af familier med samme økonomiske ev-
ne. Det er også klart, at der ville blive mulig-
hed for misbrug, f. eks. derved, at A. ansætter
sin hustru i B.s virksomhed mod, at B.s hustru
får tilsvarende indtægt i A.s virksomhed; både
A. og B. ville på denne måde kunne spare store
skattebeløb, idet de lader en del af deres ind-
komst formelt fremtræde som hustruindkomst.

Når sambeskatningen er en teknisk nødven-
dighed, bliver der alene spørgsmål om, hvor-
vidt der er grundlag for lempelser i sambe-
skatningen i visse tilfælde ved at yde et særligt
fradrag i hustruens indkomst.

Principielt kan det vel fastslås, at der ikke
vil være noget grundlag for lempelse i sambe-
skatningen, såfremt et ægtepars økonomiske ev-
ne er den samme, hvad enten indtægten ind-
tjenes af manden alene eller af begge ægte-
fæller i forening.

Om den økonomiske evne som grundlag for
beskatningen er den samme i de to tilfælde, må
vel bero på, om hustruens erhvervsarbejde med-
fører strengt nødvendige ekstra udgifter i pri-
vatforbruget, som ellers ikke ville opstå.

Forholdene vil vel i så henseende være for-
skellige, alt efter om der er små børn i familien,
om familiens indtægter er betydelige, og om
hustruens erhvervsarbejde er af omfattende ka-
rakter o. s. v.

Med hensyn til familier med børn er der
mulighed for, at hustruens erhvervsarbejde kan
medføre, at der må afholdes ekstra udgifter til
pasning af børn. Dette er imidlertid ikke et
specielt forhold for gifte kvinder med erhvervs-
arbejde. Tilsvarende ekstra udgift kan også op-
stå, når en enligtstillet mand eller kvinde har
børn at forsørge og samtidigt har erhvervsar-
bejde. Vil man ved skatteberegningen tage hen-
syn til sådanne omstændigheder, må den en-
ligtstillede person og den selverhvervende gifte
kvinde stilles lige. I 1ste del af kommissionens
betænkning har flertallet foreslået dette spørgs-
mål løst gennem børnetilskudsordningen, såle-
des at der ved ansættelsen af størrelsen af disse
tilskud søges taget et særligt hensyn til såvel
ægtepar, hvor hustruen har selverhverv, som til
enligtstillede personer, når de pågældende har
børn i den alder, hvor pasning og tilsyn kan
antages at medføre ekstra udgifter som følge af
vedkommendes arbejde uden for hjemmet.

Såfremt der gennem børnetilskudsordningen
tages fornødent hensyn til de tilfælde, hvor
gift kvinde med børn har erhvervsarbejde, bli-
ver det herefter alene spørgsmålet, om der iøv-
rigt er anledning til at yde et særligt fradrag i
hustruens indtægt.

Besvarelsen af dette spørgsmål må bero på,
om hustruens erhvervsarbejde kan antages at
medføre nødvendige ekstra udgifter også i de
tilfælde, hvor der ikke er børn i hjemmet.

For så vidt angår familier med betydelige
indtægter vil det vel være overordentlig van-
skeligt at påvise, at hustruens erhvervsarbejde
i almindelighed vil betyde strengt nødvendige
ekstra udgifter, som under hensyntagen til den
levefod, den pågældende indtægt normalt gi-
ver mulighed for, ikke ville være afholdt, hvis
familiens indtægt alene blev indtjent af manden.

Hvad familier med små og jævne indtægter
angår, vil det formentlig være af afgørende be-
tydning i denne forbindelse, om hustruens er-
hvervsarbejde kun omfatter nogle få timer dag-
lig, eller om der er tale om en heldagsbeskæf-
tigelse.

Om et barnløst ægtepar øger indtægten ved,
at manden påtager sig 2-3 timers arbejde ud-
over det normale arbejde, eller ved at hustruen
tager 2-3 timers beskæftigelse uden for hjem-
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met, må komme ud på eet; der sker i begge til-
fælde blot dette, at en af ægtefællerne påtager
sig et større arbejde end før.

Det fører også til et helt urimeligt resultat
i skattemæssig henseende, hvis en mand, der
har fået et ekstraarbejde på 2-3 timer om afte-
nen, kan slippe billigere i skat, når han får
hustruen til at påtage sig dette hverv; dette er
jo sket efter den gældende lov, men det fore-
kommer rent principielt ikke at være nogen
rimelig ordning, at manden, hvis han i det om-
talte tilfælde får 4.000 kr. for dette aftenar-
bejde, skal medregne disse 4.000 kr. til fami-
liens indtægt, hvis han selv tager hvervet, men
kun 2.000 kr., hvis hans hustru besørger ar-
bejdet. Der opstår jo ikke i sådanne tilfælde
nogen nødvendig ekstraudgift, hvis hustruen
varetager hvervet, og familiens økonomiske ev-
ne må antages at være ganske den samme, hvad
enten det pågældende arbejde udføres af man-
den eller hustruen.

Der vil således være en række tilfælde, hvor
det med sikkerhed kan fastslås, at der ikke er
noget grundlag for et særligt fradrag i selv-
erhvervende hustrus indtægt.

Såfremt hustruen har heldagsbeskæftigelse
ved erhvervsarbejde, kan der derimod være mu-
lighed for, at der opstår ekstra nødvendige ud-
gifter, som ellers ikke ville være afholdt, såle-
des at ægteparrets økonomiske evne kan tænkes
at blive ringere end i de familier, hvor manden
alene indtjener den tilsvarende indtægt.

Det er formentlig også disse tilfælde, som
kritikken navnlig tager sigte på. Der gøres
gældende, at når både mand og hustru er be-
skæftiget med erhvervsarbejde hele dagen, går
et sådant ægtepar glip af den fordel, som fa-
milien kan have af hustruens arbejde i hjem-
met. Man kommer ind på den betragtning, at
de pågældende med hensyn til udgifter i pri-
vatforbruget er stillet som to enligtstillede per-
soner med tilsvarende indtægter, medens ægte-
fællernes sammenlagte indkomst som følge af
progressionen beskattes hårdere end den til-
svarende indkomst fordelt på to enligtstillede
personer.

Sammenligningen med de to enligtstillede
personer med hensyn til udgifterne i privat-
forbruget er vel næppe helt holdbar, bl. a. fordi
ægteparret ved fælles bolig m. v. dog opnår
visse økonomiske fordele. Den omstændighed,
at der i mange virksomheder i vore dage er mu-
lighed for personalet for at få billig forplej-
ning, kan også bevirke, at forskellen i økonomi

mellem barnløse familier, hvor hustruen har er-
hvervsarbejde, og barnløse familier, hvor man-
den alene indtjener en tilsvarende indtægt, ikke
er så stor som i almindelighed antaget. Men det
kan dog næppe bestrides, at der er mulighed
for, at et ægtepar, hvor begge ægtefæller har
heldagsbeskæftigelse ved erhvervsarbejde, kan
være noget ringere stillet i økonomisk hense-
ende end de familier, hvis indtægt af tilsva-
rende størrelse indtjenes alene af manden.

I almindelighed kan man vel herefter — når
man foreløbig ser bort fra virkningerne af den
progressive skatteskala — for de store befolk-
ningsgruppers vedkommende fastslå, at barn-
løse familier, hvor både mand og hustru har
erhvervsarbejde hele dagen, med hensyn til
økonomien kan siges at være noget bedre stillet
end to enligtstillede personer, der tilsammen
har samme samlede indtægt, medens der kan
forekomme en del tilfælde, hvor de ikke er så
godt stillet som familier, hvis indtægt af sam-
me størrelse alene fremkommer gennem man-
dens virksomhed.

Med hensyn til beskatningen er det forståe-
ligt, at den stærkt progressive skatteskala, der
finder anvendelse i gældende lovgivning, giver
anledning til kritik fra de familier, hvor både
mand og hustru har erhvervsarbejde hele dagen.
De pågældende vil have vanskeligt ved at indse
berettigelsen af, at de skal beskattes væsentlig
hårdere end to enligtstillede personer, der til-
sammen har samme indtægt, idet disse ægtepar
gør gældende, at de, når begge ægtefæller har
fuld beskæftigelse ved erhvervsarbejde, ikke er
stillet som et ægtepar, hvis indtægt af tilsva-
rende størrelse fremkommer alene gennem man-
dens virksomhed, men at deres økonomiske
stilling ligger nærmere vilkårene for to enligt-
stillede personer, der tilsammen har samme ind-
tægt. De pågældende mener derfor at have
krav på, at skatten af deres samlede indtægt
ikke bliver væsentlig større end den skat, de to
enligtstillede personer med tilsvarende samlet
indtægt svarer.

Disse krav fremkommer ganske naturligt i
de mange tilfælde, hvor hustruen fortsætter
sit erhvervsarbejde en tid efter ægteskabets
indgåelse. Det ligger da nær at anstille sam-
menligninger mellem den skat, de to ægtefæl-
ler svarede før og efter ægteskabets indgåelse.
Det kan i denne forbindelse oplyses, at 50-60
pct. af de københavnske ægteskaber, hvor hu-
struen har selverhverv, er barnløse.

Spørgsmålet om sambeskatningens virknin-
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ger i de omtalte tilfælde vil blive ganske over-
ordentlig forenklet, hvis man går over til et
skattesystem, hvor man for de store befolk-
ningsgrupper — f. eks. for indkomst op til et
niveau mellem 10- og 15.000 kr. — i stedet
for progressive skatteskalaer anvender een fal-
les beskatningsprocent kombineret med fradrag
efter forsørgerstilling.

I et sådant system er man — inden for den
nævnte indtægtsgrænse — fri for de ulemper,
der fremkommer ved, at to heldagsbeskæftigede
ægtefællers indkomst som følge af den stærke
progression, der i det nuværende system gør sig
gældende også for de mindre og jævne ind-
tægter, beskattes meget hårdere end to enligt-
stillede personer med tilsvarende indtægter.
Tænker man sig f. eks., at skatten til staten
udskrives med 8 pct. og til kommunen med
10 pct. af den virkelige indkomst alene med
et fradrag efter forsørgerstilling, er det klart,
at hele indkomsten udover fradraget efter for-
sørgerstilling vil blive beskattet med 18 pct.,
hvad enten der er tale om enligtstillede perso-
ner eller om ægtepar. Der bliver i et sådant
system ikke nogen forskel i beskatningen mel-
lem to enligtstillede personer og to heldags-
beskæftigede ægtefæller udover den forskel, der
kan fremkomme gennem fradragene efter for-
sørgerstilling.

Hvis fradraget for enligtstillede personer an-
sættes til det halve af familiefradraget, vil der
— inden for den omtalte indtægtsgrænse —
overhovedet ikke blive nogen forskel i beskat-
ningen mellem et ægtepar, hvor begge ægte-
fæller har erhvervsarbejde, og to enligtstillede
personer, der tilsammen har den samme samle-
de indkomst som ægteparret. To personer, der
indgår ægteskab, men begge fortsætter deres
erhvervsarbejde, bliver skattemæssigt stillet som
før ægteskabet, sålænge deres samlede indkomst
ikke overstiger det niveau, hvor den progressi-
ve skatteskala tænkes anvendt for restindkom-
sten.

Hvis fradraget for enligtstillede personer an-
sættes til 2/3 af familiefradraget, vil der blive
en forskel i beskatningen mellem to enligt-
stillede og to ægtefæller med erhvervsarbejde, —
en forskel, der netop svarer til skatten af dif-
ferencen mellem personfradraget for to perso-
ner tilsammen og familiefradraget. Er familie-
fradraget f. eks. ansat til 2.400 kr. og person-
fradraget til 1.600 kr., og ægteparrets samlede
indkomst er 10.000 kr., vil ægteparret komme

til at svare skat af 7.600 kr., medens to enligt-
stillede personer med hver 5.000 kr. i indkomst
svarer skat af tilsammen 6.800 kr. (10.000 -i- 2
X 1.600).

Efter det tidligere anførte er der grund til
at antage, at to ægtefæller med erhvervsarbej-
de bl. a. på grund af boligfællesskabet er noget
bedre stillet økonomisk end to enligtstillede
personer med tilsvarende indtægt. Ser man fo-
reløbig bort herfra og regner med, at ægtepar-
ret er stillet som to enligtstillede personer, er
det klart, at det højeste, ægteparret overhove-
det kan kræve, er, at fradraget, når begge har
heldagsbeskæftigelse, ansættes lig fradraget for
to enligtstillede personer, d. v. s. at familiefra-
draget forhøjes fra 2.400 kr. til 3.200 kr.
(2 X 1.600), altså et ekstra fradrag på indtil
800 kr. som følge af hustruens erhvervsar-
bejde.

De foran anførte synspunkter skulle føre til,
at der alene blev indrømmet fradrag for hu-
struens selverhverv i tilfælde, hvor hun har
heldagsbeskæftigelse. Det vil imidlertid i prak-
sis blive vanskeligt at udsondre netop de til-
fælde, hvor der er tale om en virkelig heldags-
beskæftigelse uden for hjemmet. På den an-
den side er det klart, at fradraget må være
større, hvor hustruen har et regulært erhverv,
end hvor hun blot har nogle få timers be-
skæftigelse daglig. Der kan derfor blive spørgs-
mål, om man af rent praktiske grunde skal
yde et almindeligt fradrag for hustruens selv-
erhverv, således at fradraget ansættes til en
nærmere bestemt procentdel af hustruens er-
hvervsindtægt, men dog ikke kan overstige et
i loven angivet absolut beløb, hvis størrelse be-
stemmes under hensyn til den forskel, der måt-
te blive mellem familiefradraget på den ene
side og personfradraget for to enligtstillede
personer tilsammen på den anden side.

Man kunne herefter f. eks. lade fradragsreg-
len for hustrus selverhverv gå ud på, at der i
ægtefællernes skattepligtige indkomst gives et
fradrag på halvdelen af hustruens indtægt ved
selverhverv, dog højst forskellen mellem det
dobbelte personfradrag og familiefradraget.

Hvis f. eks. familiefradraget ansættes til
2.400 kr. og personfradraget til 1.600 kr., vil
personfradraget for to personer tilsammen ud-
gøre 3-200 kr., altså 800 kr. mere end familie-
fradraget, og det maksimale fradrag i hustrus
selverhverv vil da blive 800 kr.«
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II. Forslag til lov om skat til staten af
indkomst og formue m. v. 1953

Det i marts 1953 fremsatte forslag til lov
om skat til staten af indkomst og formue m. v.
gik i overensstemmelse med de gældende reg-
ler og skattelovskommissionens betænkning ind
for sambeskatning af ægtefæller.

1 lovforslagets § 23, stk. 1, bestemmes det, at
den gifte kvinde, der samlever med sin ægtefæl-
le, sambeskattes med denne, således at skatten
beregnes på grundlag af ægtefællernes samlede
indkomst.

Om formueskatten bestemmes det på tilsva-
rende måde i forslagets § 81, stk. 1, at formue
tilhørende en gift kvinde, der for indkomstens
vedkommende vil være at sambeskatte med sin
ægtefælle, jfr. § 23, vil være at medregne ved
mandens formueansættelse.

Lovforslaget opretholdt endvidere hustrufra-
draget, men i en noget ændret form i for-
hold til de gældende regler. Bestemmelserne
om hustrufradraget fandtes i lovforslagets § 36.
Herefter sættes hustrufradraget til halvdelen af
hustruindtægten, dog højst 2.400 kr., hvor æg-
tefællerne har børn, der har været hjemmevæ-
rende i indkomståret eller størstedelen af dette,
og som den 1. januar forud for skatteåret var
under 16 år. I andre tilfælde udgør fradraget
en fjerdedel af hustruindkomsten, dog højst
1.200 kr.

III. Forslag til lov om skat til staten af
indkomst, formue og kapital vinding 1954

Også det i maj 1954 fremsatte forslag til
lov om skat til staten af indkomst, formue og
kapitalvinding gik ind for sambeskatning af
ægtefæller.

I lovforslagets § 24, stk. 1, fastslås det, at
den gifte kvinde, der samlever med sin ægte-
fælle, sambeskattes med denne, således at skat-
ten beregnes på grundlag af ægtefællernes
samlede indkomst. En tilsvarende regel med
hensyn til formuen findes i lovforslagets § 106,
stk. 1.

I maj forslaget fra 1954 foreslog man hu-
strufradraget ophævet.

Det anførtes herom i bemærkningerne til
lovforslaget, at man ikke har foreslået et sær-
ligt »hustrufradrag« ved skatteberegningen.
Forslaget om udskrivning af den almindelige
indkomstskat til staten med en fast skattesats
medfører, i forbindelse med det dobbelte per-
sonfradrag for sambeskattede ægtefæller, for
det langt overvejende antal skatteydere, at der
ikke vil indtræde nogen skatteforhøjelse, hvor
to selvstændigt skattepligtige personer, der beg-
ge har erhvervsindtægt, indgår ægteskab; og
hvor hustruen under ægteskabet påtager sig ar-
bejde, bliver skatten i disse tilfælde ikke højere,
end hvis den forøgede indtægt skyldtes man-
dens indsats.

2 S



Kapitel 4.

Fremmed ret

Udvalget har indhentet oplysninger om de
gældende regler om ægtefællers beskatning i
Norge, Sverige, Canada, England, Frankrig,
Holland, U.S.A. og Vesttyskland.

Oplysningerne er indhentet i I96I.

I. Norge

De norske lovbestemmelser om skattelignin-
gen af ægtefæller findes i skattelov for landet
og skattelov for byerne. Begge disse love er
dateret den 18. august 1911. Lovene har dog i
et ikke ubetydeligt omfang været genstand for
ændringer i tidens løb. Dette gælder også be-
stemmelserne om beskatningen af ægtefæller.

Hovedreglen var, at ægtefæller skulle be-
skattes under ét. Der var dog efter skattelo-
vene af 1911 adgang for hustruen til at for-
lange særskilt skatteansættelse for så vidt angik
»særej em idler« og »udbytte af hendes selvstæn-
dige virksomhed«. Denne adgang for hustruen
til at forlange særskilt skatteansættelse blev
imidlertid ophævet ved love af 22. februar 1921.
Begrundelsen herfor var, at ægtefæller, der
havde krav på at blive skatteansat hver for sig,
herved fik en urimelig gunstig stilling i forhold
til andre ægtefæller. Samtidig blev der givet
regler om fordeling mellem ægtefællerne af
de under ét beregnede skatter i tilfælde, hvor
hustruen havde særeje eller udbytte af egen
virksomhed. Reglerne var herefter stort set
uforandrede indtil gennemførelsen af ændrings-
love af 6. februar 1948. Den vigtigste ændring
var her, at der blev givet bestemmelser om ret
til et fast fradrag (hustrufradrag) i hustruens
indtægt, for så vidt denne er indtjent ved hen-
des arbejde uden for hjemmet, men ikke i
mandens eller ægtefællernes fælles bedrift.

I 1959, I960 og 1961 blev der påny gen-
nemført visse ændringer i retstilstanden.

Medens reglen indtil I960 var den, at ægte-
fæller i alle tilfælde skulle lignes under ét af
begges samlede formue og indtægt, er der fra
og med indkomståret I960 åbnet adgang for
ægtefællerne til at kræve visse indtægter ud-
skilt til særskilt ligning på den ene ægtefælles
hånd.

De gældende bestemmelser er enslydende i
skattelov for byerne og skattelov for landet. De
vigtigste bestemmelser findes i skattelov for
byerne i §§11, 38, stk. 5, og 68. I skattelov
for landet findes de tilsvarende bestemmelser i
§§ 16, 44, stk. 6, og 75.

Hovedbestemmelsen er i skattelov for byer-
ne § 11. Af denne bestemmelse citeres:

»Ægtefæller skatteansættes under ét af beg-
ges samlede formue og indtægt, uanset om no-
gen af ægtefællerne har særeje og deraf fly-
dende indtægt.

Er ægteskabet indgået i indkomståret eller i
tiden fra 2. november til 31. december i året
forud for indkomståret, ansættes ægtefællerne
hver for sig. Hustruen kan dog i selvangivel-
sen kræve at blive ansat under ét med man-
den i hans bopælsdistrikt. Var ægtefællerne
den 1. november i året forud for indkomst-
året bosat i forskellige distrikter, skal hustruen
sende enslydende selvangivelse til ligningskon-
torerne i begge distrikter.

Ægtefæller, som er separeret eller til stadig-
hed lever adskilt, ansættes hver for sig. Dette
gælder også, hvis separationen eller adskillelsen
finder sted i tiden fra 2. november til 31. de-
cember i indkomståret.

Har begge ægtefæller indtægt ved arbejde,
næringsdrift eller anden virksomhed, kan hver
af ægtefællerne kræve, at den laveste indtægt
af denne art bliver gjort til genstand for sær-
skilt skatteansættelse. Som indtægt ved arbejde
skal også regnes gratiale, tantieme, provision
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og lignende. Det samme gælder ventepenge,
pension, livrenter og lignende ydelser.

Indtægten af en bedrift, som tilhører den ene
ægtefælle eller begge ægtefæller, skal ved an-
vendelsen af reglerne i foregående stykke i sin
helhed anses for at være indtjent af den ægte-
fælle, som må anses for den virkelige udøver
af virksomheden, selv om også den anden ægte-
fælle har arbejdet i bedriften. Hvis de to ægte-
fællers indsats må anses for at være lige stor,
skal indtægten anses for at være indtjent af
manden.

Har den ægtefælle, som bliver skatteansat
særskilt, tillige anden indtægt, bliver denne
indtægt at medregne ved skatteansættelsen for
den anden ægtefælle. Det samme gælder for
formue.

Skat, som er pålignet ægtefæller under ét
efter stk. 1 og 2, kan kræves fordelt efter stør-
relsen af den formue og indtægt, hver af ægte-
fællerne har. Skat, som er pålignet under ét
efter stk. 6, kan kun kræves fordelt, når ægte-
fællerne er separeret, eller skilt eller en af
dem er død.

Krav om fordeling som nævnt i foregående
stykke skal fremsættes inden udløbet af fristen
for indgivelsen af selvangivelsen, jfr. § 48,
stk. 4. Dette gælder dog ikke i tilfælde af se-
paration, skilsmisse og dødsfald. For så vidt
der ikke i den tidligere selvangivelse foreligger
oplysninger, som kan lægges til grund ved for-
delingen, må der fremlægges opgave over,
hvilke formue- og indtægtsposter der vedrører
den enkelte ægtefælle. Dersom ligningschefen
ikke finder opgaven tilfredsstillende, kan han
afvise kravet om fordeling. Efter at fremlæg-
gelsen af skattelisten er bekendtgjort, kan for-
deling kun kræves, når den ubetalte del af den
under ét pålignede skat for vedkommende ind-
tægtsår udgør mindst 300 kr. Kravet om for-
deling skal i sidstnævnte tilfælde fremsættes
overfor kommunekassereren. Denne oversender
begæringen til ligningschefen, som foretager
fordelingen af den pålignede skat.«

I § 38, stk. 5, i skattelov for byerne findes
der regler om hustrufradrag. Bestemmelsen er
sålydende:

»Hustruen, som efter § 11 skatteansættes
sammen med sin mand af indtægt ved arbejde
uden for hjemmet, kan ved ansættelsen kræve
fradrag for et beløb, som svarer til en fjerdedel
af denne indtægt, dog højst med 600 kr., der-
som ægtefællerne forsørger børn, som der kan

kræves klassefradrag for. Har ægtefællerne et
hjemmeværende barn under 14 år, kan fradrag
som nævnt kræves for et beløb, som svarer til
to femtedele af hustruens arbejdsindtægt, dog
højst med 1.500 kr., og har de to eller flere
hjemmeværende børn under nævnte alder, med
et beløb, som svarer til halvdelen af hustruens
arbejdsindtægt, dog højst med 2.000 kr. Ved
beregningen af fradraget skal indtægten af-
rundes nedad til det nærmeste med 100 dele-
lige tal. Selve fradraget rundes opad til nærme-
ste med 100 delelige tal. Bestemmelserne i dette
stykke gælder ikke, når hustruens arbejdsind-
tægt hidrører fra mandens eller ægtefællernes
fælles bedrift.«

Endvidere citeres af § 68 i skattelov for by-
erne følgende bestemmelser:

»Af indtægten skal i almindelighed et vist
beløb være skattefrit.

Til bestemmelse af det skattefrie beløb for
hver enkelt skatteyder inddeles de skatteplig-
tige i klasser. 1. klasse omfatter dem, som ikke
har nogen at forsørge, 2. og 3. klasse dem, som
har henholdsvis 1 og 2 at forsørge o. s. v., så-
ledes at skatteyderen for hver ny forsørget per-
son bliver at henføre til den nærmeste højere
klasse. Når en af ægtefællerne bliver skattean-
sat særskilt af indtægt af arbejde eller virksom-
hed, henføres vedkommende til klasse 1, me-
dens børn eller andre personer, som ægtefæl-
lerne har til forsørgelse, medregnes ved klasse-
ansættelsen for den anden ægtefælle.

Ved ansættelse af mand og hustru under ét
(§ 11), bliver den ene af dem at opføre som
forsørget.«

Som det vil fremgå af de anførte lovbestem-
melser er den almindelige regel i Norge, at
ægtefæller beskattes under ét, d. v. s. sam-
beskatning. Dette gælder såvel for indkomstens
vedkommende som for formuens vedkommende.

Når sambeskatning finder sted indrømmes
der såkaldt »klassefradrag« for den ene af æg-
tefællerne. De norske regler om klassefradrag
går ud på, at der forinden skattens beregning
indrømmes et fradrag i den skattepligtige ind-
komst. Fradraget er stigende i forhold til det
antal personer, som den skattepligtige forsør-
ger. Som forsørgede personer kommer normalt
kun visse nærmere slægtninge, der er opregne-
de i loven, i betragtning. Reglen for ægtefæller
er altså den, at den ene ægtefælle betragtes
som forsørget og tælles med ved beregningen
af klassefradraget, men kun under forudsæt-
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ning af, at de to ægtefæller skatteansættes un-
der ét.

Når ægtefællerne er sambeskattede, og hu-
struen oppebærer indtægt ved arbejde uden for
hjemmet, kan der endvidere blive tale om hu-
strufradrag. Dette fradrag indrømmes kun, hvis
ægtefællerne har børn, for hvilke der indrøm-
mes klassefradrag. Fradraget udgør en fjerde-
del af hustruens indkomst, dog højst 600 kr.
Hvis børnene er under 14 år og hjemmevæ-
rende, er fradraget dog større, maksimalt halv-
delen af hustruens indtægt og højst 2.000 kr.

Hustrufradrag indrømmes kun, når hustru-
ens indtægt indtjenes ved arbejde for fremme-
de. Hvis hustruens arbejdsindtægt hidrører fra
mandens eller ægtefællernes fælles bedrift, kan
der ikke indrømmes noget hustrufradrag.

Fra lovens hovedregel om sambeskatning af
ægtefæller gøres der en undtagelse.

Hvis begge ægtefæller har indtægt ved ar-
bejde, næringsdrift eller lignende, kan hver af
dem forlange at blive særskilt skatteansat.

Den særskilte skatteansættelse foregår på den
måde, at indtægten ved arbejde eller nærings-
virksomhed for den ægtefælle, som har den
laveste indtægt, beskattes for sig hos denne
ægtefælle. Hos den anden ægtefælle beskattes
i så fald denne ægtefælles indtægt ved arbejde
eller næringsvirksomhed og desuden al anden
indtægt og formue, som begge ægtefæller —
altså også den ægtefælle, der beskattes særskilt
— har. Dette gælder også den særskilt beskat-
tede ægtefælles særejemidler.

Således som reglerne er udformet, vil den
særskilte skatteansættelse kunne omfatte man-
den eller hustruen. Det afgørende er, hvem af
ægtefællerne der har den laveste indtægt ved
arbejde m. m.

Den ægtefælle, som skatteansættes særskilt,
får alene klassefradrag for sig selv (d. v. s. som
enlig). Den anden ægtefælle får alle andre
klassefradrag, f. eks. for forsørgede børn, men
altså ikke klassefradrag for ægtefælle.

Når der begæres særskilt skatteansættelse,
bortfalder den ellers bestående adgang til at
forlange fordeling af skatten mellem ægtefæl-
lerne. Dette gælder også for så vidt angår den
skat, som efter de beskrevne regler pålignes
den ene ægtefælle af den anden ægtefælles
formue eller indtægt af anden art end arbejds-
indtægt m. m.

Fra bestemmelserne om ret til særskilt skat-
teansættelse gøres der undtagelse, for så vidt
indtægten ved arbejde, næringsdrift eller lig-

nende hidrører fra den anden ægtefælles be-
drift eller fra begge ægtefællers fælles bedrift.
En sådan indtægt skal i sin helhed anses for at
vedrøre den ægtefælle, som må anses for den
virkelige udøver af virksomheden. Hvis ægte-
fællernes indsats i virksomheden må anses for
at være lige stor, skal indtægten af den fælles
bedrift anses for at være indtjent af manden.
Som en konsekvens heraf kan der altså ikke
blive tale om særskilt skatteansættelse, hvis
begge ægtefæller udelukkende er beskæftiget i
den enes eller i begges bedrift, f. eks. en land-
brugsvirksomhed eller en butik. Men hvis
f. eks. hustruen desuden har lønindtægt uden
for bedriften, vil hun kunne kræve særskilt
skatteansættelse for denne lønindtægt, for så
vidt betingelserne herfor ellers er til stede.

Reglerne om særskilt skatteansættelse af æg-
tefæller fandt — som allerede tidligere nævnt —
første gang anvendelse for indkomståret I960,
for hvilket den endelige ligning blev foretaget
i 1961. Reglerne får kun betydning, hvor begge
ægtefæller har betydelige indtægter. I andre
tilfælde vil sambeskatningen føre til gunstigere
resultater.

Foruden de omtalte hovedbestemmelser om
skatteligningen af ægtefæller kan der være
grund til kort at omtale reglerne om forskuds-
udskrivningen af skat for ægtefæller under den
norske kildeskatteordning samt de i Norge gæl-
dende regler om ægtefællernes ansvar for skat-
tens betaling.

Vor skud sud skrivningen for ægtefæller.
I Norge er der kildeskat (skat af årets ind-

tægt). Princippet i denne ordning er, at man
forud for indkomståret anslår, hvor meget ind-
tægten kan forventes at blive i indkomståret,
og på grundlag heraf opkræver en såkaldt for-
skudsskat. Når indkomståret er afsluttet, ind-
gives der selvangivelse på sædvanlig måde, og
der finder en opgørelse af den virkelige ind-
komst sted. Derefter beregnes den endelige skat
på grundlag af den virkelige indkomst. Hvis
den betalte forskudsskat har været mindre end
den endelige skat, må den skattepligtige efter-
betale differencen. Hvis omvendt forskudsskat-
ten overstiger den endelige skat, får den skat-
tepligtige tilbagebetalt det for meget indbetalte.

Ægtefællerne kan selv vælge imellem, om
forskudsskatten skal udskrives med henblik på
særskilt ligning af den laveste arbejdsindtægt
m. v. eller med henblik på ligning under ét —
med eller uden forholdsmæssig fordeling. Ægte-
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fællerne skal tilkendegive deres valg mellem
de forskellige ligningsmåder inden den 1. no-
vember i året forud for vedkommende ind-
komstår.

Uanset hvordan forskudsudskrivningen bli-
ver gennemført, står ægtefællerne alligevel frit,
når de senere skal indgive selvangivelse efter
indkomstårets udløb. De kan da vælge den
ligningsmåde, de finder mest fordelagtig ved
udskrivningen af den endelige skat. Men væl-
ger de en anden ligningsmåde end den, som
blev lagt til grund ved forskudsudskrivningen,
kan dette få visse følger for det ansvar, hver af
ægtefællerne får for den skat, som ialt bliver
pålignet dem, jfr. nærmere nedenfor.

Ægtefællernes ansvar for skattens
betaling.

Reglerne om ægtefællers ansvar for skattens
betaling og afregningsopgørelsen er i korthed
følgende:

1. Ægtefæller med fælles ligning.
Ægtefæller, som bliver lignet under ét, er

solidarisk ansvarlige for den skat, som bliver
pålignet dem, medmindre de har krævet forde-
ling af skatten. Såfremt ægtefællerne kræver
en sådan fordeling af skatten, hvilket forud-
sætter, at ægtefællerne indsender hver sin selv-
angivelse, bliver hver af ægtefællerne alene an-
svarlig for en forholdsmæssig del af den skat,
som bliver pålignet på grundlag af deres sam-
lede formue og indtægt, jfr. dog nedenfor.

Før den endelige ligning er foretaget, gæl-
der det solidariske ansvar også den udskrevne
forskudsskat, når denne ikke er fordelt med en
forholdsmæssig andel til hver af ægtefællerne.

For så vidt angår tilgodehavender, som ved
den endelige ligning fremkommer ved afreg-
ning for ægtefæller under ét, kan beløbene i
deres helhed benyttes til dækning af skat, som
en af ægtefællerne resterer med, d. v. s. skat
som kun den ene af ægtefællerne ellers er an-
svarlig for.

Ved forholdsmæssig fordeling af den ende-
ligt pålignede skat er der adgang til at benytte
tilgodehavender ved afregningen for den ene
af ægtefællerne til dækning af den anden ægte-
fælles restskat og restance på forskudsskat for
det indkomstår, afregningen vedrører. Undta-
gelse herfra gælder dog, hvis også forskuddet
på skatten har været fordelt forholdsmæssigt
mellem ægtefællerne.

Skyldig skat, som ægtefællerne er solidarisk
ansvarlige for, kan på sædvanlig måde inddri-
ves ved udpantning såvel i genstande, som er
fælleseje, som i ægtefællernes mulige særeje-
midler.

2. Ægtefæller med særskilt ligning.
En ægtefælle, som bliver lignet særskilt, men

som har indtægt eller formue, som lignes på
den anden ægtefælles hånd, bliver sædvanligvis
ansvarlig for hele den skat, som bliver pålignet
sidstnævnte ægtefælle. For denne skat kan der
bl. a. søges dækning i et tilgodehavende, som
fremkommer ved afregningen for den ægte-
fælle, som lignes særskilt.

En ægtefælle, som bliver lignet særskilt
uden at have indtægts- eller formuebeløb, som
bliver lignet hos den anden ægtefælle, vil der-
imod alene være ansvarlig for sin egen skat.
Dette gælder dog ikke ubetinget i de tilfælde,
hvor særskilt ligning bliver gennemført, uden
at forskuddet på skatten har været udskrevet
under samme forudsætning. Ved afregningen
vil det her ofte vise sig, at den ene ægtefælle
har betalt et for stort forskud og den anden et
for lille forskud. I sådanne tilfælde er der
adgang til at benytte et tilgodehavende ved
afregningen for den ene af ægtefællerne til
dækning af den anden ægtefælles restskat eller
restance på forskudsskat for det indkomstår,
afregningen vedrører.

II. Sverige

Ægtefæller er i Sverige i princippet under-
givet sambeskatning. Dette gælder såvel for
indkomstbeskatningen som for formuebeskat-
ningen.

Bestemmelserne om beskatningen af ægtefæl-
ler findes i kommuneskatteloven af 28. septem-
ber 1928, i forordning af 26. juli 1947 om ind-
komstskat til staten (i det følgende kaldet
indkomstskatteforordningen) og i forordning
af 26. juli 1947 om formueskat til staten (i det
følgende kaldet formueskatteforordningen).

Sambeskatningen bevirker, at indkomstskat-
ten til staten og formueskatten til staten, der
begge er progressive, beregnes på grundlag af
ægtefællernes sammenlagte indkomster og for-
mue. For så vidt angår indkomstskatten til
staten finder der imidlertid en differentiering
af skattebyrden sted mellem ægtefæller og en-
lige. Dette sker dels ved, at visse fradrag er
større for ægtefæller end for enlige, herunder
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navnlig det såkaldte »ortsavdrag«, dels ved at
gifte skatteydere i visse tilfælde kan få indrøm-
met et såkaldt »förvärvsavdrag« og endelig ved
skatteskalaemes udformning.

Sambeskatning.
Sambeskatningen af ægtefæller har været

gældende i Sverige i lang tid.
Vedrørende indkomstskatten til staten gæl-

der følgende bestemmelse i § 11 i indkomst-
skatteforordningen :

»1. mom. Ægtefæller, som har levet sam-
men i indkomståret, skatteansættes hver for sig
af sin indkomst og manden tillige af boets fæl-
les indkomst
Skatten beregnes på grundlag af ægtefællernes
sammenlagte skattepligtige indkomster og for-
deles mellem ægtefællerne i forhold til deres
skattepligtige indkomster

2. mom. Ægtefæller, som har levet adskilt
i indkomståret, skal med hensyn til ansættelse
til indkomstskat til staten anses for af hinan-
den uafhængige skattepligtige.«

På lignende måde bestemmes for så vidt an-
går formueskatten til staten i § 12 i formue-
skatteforordningen .

»1. mom. For ægtefæller, der har levet sam-
men i indkomståret, beregnes formuen for æg-
tefællerne hver for sig, hvorved boets fælles
formue henregnes til mandens skattepligtige
formue Den skattepligtige formue be-
regnes for ægtefællerne under ét Spørgs-
målet om skattepligt efter § 10 bedømmes un-
der hensyn til ægtefællernes således bestemte
skattepligtige formue. Skat beregnes ligeledes
på grundlag af den nævnte formue og fordeles
mellem ægtefællerne i forhold til deres for-

2. mom. Ægtefæller, der har levet adskilt i
indkomståret, skal med hensyn til ansættelse
til formueskat til staten anses for af hinanden
uafhængige skattepligtige.«

Både for indkomstskatten til staten og for
formueskatten til staten er forholdet altså det,
at der ganske vist finder en særskilt skattean-
sættelse sted for hver af ægtefællerne, men at
der ved skatternes beregning finder en sam-
menlægning sted af de to ægtefællers indkom-
ster og formuer. De progressive skatter bliver
således beregnet på grundlag af ægtefællernes
samlede indtægt og formue.

For så vidt angår den kommunale indkomst-
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skat findes den tilsvarende bestemmelse i
kommuneskattelovens § 52. Af denne bestem-
melse gengives følgende:

»1. mom. Ægtefæller, som har levet sam-
men i indkomståret, skatteansættes hver for sig
af sin indkomst og manden derhos af boets
fælles indkomst

2. mom. Ægtefæller, som har levet adskilt i
indkomståret, skal med hensyn til ansættelse
til kommunal indkomstskat anses for af hinan-
den uafhængige skattepligtige.«

Der findes her ingen bestemmelse om sam-
menlægning af ægtefællernes indtægter ved
skattens beregning. Dette skyldes imidlertid, at
den kommunale indkomstskat i Sverige er pro-
portional. Ægtefællernes samlede kommuneskat
vil derfor blive den samme, hvad enten man
beregner skatten på grundlag af ægtefællernes
indtægt hver for sig, eller man først lægger
ægtefællernes indtægter sammen og derefter
beregner skatten på grundlag af den således
sammenlagte indkomst.

Ortsavdrag.
Inden indkomstskatternes beregning gives

der et fradrag i den ansatte indkomst gradueret
efter, hvor den skattepligtige er bosat. Fradra-
get betegnes »ortsavdrag«, hvilket formentlig
bedst på dansk kan gengives med ordet sted-
fradrag.

Der er fem fradragssatser, og de svenske
kommuner er inddelt i fem hertil svarende
grupper.

Fradragene er nu de samme for indkomst-
skatten til staten og for den kommunale ind-
komstskat.

For to ægtefæller udgør fradraget det dob-
belte beløb af fradraget for en ugift. Frem-
gangsmåden ved beregningen af ægtefællers
fradrag er den, at der i første omgang beregnes
halvt fradrag for hver af ægtefællerne. Hvis
den ene ægtefælles indtægt ikke er tilstrækkelig
til at rumme denne ægtefælles fradrag, over-
føres det overskydende beløb som fradrag for
den anden ægtefælle. Den samme fremgangs-
måde benyttes iøvrigt som regel også ved an-
dre fradrag, således at en ægtefælle kan drage
nytte af de fradrag, som den anden ægtefælle
ikke kan udnytte.

Reglerne om stedfradrag ved den kommunale
indkomstbeskatning findes i kommuneskattelo-
vens §§48 og 49.
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Af interesse i denne forbindelse er følgende
bestemmelser i kommuneskattelovens § 48, 2.
og 3. mom.:

»2. mom. En skattepligtig fysisk person, som
har været bosat her i riget i hele indkomst-
året, har ret til i den i hjemstedskommunen
ansatte indkomst at få indrømmet kommunalt
stedfradrag således som nedenfor bestemmes.

En skattepligtig, som i indkomståret har væ-
ret gift og levet sammen med ægtefællen, har
ret til kommunalt stedfradrag med følgende
beløb, nemlig i gruppe I 3.360 kr., i gruppe II
3.520 kr., i gruppe III 3.680 kr., i gruppe IV
3.840 kr. og i gruppe V 4.000 kr.

En gift skattepligtig, som ikke i indkomst-
året har levet sammen med ægtefællen, såvel
som en ugift skattepligtig (hvormed sidestilles
enke, enkemand eller fraskilt) har, for så vidt
han har haft hjemmeværende børn under 16 år,
ret til kommunalt stedfradrag med samme be-
løb som anført i foregående stykke.

Andre skattepligtige end de i andet eller
tredie stykke nævnte (enlige) har ret til kom-
munalt stedfradrag med følgende beløb, nemlig
i gruppe I 1.680 kr., i gruppe II 1.760 kr., i
gruppe III 1.840 kr., i gruppe IV 1.920 kr. og
i gruppe V 2.000 kr

3. mom. En skattepligtig fysisk person, som
kun har været bosat her i riget i en del af
indkomståret, har ret til i hjemstedskommunen
at få indrømmet kommunalt stedfradrag, der
udgør for hver kalendermåned eller del heraf,
i hvilken han har været bosat her i riget, en
tolvtedel af det i overensstemmelse med be-
stemmelserne i 2. mom. tilladte fradrag. Det
fradragsbeløb, som således fremkommer, af-
rundes nedad til det nærmeste lavere med ti
delelige kronebeløb.«

I § 8 i indkomstskatteforordningen bestem-
mes det, at kommuneskattelovens § 48 skal fin-
de tilsvarende anvendelse på indkomstskatten
til staten.

För värvsavdrag.

Det svenske »förvärvsavdrag« svarer til det
danske hustrufradrag.

Det svenske fradrag blev indført første gang
i 1919. De den gang indførte bestemmelser
hjemlede ret for en gift kvinde til ved bereg-
ningen af indkomstskatten til staten at få fra-
drag for udgifterne til nødvendig hushjælp i
hjemmet, dog højst med 400 kroner. Fradrag
indrømmedes alene i indtægt ved selverhverv,

og kun såfremt den pågældende på grund af
selverhvervet i særlig grad var forhindret i selv
at passe hjemmet. Der var tale om et rent om-
kostningsfradrag, og det forudsattes, at ud-
gifterne faktisk var afholdt. Allerede i 1920
blev dette omkostningsfradrag nedsat til 200
kroner. Samtidig indførtes imidlertid en be-
stemmelse om, at hustruens indtægt ved lønar-
bejde eller ved erhvervsvirksomhed bortset fra
landbrug og skovbrug (rörelse) alene skulle
medregnes ved indkomstansættelsen i det om-
fang, hvori indkomsten oversteg 200 kroner. De
samme regler blev i 1920 indført for så vidt
angår den kommunale indkomstskat. Hustruens
indkomst kunne altså blive skattefri for indtil
400 kroner ialt. De 200 kroner kunne uden
videre fradrages og yderligere 200 kroner, så-
fremt der havde været udgifter af denne stør-
relse.

I 1928 ændredes bestemmelserne derhen, at
en gift kvinde, der havde indtægt af erhvervs-
virksomhed bortset fra landbrug og skovbrug
(rorelse) eller indtægt ved eget arbejde, fik et
almindeligt fradrag på 200 kroner såvel ved
beregningen af indkomstskatten til staten som
ved beregningen af den kommunale indkomst-
skat. Fradraget blev for statsskattens vedkom-
mende afskaffet igen i 1938. Ved den kommu-
nale indkomstbeskatning bibeholdt man der-
imod fradraget, og dette fradrag forhøjedes i
1947 til 300 kroner.

I 1947 blev der påny indført fradrag ved
beregningen af indkomstskatten til staten. Fra-
draget fastsattes herved til halvdelen af den
gifte kvindes indtægt af erhvervsvirksomhed
bortset fra landbrug og skovbrug (rörelse) og
af hendes indtægt ved eget arbejde, dog at
fradraget højst kunne udgøre 1.000 kroner.

1 1952 ændredes reglerne for fradraget ved
indkomstbeskatningen til staten påny. Herefter
fik den gifte kvinde, som har haft indtægt af
de foran nævnte arter, ret til et fradrag på
300 kroner eller, såfremt hun havde hjemmevæ-
rende børn, der opfyldte visse betingelser, ret
til fradrag på 300 kroner med tillæg af 10 pct.
af hendes indtægt, sammenlagt dog højst på
1.000 kroner. Samtidig indførtes en regel om,
at en ægtemand, der havde indtægt ved land-
brugsvirksomhed eller ved erhvervsvirksomhed
bortset fra landbrug og skovbrug (rörelse), og
hvis hustru havde udført arbejde i virksomhe-
den til en værdi af mindst 300 kroner, kunne
fradrage 300 kroner ved beregningen af ind-
komstskatten til staten.
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Endelig er reglerne om »förvärvsavdrag«
blevet ændret i I960. Efter disse ændringer er
reglerne de samme for indkomstskatten til sta-
ten og for den kommunale indkomstskat.

De gældende regler vedrørende den kommu-
nale indkomstbeskatning findes i kommune-
skattelovens § 46, 3. mom. Fra denne bestem-
melse gengives følgende:

»Har en gift kvinde haft indkomst af er-
hvervsvirksomhed bortset fra landbrug og skov-
brug (rörelse), og har hun deltaget i virksom-
heden i ikke blot ringe omfang, eller har hun
haft indkomst af eget arbejde, har hun ret til
at få indrømmet fradrag på 300 kroner eller,
såfremt hun har haft hjemmeværende børn un-
der 16 år, fradrag på 300 kroner med tillæg
af 20 pct. af nævnte indkomst, sammenlagt
dog højst på 2.000 kroner. Har en gift kvinde
haft indkomst af landbrugsvirksomhed, og har
hun udført arbejde i virksomheden til en værdi
af mindst 300 kroner, har hun ret til at få
indrømmet et fradrag på dette beløb.

Har en gift mand haft indkomst af land-
brugsvirksomhed eller erhvervsvirksomhed bort-
set fra landbrug og skovbrug (rörelse), og har
hustruen udført arbejde i virksomheden til en
værdi af mindst 300 kroner, har manden ret til
at få indrømmet et fradrag på dette beløb.

Fradrag efter dette »moment« må alene ind-
rømmes, såfremt ægtefællerne lever sammen,
og den til fradrag berettigede ægtefælle i
størstedelen af indkomståret har været bosat
her i riget. Fradraget må alene indrømmes, så-
fremt og i det omfang den indkomst, som be-
rettiger til fradraget, strækker til, og fradrag
må for ægtefællerne ialt ikke overstige 300 kro-
ner eller, såfremt forhøjelse af fradraget med
20 pct. af indkomsten kommer i betragtning,
2.000 kroner.«

I § 4, 2. mom., i indkomstskatteforordningen
bestemmes det, at kommuneskattelovens § 46,
3. mom., skal finde tilsvarende anvendelse på
indkomstskatten til staten.

Andre fradrag.
For indkomst ved lønarbejde indrømmes der

et fradrag for udgifter i forbindelse med ind-
tægtens erhvervelse. Fradraget svarer til det
danske lønmodtagerfradrag. Det svenske fra-
drag indrømmes med 100 kroner uden nærme-
re redegørelse for udgifterne. Hvis udgifterne
ved indtægtens erhvervelse har oversteget dette
beløb, forlanges der specification af udgifterne.

I tilfælde, hvor både mand og hustru har løn-
arbejde, indrømmes det her omhandlede fra-
drag for hver af ægtefællerne. Lovbestemmel-
serne om fradraget findes i kommuneskattelo-
vens § 33, 2. mom., og indkomstskatteforord-
ningens § 2.

I indkomst af kapital indrømmes der udover
fradrag i forbindelse med indkomstens erhver-
velse et ekstra fradrag på 300 kroner. For ægte-
fæller indrømmes der et fælles fradrag på 600
kroner eller det dobbelte af fradraget for en
enlig. Lovbestemmelserne herom findes i kom-
muneskattelovens § 39, 3- mom., og i indkomst-
skatteforordningens § 2.

Fradrag for visse forsikringer indrømmes
uden specification, og selv om der ikke har
været udgifter af denne art, med 150 kroner
for enlige og 300 kroner for ægtefæller. Har
udgifterne til de pågældende forsikringer over-
steget de nævnte beløb, kan der i stedet fore-
tages specificeret fradrag for et større beløb,
der for enlige andrager højst 300 kroner og for
ægtefæller tilsammen højst 600 kroner. Også
forsikringsfradraget er således dobbelt så stort
for ægtefæller som for enlige. Lovbestemmel-
serne om forsikringsfradrag findes i kommu-
neskattelovens § 46, 2. mom., og i indkomst-
skatteforordningens § 4, 2. mom.

Skatteskalaernes udformning.
Som allerede tidligere omtalt er kommune-

skatten i Sverige proportional.
Indkomstskatten til staten er progressiv, og

den beregnes efter forskellige skalaer for gifte
skattepligtige og for enlige. De to skalaer er
udformet på en sådan måde, at skattesatserne
bortset fra de laveste og de højeste indtægter
er højere for enlige end for ægtefæller.

III. Canada

Oplysningerne omfatter alene de føderale
skatteregler.

Reglerne om indkomstskat til forbundssta-
ten Canada findes i Income Tax Act af 1948
med senere ændringer.

Formuebeskatning kendes ikke i Canada. Æg-
tefæller, der begge har indtægter, beskattes i
Canada hver for sig. Hovedreglen er, at en
ægtefælles indkomst ikke tillægges den anden
ægtefælles indkomst, og at den heller ikke på

3* 35



anden måde stilles i forhold til den anden æg-
tefælles indtægt. Når både mand og hustru
har en indtægt, der overstiger $ 1.000, skal
hver af ægtefællerne indgive sin egen selvan-
givelse.

Ved opgørelsen af den skattepligtige ind-
komst indrømmes der visse fradrag i indkom-
sten. Bestemmelserne herom findes i section 26
i Income Tax Act. Der gives således bl. a. fra-
drag for et beløb, som i princippet skal mod-
svare de nødvendige leveomkostninger for den
skattepligtige selv og eventuelt for hans fa-
milie. Dette fradrag er dobbelt så stort for
familieforsørgere som for andre skattepligtige.
Fradraget andrager $ 2.000 for forsørgere og
$ 1.000 for ikke-forsørgere. Som forsørger be-
tragtes først og fremmest en gift person, der
underholder sin ægtefælle, men også visse
andre kategorier af skattepligtige falder ind
under forsørgerbegrebet, f. eks. personer, der
underholder børn, når visse nærmere betingel-
ser er opfyldt.

Hvis to ægtefæller begge har indtægt, skal
de — som foran anført — beskattes hver for
sig. Med hensyn til det omtalte fradrag gælder
i så fald følgende regler: Hvis ægtefællerne
har levet sammen i indkomståret, skal der iføl-
ge loven gås ud fra, at manden har forsørget
hustruen. Hustruens fradrag skal derfor ubetin-
get være begrænset til det for en ikke-forsørger
gældende fradrag, nemlig $ 1.000. Manden
får derimod fuldt forsørgerfradrag på $ 2.000
i de tilfælde, hvor hustruens indtægt ikke over-
stiger $ 250. Hvis hustruens indtægt over-
stiger $ 250, reduceres mandens forsørger-
fradrag på $ 2.000. Reduktionen andrager
$ 1 for hver $ 1, hustruens indtægt over-
stiger $ 250. Dette fortsætter op til det punkt,
hvor hustruens indtægt er $ 1.250. Her over-
stiger hustruens indtægt $ 250 med $ 1.000,
og manden har således fået reduceret sit for-
sørgerfradrag med $ 1.000.

Nar begge ægtefællerne har indtægter, og
hustruens indtægt overstiger $ 1.250, indrøm-
mes der hver af ægtefællerne et skattefrit fra-
drag på $ 1.000, altså samme fradrag som for
en ikke-forsørger.

Hvis en mand og hans hustru, som lever
sammen, begge har indtægter over $ 1.000
og tillige underholder børn, kan hverken man-
den eller hustruen gøre krav på forsørgerstil-
ling og dermed forsørgerfradrag på $ 2.000
på grund af børnene. De kan derimod nok få
indrømmet det særlige børnefradrag, og den

almindelige regel er her, at det er ægtemanden,
der har krav på børnef radraget.

Section 21 i den canadiske Income Tax Act
indeholder forskellige bestemmelser om de
skattemæssige virkninger af overdragelse af
ejendom mellem mand og hustru og udbetaling
af løn og lignende til en ægtefælle. Hvis så-
ledes en person — direkte eller indirekte —
har overdraget ejendom til sin ægtefælle eller
til en person, som senere er blevet hans ægte-
fælle, skal indtægten af denne ejendom eller
af ejendom, som har erstattet det overdragne,
så længe overdrageren lever og er gift med
modtageren, betragtes som indkomst for over-
drageren og ikke for modtageren. Beløb, som en
gift person har hævet som løn eller lignende i
sin ægtefælles forretning eller bedrift, skal ikke
beskattes hos modtageren; men de skal i skat-
temæssig henseende betragtes som en del af
forretningens eller bedriftens overskud og i
overensstemmelse hermed beskattes hos ægte-
fællen. Hvis ægtefællen alene er medindehaver
eller interessent i forretningen, skal lønnen
deles i forhold til ægtefællens og de øvrige
interessenters andel i forretningen. Den del af
lønnen, som svarer til ægtefællens andel i for-
retningen, skal tilbageføres og beskattes hos
ægtefællen som en del af dennes forretnings-
overskud, medens den del af lønnen, som sva-
rer til de øvrige interessenters andel, beskattes
hos modtageren. Hvis ægtefæller driver virk-
somhed i forening, kan den ene ægtefælles
indtægt efter vedkommende ministers bestem-
melse beskattes hos den anden ægtefælle.

IV. England

I England udgør indkomstskatterne til sta-
ten de eneste direkte skatter på fysiske per-
soner.

Formueskatter kendes ikke i England.
Indkomstskatterne til staten beregnes dels

som en almindelig indkomstskat — »standard
income tax« — og dels som en tillægsskat på
den del af indtægten, som overstiger £ 2.000 —
»surtax«.

Den almindelige indkomstskat beregnes på
grundlag af hele indtægten efter visse fradrag,
som dels er betinget af indtægtens art, dels
afhænger af den skattepligtiges personlige
forhold.

Den almindelige indkomstskat er i princip-
pet proportional. Tillægsskatten er progressiv.

Det har en vis betydning for skattebereg-

36



ningen, om der er tale om såkaldt arbejdsind-
tægt — »earned income« — eller anden ind-
tægt — »investment income«.

Ved beregningen af den almindelige ind-
komstskat indrømmes der et skattefrit fradrag
i arbejdsindtægt efter visse nærmere regler —
»earned income relief«.

Endvidere indrømmes der ved beregningen
af den almindelige indkomstskat et skattefrit
fradrag, som i princippet skal svare til de nød-
vendige leveomkostninger. Dette fradrag ud-
gør for tiden for en gift mand £ 240. For en
ikke-forsørger andrager fradraget for tiden
£ 140.

løvrigt indrømmes der forinden beregningen
af den almindelige indkomstskat børnefradrag
efter visse nærmere regler.

Efter de engelske skatteregler betragtes æg-
tefæller, der bor sammen, som en enhed. Den
gifte kvindes indtægt anses for indtjent af
manden. De to ægtefællers indtægter lægges
sammen og beskattes under ét. I den samlede
indtægt gives der samme personlige fradrag
ved indkomstskattens beregning som for en
gift mand, d. v. s. £ 240, jfr. foran. Dette sy-
stem med sammenlægning af mandens og hu-
struens indtægter betyder, at skatteudskrivnin-
gen for et ægtepar med en given samlet ind-
tægt bliver den samme, hvad enten indtægten
er indtjent af manden alene, eller den er ind-
tjent delvis af manden og delvis af hustruen.

Hvor hustruens indtægt er arbejdsindtægt,
tilkommer der hende ved beregningen af ind-
komstskatten det almindelige skattefri fradrag
herfor — »earned income relief«. Fradraget
beregnes dog under ét, når både manden og
hustruen har arbejdsindtægt. For tiden udgør
fradraget i de sammenlagte arbejdsindtægter
2/9 af indtægterne op til £ 4.005; af de næste
£ 5.940 udgør fradraget 1/9; hvis arbejdsind-
tægterne udgør over £ 9-945, gives der ikke
noget fradrag for det overskydende beløb.

Ved beregningen af den almindelige ind-
komstskat indrømmes der visse særlige skatte-
begunstigelser herudover, såfremt den sambe-
skattede hustrus indtægt er arbejdsindtægt.

For det første kan der i ægtefællernes sam-
menlagte indtægt fradrages 7/9 af hustruens
arbejdsindtægt, dog højst £ 140 om året. Dette
fradrag betegnes »wifes' earned income relief«.

Dernæst gælder der den regel, at de første
£ 360 af hustruens arbejdsindtægt — efter
fradrag af »earned income relief« og »wife's
earned income relief« — beskattes med lavere

skatteprocenter end den almindelige (propor-
tionale) skatteprocent for indkomstskatten.

Virkningerne af disse særlige skattebegun-
stigelser angives at være, at lettelserne i be-
skatningen af den sambeskattede kvindes ar-
bejdsindtægt stort set svarer i værdi til de
fradrag og lettelser, der tilkommer en ikke-
forsørger med den samme indtægt. De øvrige
fradrag og lettelser, der indrømmes de sambe-
skattede ægtefæller, herunder det højere per-
sonlige fradrag, fragår i den øvrige del af
ægtefællernes sammenlagte indkomst.

Hver af ægtefællerne kan forlange at blive
særskilt skatteansat. Når et sådant krav frem-
sættes, skal hver af ægtefællerne indgive sin
egen selvangivelse, og hver af ægtefællerne
bliver ansvarlig for betalingen af skatten af
sin egen indkomst. Den særskilte skatteansæt-
telse bringer dog ikke nogen skattemæssige
fordele. Det samlede skattebeløb for de to
indkomster er det samme, som hvis hele skat-
ten var blevet pålignet manden. Valget af sær-
skilt skatteansættelse tjener alene til at fordele
skatten af den samlede indkomst forholdsmæs-
sigt på hver af ægtefællernes indkomster, til at
fordele de personlige fradrag på en passende
måde, og til at befri ægtemanden for pligten
til at betale den skat, som er pålignet hu-
struen. I de almindelige tilfælde, hvor der ikke
er fremsat krav om særskilt beskatning, kan
den skat, der vedrører hustruens indtægter,
inddrives hos hende, såfremt den ikke betales
af ægtemanden.

Hvis ægtefællerne ikke lever sammen, fin-
der den almindelige regel om sammenlægning
af indtægterne ikke anvendelse. Den gifte
kvinde skal dog anses for at leve sammen med
sin mand, medmindre ægtefællerne er retligt
separeret, eller de lever faktisk adskilt under
sådanne omstændigheder, at adskillelsen må
forventes at blive permanent.

Specielt med hensyn til tillægsskatten —
»surtax« — bemærkes, at den som allerede tid-
ligere omtalt alene betales af den del af ind-
tægten, der overstiger £ 2.000. Ved beregnin-
gen af dette beløb har der dog siden 1957
været adgang til at tage visse personlige fra-
drag i betragtning. Dette betyder således, at
en gift mand uden børn først begynder at be-
tale tillægsskat, når hans indkomst overstiger
£ 2.100. Det beløb, af hvilket en gift mand
skal svare tillægsskat, er hans og hustruens
sammenlagte indtægter, arbejdsindtægter ind-
befattet. De fradrag og skattelettelser vedrø-
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rende hustruens arbejdsindtægter, som er gæl-
dende for den almindelige indkomstskat, kom-
mer ikke i betragtning ved beregningen af
tillægsskatten.

V. Frankrig

I Frankrig findes bestemmelserne om ind-
komstbeskatningen til staten af fysiske per-
soner i Code General des Impots.

Der betales ikke formueskat i Frankrig.
Ægtefællers indtægter beskattes under ét.

Normalt skatteansættes ægtemanden foruden af
sin egen indtægt også af hustruens indtægter,
det være sig arbejdsindtægter eller andre ind-
tægter.

I artikel 6 i Code General des Impots be-
stemmes det, at familieoverhovedet skal betale
indkomstskatten for fysiske personer såvel af
sin egen indtægt som af hans hustrus og børns
indtægter. Det vil normalt være ægtemanden,
der betragtes som familieoverhoved. Stillingen
som familieoverhoved og dermed som skatte-
mæssig hovedperson vil dog også kunne til-
lægges hustruen, nemlig hvis ægtemanden på
grund af fysisk eller åndelig sygdom er ude af
stand til at varetage familiens interesser.

Ved den første skatteansættelse efter indgå-
else af ægteskab skal hustruen ansættes sær-
skilt til skat af de indtægter, hun har haft indtil
datoen for ægteskabets indgåelse. Hustruens
indtægter efter datoen for ægteskabs indgåelse
skal lægges til mandens indtægt og beskattes
hos ham.

En gift kvinde bliver efter de franske skatte-
regler ansat særskilt til skat, når ægtefællerne
er separeret, og hun ikke lever sammen med
sin mand. Det samme gælder, hvis ægtefæl-
lerne har fremsat begæring om separation eller
skilsmisse, og visse nærmere betingelser er op-
fyldt, herunder at hustruen bor adskilt fra
manden. Endelig skal den gifte kvinde ansættes
særskilt til skat, hvis hun er forladt af ægte-
manden, eller hvis hun selv har forladt det
fælles hjem, og hun disponerer over indtægter,
der er adskilt fra mandens indtægter.

Med hensyn til beregningen af indkomst-
skatten til staten for fysiske personer er reglen
den, at den skattepligtiges indtægt opdeles i et
vist antal dele afhængig af den skattepligtiges
ægteskabelige og familiemæssige stilling. Be-
stemmelserne herom findes i artikel 194 i Code
General des Impots. Antallet af dele, hvori ind-
tægten skal opdeles, er fastsat som følger:

Enlig, fraskilt, enkemand eller enke
uden børn 1

Gift uden børn 2
Enlig eller fraskilt med 1 barn 2
Gift, enkemand eller enke med 1 barn 2,5
Enlig eller fraskilt med 2 børn. . . . 2,5
Gift, enkemand eller enke med 2 børn 3
Enlig eller fraskilt med 3 børn . . . . 3
Gift, enkemand eller enke med 3 børn 3,5
Enlig eller fraskilt med 4 børn. . . . 3,5

og så fremdeles, idet der tillægges 0,5 for hvert
yderligere barn.

Når indtægten er delt i overensstemmelse
med det anførte, beregner man på grundlag af
en progressiv skatteskala, hvor stor en skat der
falder på en enkelt del, og den samlede skat,
der skal betales, udregnes derefter ved at mul-
tiplicere skatten på den enkelte del med an-
tallet af dele.

I tilfælde, hvor betingelserne for, at en gift
kvinde skal ansættes særskilt til skat, er op-
fyldt, og der derfor foretages en ansættelse for
hver af ægtefællerne, betragtes de hver for sig
ved skatteberegningen som en enlig person.
Hvis de særskilt ansatte ægtefæller har børn,
beregnes skatten for den enkelte ægtefælle som
for en enlig med det antal børn, den pågælden-
de har i sin varetægt.

Foruden den omtalte progressive indkomst-
skat udskrives der i Frankrig en særlig propor-
tional skat på visse indtægter. De foran gengiv-
ne regler om fælles skatteansættelse for ægte-
fæller finder også anvendelse på denne skat.
Det samme gælder undtagelserne, hvor hustru-
en bliver særskilt skatteansat. Et eventuelt fra-
drag ved skattens beregning indrømmes kun én
gang, når ægtefællerne skatteansættes under ét.
Hvis ægtefællerne ansættes særskilt, kan fra-
draget foretages for hver af dem.

VI. Holland

1 Holland skal hustruen ubetinget sambe-
skattes med manden. Dette gælder såvel for
indkomstbeskatningens som for formuebeskat-
ningens vedkommende.

Skatterne udskrives med forskellige beløb for
gifte skattepligtige og for ugifte skattepligtige.

Hidtil har der ikke været indrømmet fra-
drag i den gifte kvindes indkomst i anledning
af særlige udgifter i forbindelse med indkomst-
erhvervelsen (hustrufradrag).

Der er imidlertid nu indført regler om hu-
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strufradrag, der træder i kraft den 1. januar
1962.

Herefter gives der et fradrag i mandens ind-
tægt på en trediedel af hustruens indkomst
ved selvstændigt arbejde, dog højst 2.000 fl.
Fradraget udgør mindst 500 fl., men dog selv-
følgelig ikke mere end hustruens arbejdsind-
komst.

Såfremt det under hensyn til arten og om-
fanget af mandens virksomhed er sædvanligt,
at hustruen regelmæssigt og i betydeligt om-
fang deltager heri, kan der også i disse til-
fælde indrømmes hustrufradrag. Hvis det sand-
synliggøres, at hustruen yder en sådan med-
hjælp, kan der ifølge en almindelig regel til-
goderegnes hende en løn herfor på 2.250 fl.
I den således fastsatte løn kan der beregnes
hustrufradrag efter de foran anførte regler.

I bemærkningerne til forslaget til den nye
lov om hustrufradrag redegøres der for de
synspunkter, som har ført til reglerne. Disse
synspunkter er i korthed følgende:

Minimumsfradraget på 500 fl. begrundes
først og fremmest med ønsket om at fritage
den første del af kvindens arbejdsindtægt for
skattepligt. Om fastsættelsen af en øvre grænse
hedder det, at maksimum ikke bør ansættes
højere end 2.000 fl., idet familiens samlede skat
i modsat fald ville blive uforholdsmæssigt lav
sammenlignet med den skat, som betales af en
tilsvarende indkomst af en familie, hvor kun
manden sørger for indkomsten.

For i størst muligt omfang at undgå indivi-
duel fastsættelse af indkomsten for de hustruer,
der hjælper til i mandens bedrift, foreslås det i
normale tilfælde at ansætte denne til et be-
stemt beløb. Som fast beløb foreslås 2.250 fl.,
hvilket skal føre til et hustrufradrag på 750 fl.
Dette fradrag er tænkt som en parallel til det
fradrag, der ydes hustruer med udearbejde, og
det tager særlig sigte på landbrugeres og min-
dre forretningsdrivendes hustruer.

Det må kunne sandsynliggøres, at hustruen
regelmæssigt deltager i mandens virksomhed;
et egentligt bevis herfor kræves dog ikke. Hvis
hendes bistand er mindre betydningsfuld, vil
fradraget: kunne reduceres. Fradraget kan også
øges udover 750 fl., såfremt det bevises, at hu-
struens indsats i bedriften ligger over det nor-
male.

VII. U.S.A.

Oplysningerne omfatter alene de føderale
skatteregler.

Bestemmelserne om indkomstbeskatningen i
U.S.A. findes i Internal Revenue Code af 1954,
i det følgende betegnet som I.R.C.

Der betales ikke formueskat efter den føde-
rale skattelovgivning.

For så vidt angår personer påhviler pligten
til at indgive selvangivelse enhver, der har haft
en indkomst på $ 600 eller mere, jfr. I.R.C.
section 6012.

Ægtefæller betragtes principielt som to selv-
stændige skattesubjekter, der skal beskattes
hver for sig og indgive hver sin selvangivelse.
I I.R.C. section 6013 findes der imidlertid en
bestemmelse om, at mand og hustru i stedet
for at indgive hver sin selvangivelse kan be-
nytte en fælles selvangivelse. En sådan fælles
selvangivelse kan benyttes også i tilfælde, hvor
den ene af ægtefællerne ingen indkomst har
haft. Benyttelsen af fælles selvangivelse for
ægtefæller har den virkning, at indkomstskat-
ten skal beregnes på en særlig måde. Det be-
stemmes herom i I.R.C. section 2, at i tilfælde,
hvor mand og hustru indgiver en fælles selv-
angivelse i overensstemmelse med reglerne i
section 6013, skal indkomstskatten beregnes til
to gange den skat, som ville være blevet pålig-
net, såfremt den skattepligtige indkomst havde
været halveret. Denne fremgangsmåde — det
såkaldte splitting-system — fører til, at skatten
for ægtefæller kommer til at udgøre det dob-
belte af, hvad den ville udgøre for en enlig
skatteyder, som har halvdelen af ægtefællernes
samlede indtægt.

I de tilfælde, hvor ægtefæller indgiver hver
sin selvangivelse, bliver de hver for sig kun
ansvarlige for betalingen af den skat, som ved-
rører deres egen indtægt og selvangivelse. Hvis
mand og hustru vælger at indgive fælles selv-
angivelse, bliver de begge ansvarlige for be-
talingen af hele den samlede skat. Dette gæl-
der, selv om en af ægtefællerne ingen indtægt
har haft.

Efter de amerikanske skatteregler kan der
forinden indkomstskattens beregning foretages
visse fradrag i indtægten.

Fradrag kan således efter nærmere regler
indrømmes for forskellige afholdte udgifter,
såsom gaver til velgørende formål, renter og
skatter vedrørende privat beboelseshus og ud-
gifter til læge og tandlæge m. m. Skatteyderne
kan imidlertid i stedet for at fradrage de af-
holdte udgifter af denne art vælge at benytte
det såkaldte »standard«-fradrag. Ifølge I.R.C.
section 141 udgør »standard«-fradraget 10 pct.
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af indkomsten, dog højst $ 1.000. Dette beløb
kan fradrages uden specifikation, og uden at
tilsvarende udgifter behøver at være afholdt.
I tilfælde, hvor en gift person indgiver sær-
skilt selvangivelse, er »standard«-fradraget be-
grænset til $ 500. Ægtefæller, der indgiver
fælles selvangivelse, kan beregne »standard«-
fradrag med 10 pct. af deres samlede indtægt,
dog højst $ 1.000.

Endvidere indrømmes der visse personlige
fradrag i indtægten. Disse fradrag skal i prin-
cippet modsvare nødvendige udgifter til leve-
omkostninger for skatteyderen selv og de per-
soner, han forsørger. Bestemmelserne om per-
sonlige fradrag findes i I.R.C. section 151. Der
gives et fradrag på $ 600 for den skatteplig-
tige selv. Hvis den skattepligtige og hans ægte-
fælle har indgivet særskilt selvangivelse, og
hvis ægtefællen ingen indtægt har haft, gives
der yderligere et fradrag på $ 600 for ægte-
fællen. Desuden indrømmes der under visse
betingelser fradrag for børn og for nærmere
slægtninge, der forsørges af den skattepligtige,
og hvis indtægt er under en vis størrelse.

Den fremgangsmåde med hensyn til skattens
beregning, som gælder for ægtefæller, der ind-
giver fælles selvangivelse, nemlig at skatten be-
regnes af halvdelen af den samlede indkomst og
derefter multipliceres med to, kan også komme
til anvendelse de første to år efter, at den ene
ægtefælle er afgået ved døden. Visse betingelser
skal dog være opfyldt. Bestemmelserne herom
findes i I.R.C. section 2. Herefter kan den
nævnte skatteberegningsmåde benyttes for en
enke eller enkemand, der som sit hjem opret-
holder en husholdning, der også er bolig for
en søn eller datter, for hvem der indrømmes
skatteyderen personligt fradrag. Det er en be-
tingelse, at enken eller enkemanden ikke har
indgået nyt ægteskab, og at den pågældende
ville have været i stand til at indgive fælles
selvangivelse med den afdøde ægtefælle for det
år, hvori dødsfaldet indtraf. Adgangen for en-
ken eller enkemanden til at benytte den om-
handlede skatteberegningsmåde er begrænset til
alene at gælde for de første to skatteår, der
følger efter det år, i hvilket den efterlevende
ægtefælles mand eller hustru er død.

For visse ugifte personer kommer en noget
lempeligere beskatning til anvendelse. Dette
gælder de ugifte, der opfylder betingelserne
for at være heads of households (overhoveder
for husholdninger). For sådanne personer gæl-
der der en særlig skatteskala i I.R.C. section 1.

Denne skala er således konstrueret, at skatte-
beløbene ligger midt imellem skatterne for æg-
tefæller, der indgiver fælles selvangivelse, og
skatterne for ikke-forsørgere. For at kunne bli-
ve beskattet som head of a household skal den
pågældende for det første være ugift. Han skal
dernæst enten som sit eget hjem opretholde en
husholdning, som også er hjem for en nærmere
slægtning, for hvem der indrømmes skatteyde-
ren personligt fradrag, eller opretholde en hus-
holdning, som er den skattepligtiges faders
eller moders hjem. I det tilfælde, hvor en skat-
tepligtig underholder en fader eller moder, be-
høver han ikke selv at bo i samme hjem som
disse. Betingelsen om opretholdelse af en hus-
holdning anses for at være opfyldt, når den på-
gældende har afholdt over halvdelen af udgif-
terne ved husholdningen.

I.R.C. section 214 indeholder en særlig be-
stemmelse om fradrag for udgifter til pasning
af børn. Fradrag indrømmes kvinder og enke-
mænd, når udgifterne til pasning af børnene er
nødvendige, for at den skattepligtige kan på-
tage sig indtægtsgivende arbejde. Det beløb,
der kan fradrages, er de faktisk afholdte ud-
gifter til barnets eller børnenes pasning, dog
højst $ 600. Det er en betingelse for indrøm-
melsen af fradraget, at barnet eller børnene
er under 12 år eller fysisk eller åndeligt ude af
stand til at klare sig selv. Hvis en gift kvinde
ønsker fradrag for pasning af børn, er fra-
draget betinget af, at hun og hendes ægtefælle
indgiver fælles selvangivelse. Endvidere skal
fradraget, når kvinden er gift, reduceres med
det beløb, hvormed ægtefællernes samlede ind-
tægt overstiger $ 4.500. Fradraget bortfalder
altså, når ægtefællernes samlede indtægt udgør
$ 5.100 eller derover. Fradraget for pasning af
børn kan formentlig ikke indrømmes ved siden
af »standard«-fradraget. Hvis »standardfra-
draget vælges, må det antages, at fradraget for
pasning af børn bliver opslugt af dette fradrag.

VIII. Vesttyskland

Oplysningerne omfatter reglerne om ind-
komstbeskatning til forbundsstaten.

Formuebeskatning kendes ikke i Vesttysk-
land.

I Vesttyskland var reglen indtil 1958 den,
at ægtefæller ubetinget skulle sambeskattes.

I 1958 blev der imidlertid indført nye reg-
ler.

Bestemmelserne om ægtefællers beskatning
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findes i det væsentligste i §§26-26 b i den
tyske indkomstskattelov. Herefter kan ægtefæl-
lerne vælge mellem at blive særskilt beskattet
eller sambeskattet. Ægtefællerne skal skatte-
ansættes hver for sig, når en af ægtefællerne
ønsker det. Skatteansættelse under ét skal finde
sted, når begge ægtefæller ønsker sambeskat-
ning. Hvis ægtefællerne ikke tilkendegiver, om
de ønsker særbeskatning eller sambeskatning,
går man ud fra, at ægtefællerne ønsker sambe-
skatning.

Sammenfattende kan det således siges, at
retstilstanden i Vesttyskland er den, at ægte-
fæller sambeskattes, medmindre de fremsætter
anmodning om at blive særskilt beskattet.

Ved særskilt skatteansættelse af ægtefællerne
skal hver ægtefælles fulde indkomst beskattes
særskilt hos den pågældende ægtefælle. Dette
gælder såvel lønindtægter som indtægter ved
selvstændig erhvervsvirksomhed og indtægter
af kapital.

Ved sambeskatning af ægtefæller skal der
ske en sammenlægning af ægtefællernes ind-
komster. Skatteansættelsen foretages for ægte-
fællerne under ét og omfatter alle ægtefæl-
lernes indtægter. Indkomstskatten beregnes der-
efter på den måde, at man udregner skatten
af halvdelen af den ansatte indkomst og mul-
tiplicerer det fremkomne beløb med to.
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Kapitel 5.

Skatteberegninger på grundlag af de gældende regler

I. Beskatning før og efter indgåelse af
ægteskab

A. Beregningsgrundlaget.
I nærværende afsnit redegøres for ændringen

i indkomstbeskatning, når to skatteydere, der
hidtil er beskattet som ikke-forsørgere, indgår
ægteskab. Indgåelsen af ægteskab medfører to
skattemæssige fordele; dels beregnes skatten ef-
ter den lempeligere skala for forsørgere (for-
sørgerfordelen, som dog også opnås, når kun
den ene ægtefælle har indtægt), dels indrøm-
mes der hustrufradrag.

Sammenlægningen af de to ægtefællers ind-
komster har på den anden side til følge, at
skatten skal beregnes på et højere trin af skatte-
skalaen, hvilket på grund af progressionen er
til ugunst for ægteparret (progressionsvirknin-
gen). Denne virkning gør sig også gældende
på det stræk af skalaen for forsørgere, hvor
indkomstskatten til staten udskrives med en fast
procentsats på 24, idet det skattefri bundbeløb
for forsørgere er mindre end det sammenlagte
skattefri bundbeløb for to ikke-forsørgere, og
idet statsindkomstskalaen har satser, der er
mindre end 24 pct. for ikke-forsørgere med
indkomster under 8.000 kr.

Redegørelsen bygger på beregninger af be-
skatningen i en række eksempler, hvor forskel-
lige indkomster for manden og kvinden kom-
bineres. Beregningerne er foretaget på grund-
lag af udskrivningsreglerne for skatteåret 1961/
62 for skatteydere i Københavns kommune og
omfatter samtlige skatter samt invalide- og fol-
kepensionsbidrag (der er dog bortset fra kirke-
skat). Resultatet af beregningerne er vist i ta-
bellerne 1, 2 og 3.

Tabel 1 viser størrelsen af de pålignede skat-
ter ved forskellige kombinationer af mandens
og kvindens indkomst. Tabellen er inddelt i tre
afsnit, A, B og C. Afsnit A viser mandens og

kvindens samlede skat, beregnet for manden
og kvinden hver for sig efter reglerne for ikke-
forsørgere (altså før ægteskabets indgåelse),
som den vil blive i det lange løb (med skatten
i ligevægt), afsnit B den samlede skat for ægte-
parret det første år efter indgåelse af ægteskab,
og afsnit C den samlede skat i ligevægt efter
ægteskabets indgåelse.

De i tabellen anførte indkomstbeløb er be-
løbene inden foretagelse af skattefradrag, hu-
strufradrag og merindkomstfradrag, men efter
foretagelse af lønmodtagerfradrag m. v.

Tabel 2 viser de absolutte forskydninger i
den samlede skat som følge af ægteskab, dels i
det første år, dels i det lange løb.

Tabel 3 viser de samme forskydninger i pro-
cent af de samlede skatter før giftermålet.

B. Beskatningen i det første år efter
indgåelse af ægteskab.

Det må erindres, at beskatningen i det første
år efter indgåelse af ægteskab også vil være på-
virket af, at der opnås fradrag for merindtægt.
Af tabel 2, afd. B, fremgår, at ægteskabs ind-
gåelse altid (uanset størrelsen af mandens ind-
komst) medfører nedsættelse af den samlede be-
skatning det første år efter giftermålet, når
hustruens indkomst er 7.000 kr. og derunder.
Skattelettelserne er mindst, når mandens ind-
komst er fra 10.000 til 15.000 kr. Stiger man-
dens indkomst udover 15.000 kr., vokser skatte-
lettelsen. Dette skyldes, at forsørgerfordelen —
som fremgår af kolonne 2, hvor hustruens ind-
komst er 0 kr. — stiger kraftigt, når mandens
indkomst stiger op over 15.000 kr. Denne
stigning i forsørgerfordelen mere end opvejer,
at der på den anden side begynder at gøre sig
en vis progressionsvirkning gældende, efter-
hånden som mandens indkomst stiger op over
15.000 kr.
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Med en hustruindkomst på 10—12.000 kr.
indtræder der kun skattelettelse, når mandens
indkomst ikke overstiger godt 15.000 kr. Er
hustruens indkomst omkring 15.000 kr., opnås
skattelettelse, hvor mandens indkomst er 12.000
kr. og derunder. Ved en hustruindkomst på 20—
25.000 kr. må mandens indkomst ikke overstige
7—10.000 kr., og ved en hustruindkomst på
.30.000 kr. må mandens indkomst ikke over-
stige godt 10.000 kr., såfremt giftermålet skal
medføre skattelettelse.

C. Beskatningen i det lange løb efter
indgåelse af ægteskab.

Ser man på beskatningen i det lange løb efter
ægteskabs indgåelse, viser det sig, at skattelet-
telserne næsten overalt er mindre end det første
år, og desuden aftager de hurtigere med vok-
sende hustruindkomst. Der opnås stort set altid
skattelettelse, når hustruens indkomst er 5.000
kr. eller derunder. Også her er skattelettelsen
mindst, når mandens indtægt er fra 10.000 til
15.000 kr., og der kan i visse intervaller blive
tale om skattestigninger, men dog ikke over
50 kr. Med en hustruindkomst på 6.000 kr. og
derover medfører giftermålet som hovedregel
skattestigning i det lange løb. Undtagelse her-
fra gælder kun, hvor mandens indkomst er
5.000 kr. og derunder. Forhøjelserne i det lange
løb overstiger i de valgte eksempler ikke ca.
2.930 kr. og ikke ca. 24 pct. af de samlede
skatter før ægteskabet.

Den største procentvise forhøjelse af skatten
i det lange løb indtræder, når hver ægtefælle
tjener 20.000 kr. eller ialt 40.000 kr. Den pro-
centvise forhøjelse er her 23,8. Blandt de valgte
eksempler er dette således den kombination af
mands- og hustruindkomst, der er ugunstigst
for ægteparret.

Næsten lige så uheldige kombinationer op-
står dog, hvis den samlede indkomst er 35.000
kr. fordelt med 20.000 kr. på den ene og 15.000
kr. på den anden ægtefælle. I disse tilfælde
bliver de procentvise skatteforhøjelser ca. 21 pct.
Hvis ægteparrets indkomst er 35.000 kr. og er
sammensat således, at den ene ægtefælles ind-
komst er 5.000 kr. og den andens 30.000 kr.,
opnås i stedet en skattelettelse i det lange løb
på 1,6 pct. af den samlede skat før ægteskabet.
Ved bedømmelsen heraf må det erindres, at be-
skatningen af de to ægtefæller før ægteskabet
som ikke-forsørgere altid vil være særlig stor,
når indkomsterne er meget ulige fordelt. Af

tabel 1 fremgår, at skatten i det lange løb for et
ægtepar med en indkomst på 35.000 kr. er
9.063 kr., hvad enten indkomsten er fordelt
mellem ægtefællerne med 20.000 kr. og 15.000
kr. eller med 30.000 kr. og 5.000 kr. Før ægte-
skabet vil der derimod være forskel; er ind-
tægten fordelt med 20.000 kr. for den ene og
15.000 kr. for den anden, er den samlede skat
i ligevægt 7.492 kr., medens den er 9-208 kr.,
når fordelingen er 30.000 kr. og 5.000 kr. Når
der er så stor forskel på forskydningen i be-
skatningen ved ægteskabs indgåelse, beror det
altså på beskatningen før giftermålet.

Det fremgår af tabel 3, at der kun i forholds-
vis få tilfælde kan være tale om, at indgåelse
af ægteskab medfører skatteforhøjelse i det
lange løb udover nogle få procent af den sam-
lede skat før giftermål. Det kan således an-
slås, at i skatteåret 1961/62 var de i tabel 3
anførte procentvise skatteforhøjelser i det lange
løb kun over 10 pct. for ca. 30.000 eller ca.
8 pct. af de 372.277 ægtepar med hustruind-
komst.

Skattelettelser på mere end 10 pct. optræder
praktisk taget kun i de tilfælde, hvor enten
mandens eller kvindens indkomst er meget lille.
Skatteforhøjelser på mere end 10 pct. forekom-
mer kun i tilfælde, hvor begge har ret høje
indkomster.

II. Virkningen af hustrufradraget

I det følgende redegøres for forskellen på be-
skatningen, når en indtægt af en vis størrelse
indtjenes af en gift mand alene, og når den
samme indtægt indt jenes af to ægtefæller til-
sammen. Forskellen i beskatningen i disse til-
fælde skyldes alene fradraget for hustrus ind-
komst ved selvstændig virksomhed eller ved ar-
bejde for fremmede (hustrufradrag), jfr. lig-
ningslovens § 23. Redegørelsen belyser med an-
dre ord de af dette fradrag følgende skatte-
lettelser for skatteydere på forskellige indkomst-
trin.

I tabel 4 er vist størrelsen af de samlede
skatter i ligevægt ved de forskellige indkomst-
kombinationer for ægtefæller, der begge har ind-
tægt, i sammenligning med ligevægtsskatter for
ægtepar med den samme indkomst, men alene
indtjent af manden. Ligevægtsskatterne for
disse to grupper er vist henholdsvis under b)
og a) i tabellens kolonner 3 til 9.

Tabel 5 viser skatteforskellene mellem de
ægtepar, hvis indkomst indt jenes af begge ægte-
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Tabel 4.

Virkningen af hustrufradraget.

Skatten i ligevagt for sambeskattede agtefæller, når indkomsten indtjenes af dem begge

eller af manden alene.

Ifølge udskrivningsreglerne for skatteåret 1961/62 for statslig og kommunal indkomstskat samt invalide- og
folkepensionsbidrag for skatteydere i Københavns kommune.

fæller, og de ægtepar, hvor indkomsten alene
indtjenes af manden.

Skatteforskellene — det vil sige den skatte-
mæssige værdi af hustrufradraget — er stærkt
stigende med en voksende indkomst for hu-
struen op til 4.000 kr., hvor hustrufradraget
når sit maksimum. Iøvrigt er forskellen som ho-
vedregel voksende med stigende indkomst for
såvel manden som hustruen. Dette skyldes den
højere marginalbeskatning på de højere ind-
komsttrin.

I tabellens afsnit B er skatteforskellene an-
givet i procent af skatten for ægtepar, hvis
indkomst alene indtjenes af manden.

Det fremgår af tallene, at de procentvise for-
skelle som hovedregel er faldende med vok-
sende indkomst for manden. Ved voksende ind-
komst for hustruen er de procentvise forskelle

stigende indtil en indkomst for kvinden på
4.000 kr. Herefter er procenterne stort set altid
aftagende.

III. Skatten af indtægtsstigninger ind-
tjent af manden eller af hustruen

1 det følgende redegøres for de skattestig-
ninger, der følger af en indkomstforøgelse for
et sambeskattet ægtepar, når den yderligere
indkomst indtjenes enten af manden (a) eller
af hustruen (b).

Det er forudsat, at ægteparrets beskatning
forud for indkomststigningen er i ligevægt. Det
er endvidere forudsat, at hustruen ikke har
indkomst forud for indkomststigningen.

Redegørelsen bygger på beregninger af be-
skatningen på forskellige indkomsttrin, der sva-
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rer til de i tabellerne 1, 2 og 3 anvendte. Re-
sultaterne af beregningerne er anført i tabel-
lerne 6, 7 og 8.

I tabel 6 er anført skattestigningen det første
år efter indkomststigninger fra 1.000 kr. til
30.000 kr. Skattestigningerne er beregnet under
hensyn til reglerne om merindtægtsfradrag.
I tabel 7 er anført de tilsvarende skattestig-
ninger i det lange løb, hvor der ikke er mer-
indtægtsfradrag, men hvor virkningerne af skat-
tefradraget har gjort sig gældende. Tabel 8 vi-
ser forskellen på skatten i det lange løb af
indtægtsstigninger for manden og for hustruen.

Af tabel 8 fremgår, at forskellen mellem
skattestigningen, når merindtægten er indtjent
af manden, og når den er indtjent af hustruen,

stort set vokser, når merindtægten forøges. På
meget lange stræk er forskellen dog ret kon-
stant; dette beror på, at skatten for forsørgere
beregnes med samme pct. for skalaindtægter
fra 5.800 kr. til 18.000 kr.

Indkomststigninger på indtil 4.000 kr. for
manden vil medføre en skattestigning i det
lange løb, der er ca. dobbelt så stor som ved en
tilsvarende indkomststigning for hustruen, jfr.
tabel 7. Ved større indkomststigninger bliver
den relative forskel ikke så stor; jo større mer-
indtægten bliver, jo mindre vil den relative for-
skel være. Får manden således en indkomst-
stigning på 30.000 kr., vil skattestigningen som
følge heraf i det lange løb kun være ca. 10 pct.
højere end den skattestigning, der ville være
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Tabel 6.

Skatten af indtægtsstigninger indtjent af manden eller af hustruen. I det første år, og når hustruen ikke

har indkomst før indkomststigningen.

Ifølge udskrivningsreglerne for skatteåret 1961/62 for skatteydere i Københavns kommune.
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indtrådt, hvis merindtægten var indtjent af den hidrører fra manden eller hustruen. Dette
hustruen. beror på, at der ikke ved forøgelse af hu-

I de valgte eksempler er det forudsat, at struens indkomst opnås yderligere hustrufra-
hustruen ikke har indkomst forud for indkomst- drag, idet dette allerede har nået sit maksi-
stigningen. Dersom hun før denne har en ind- mum på 2.000 kr. ved en hustruindtægt på
komst på 4.000 kr., vil beskatningen af ind- 4.000 kr.
komststigningen blive den samme, hvad enten

56



Kapitel 6.

Udvalgets overvejelser og konklusioner

I. Kommissoriets omfang

Udvalgets første opgave er at undersøge de
gældende regler om ægtefællers beskatning med
særligt henblik på de sociale, retlige og økono-
miske virkninger. De gældende regler er be-
skrevet foran i kapitel 1 og går i store træk ud
på, at ægtefæller beskattes sammen, men så-
ledes at der indrømmes et fradrag i indkom-
sten på indtil 2.000 kr., når hustruen har ind-
tægt ved selvstændig virksomhed eller arbejde
for fremmede. Hvad angår sambeskatningens
sociale virkninger, synes i første række forhol-
dene på arbejdsmarkedet at være af betydning,
og spørgsmål i denne forbindelse vil blive be-
handlet i afsnit II B. Som problemer af retlig
karakter kan nævnes ansvaret for selvangivel-
sens rigtighed og for skattens betaling. Herom
henvises til afsnit II C i det følgende. De øko-
nomiske virkninger af sambeskatningen er be-
lyst rent talmæssigt i kapitel 5. Der er navnlig
tale om den forskydning i skattetilsvaret, der
finder sted, når to enlige indgår ægteskab, eller
når allerede gifte opnår forøgelse af deres ind-
komst. Disse spørgsmål omhandles i afsnit II A
og III.

Endvidere er udvalget anmodet om eventu-
elt at fremkomme med forslag til ændring af
reglerne om ægtefællers beskatning, og herved
skal der tages hensyn til muligheden af, at der
indføres en ordning med opkrævning af skat
ved kilden. Herom henvises til afsnittene V
og VI.

II. Virkningerne af de gældende regler

I det følgende omhandles sambeskatningens
virkninger på det økonomiske, sociale og ret-
lige område og de problemer, som opstår heraf.

A. Økonomiske virkninger.
Det har i tidens løb og navnlig i de senere

år været stærkt kritiseret, at der i mange til-
fælde sker en stigning i skattetilsvaret alene på
grund af indgåelse af ægteskab, og at hustruens
indkomst beskattes »på toppen af« mandens
indkomst.

1. Ændring i skattetilsvaret ved indgåelse af
ægteskab.

De gældende regler medfører i mange til-
fælde en forøgelse af skattebyrden, når to en-
lige, der begge har indtægter, indgår ægteskab.
Uanset at de før ægteskabet er beskattet på
grundlag af den højere skatteskala for ikke-
forsørgere, kan den af ægteskabet følgende
sammenlægning af deres indtægt bevirke, at
den samlede skat bliver større end før ægte-
skabet. Hvis en mand gifter sig med en kvinde,
der ikke har nogen indtægt før eller efter gif-
termålet, vil beskatningen derimod altid blive
mindre efter ægteskabet, fordi skatten må be-
regnes på grundlag af forsørgerskalaen. Det er
imidlertid ikke sambeskatningen alene, der er
årsag til en skattestigning ved indgåelse af
ægteskab, men sambeskatningen kombineret
med den progressive beskatning. Hvis skatten
pålignedes proportionalt uden bundgrænse,
ville beskatningen ikke blive forøget, fordi æg-
tefællernes indtægter blev lagt sammen. I denne
forbindelse må det erindres, at der ved de se-
nere års udskrivningslove (senest for skatte-
året 1962/63) er gennemført en udvidelse af
det interval, hvor skatten udskrives med samme
procent, op til en skalaindkomst på 18.000 kr.
Hvor ægtefællernes sammenlagte skalaindkom-
ster ikke overstiger dette beløb, kan der som
regel ikke blive tale om nogen væsentlig skat-
testigning som følge af ægteskabets indgåelse.
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Desuden må det tages i betragtning, at ind-
gåelse af ægteskab medfører ret til hustrufra-
drag, og at der i det første år, hvor et ægte-
par sambeskattes, efter de gældende regler ind-
rømmes merindtægtsfradrag for den indkomst-
stigning, der er en følge af, at hustruens ind-
tægt lægges til mandens. I almindelighed er
man nok tilbøjelig til at undervurdere eller
måske endda overse disse forhold, der bevirker,
at der i de fleste tilfælde ikke sker nogen stig-
ning af skatten ved indgåelse af ægteskab, men
tværtimod en nedgang. Dette beror dels på de

højere skattesatser for enlige, dels på det sær-
lige hustrufradrag.

I nedenstående tabel er på grundlag af tabel
1 i kapitel 5 anført nogle eksempler på de skat-
teforskydninger, der indtræder på forskellige
indkomsttrin ved indgåelse af ægteskab. Tal-
lene bygger på beregninger af indkomstskatten
i skatteåret 1961/62 til stat og kommune samt
invalide- og folkepensionsbidrag for en i Kø-
benhavn bosat skatteyder uden børn. Det er
forudsat, at skatten er i ligevægt såvel før som
efter indgåelse af ægteskabet.

Uddrag af tabel 1 i kapitel 5.

Samlet indkomst Samlet skat Skatteforskydninger ved giftermål



Som det vil ses, kan en gift kvinde have op
til ca. 5.000 kr. i årsindkomst, uden at ægte-
skabet medfører væsentlig skattestigning i det
lange løb, og det gælder uanset størrelsen af
mandens indkomst. Efter de foreliggende sta-
tistiske oplysninger havde ca. 61 pct. af de gifte
kvinder, der havde udearbejde i året I960, en
årsindkomst, som ikke oversteg ca. 5.000 kr. I
1952 og 1957 var de tilsvarende procenter ca.
11 og ca. 68; den siden I960 skete fortsatte al-
mindelige indkomststigning må antages at ha-
ve bevirket, at denne procent yderligere er
faldet.

For så vidt angår de ægtepar, hvor hustruens
årsindtægt ved udearbejde er højere end 5.000
kr., vil der i mange tilfælde heller ikke ind-
træde skattestigning som følge af ægteskabet.
Det vil navnlig dreje sig om tilfælde, hvor
mandens indtægt er forholdsvis lav. Alt i alt
kan det anslås, at ca. 70 pct. af ægtepar med
udearbejdende hustru i året I960 ikke beskat-
tedes kraftigere, end hvis de var beskattet hver
for sig som ikke-forsørgere.

For ægtepar med noget højere indtægter op-
står der derimod betydelige skattestigninger
ved indgåelse af ægteskab. Indgår således en
lærer med en årsindtægt på 30.000 kr. ægte-
skab med en kvindelig lærer, der har samme
indtægt, vil deres samlede skat i det lange løb
stige med næsten 2.700 kr. svarende til ca.
15 pct. af skatten før giftermålet. Tænker man
sig, at hustruen alene har halvdagsarbejde og
kun tjener 15.000 kr., vil skattetilsvaret efter
ægteskabets indgåelse stige med ca. 1.800 kr.
eller ca. 15 pct. af skatten før giftermålet. Gif-
ter en arbejder inden for industri og håndværk
med en årsindtægt på 15.000 kr. sig med en
kvindelig arbejder inden for samme fag, der
tjener 10.000 kr. om året, vil deres samlede
skat stige med ca. 270 kr. eller ca. 6 pct. af
skatten før ægteskabet. Har de begge en ind-
komst på 15.000 kr., bliver skattestigningen ca.
1.000 kr. svarende til ca. 17 pct. af skatten før
ægteskabet.

Betydningen af det her omhandlede problem
forstærkes gennem de senere års øgede tendens
til, at gifte kvinder søger ud i erhvervslivet, og
som følge af den almindelige indkomststigning.
Af de oplysninger, der er fremkommet ved de
i bilag 1 omhandlede hustruindkomstundersø-
gelser, fremgår det således, at i tiden fra skatte-
året 1958/59 til skatteåret 1961/62 er antallet
af gifte kvinder med arbejde uden for hjem-
met steget med ca. 65.000. I samme tidsrum



Uddrag af tabel 7 i kapitel 5.

2.177 kr. til 4.805 kr. eller med 21,8 pct. af
indkomstforøgelsen. Tjener hustruen 15.000 kr.,
stiger ligevægtsskatten med 4.260 kr. eller med
28,4 pct. af indkomstforøgelsen.

I nedenstående tabel har man sammenlignet
beskatningen af en given indtægt hos en enlig
kvinde med beskatningen af samme indtægt
hos en gift kvinde, hvis mand også har indtægt,
således at hustruens indkomst beskattes »på
toppen af« mandens. For den gifte kvinde er
skatten beregnet som forskellen mellem lige-
vægtsskatten af mandens og kvindens sammen-
lagte indkomst og af mandens indkomst alene.
Derved kommer progressionen til særlig at vir-
ke på hustruens indkomst, men på den anden
side får også hustrufradraget alene virkning på
hustruindtægten. Skatten for den enlige kvinde
er beregnet som ligevægtsskatten for en ikke-
forsørger.

Det vil af tabellen ses, at en gift kvinde?
indtægt er meget hårdere beskattet end en
ugift kvindes. F. eks. vil en almindelig kvin-
deindtægt på 10.000 kr. i det lange løb hos en
ugift kvinde blive beskattet med 16 pct., me-
dens den samme indtægt hos en gift kvinde
vil blive beskattet med 21,5 pct., hvis hun er
gift med en mand, der tjener 10.000 kr., med
29,2 pct., hvis manden tjener 20.000 kr. og
med 35,1 pct. eller over det dobbelte af be-
skatningsprocenten for den enlige kvinde, hvis
han tjener 30.000 kr., og dette til trods for at
han får hustrufradrag, og til trods for at skat-
ten er beregnet i det lange løb.

B. Sociale virkninger.
Som nævnt i afsnit I har udvalget opfattet

kommissoriet således, at der med »sociale virk-
ninger« navnlig tænkes på virkninger på ar-
bejdsmarkedet af de gældende regler for ægte-
fællers beskatning. Reglerne for ægtefællers be-
skatning kan antagelig på forskellig måde —
direkte og indirekte — have virkninger, som er
af betydning for forholdene på arbejdsmarke-
det. Man har imidlertid her anset det for na-
turligt at koncentrere opmærksomheden om de
virkninger, disse regler kan have for arbejds-
udbuddet af gifte kvinder. Der tages ikke stil-
ling til spørgsmålet om det ønskelige eller ikke
ønskelige i, at gifte kvinder tager arbejde uden
for hjemmet.

Det må være rimeligt ved bedømmelsen af
de omhandlede virkninger at tage sit udgangs-
punkt dels i den i kapitel 5 foretagne sammen-
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ligning af beskatningen af ægtepar før og efter
ægteskabets indgåelse, dels i den i samme ka-
pitel foretagne undersøgelse af, hvorledes alle-
rede eksisterende ægtepar beskattes af en mer-
indkomst.

Hvad angår beskatningen af ægtepar før og
efter ægteskabets indgåelse, fremgår det af ka-
pitel 5 og nærværende kapitel, afsnit II A, at
ægtepar i en del tilfælde beskattes væsentligt
hårdere end enlige, der tilsammen har samme
indtægt, men på den anden side er der dog en
hel del ægtepar, der beskattes mildere end 2
enlige.

For den gifte kvindes deltagelse eller ikke-
deltagelse i erhvervslivet er det dog væsentligt
at undersøge, hvorledes specielt den gifte kvin-
des indtægt påvirker beskatningen af allerede
eksisterende ægtepar, med andre ord, hvad der
skattemæssigt sker, når den allerede gifte kvin-
de tager erhvervsarbejde.

Som det fremgår af afsnit A, 2, vil den gifte
kvindes indtægt i forbindelse med mandens
indtægt uanset hustrufradraget i de fleste til-
fælde blive beskattet med en højere procent,
end hvis hun var ugift.

Dette gælder i det lange løb, når skattefra-
draget er taget i betragtning, men det gælder
i endnu højere grad det første år, en hustru
tager arbejde.

Man må være opmærksom på, at de gælden-
de beskatningsregler gør det vanskeligt for al-
mindelige borgere at se sammenhængen mel-
lem deres indkomst (merindkomst) og deres
skat (merskat). Dette beror for det første på,
at skatten af en indtægtsstigning altid vil være
forholdsvis høj i det første skatteår, idet der på
grund af skattefradragsreglen senere sker en
udjævning, således at skatteforøgelsen i det
lange løb bliver væsentligt mindre. For det andet
tilsløres forholdene af den omstændighed, at
skatten betales op til halvandet år, efter at ind-
tægten er tjent.

Under disse omstændigheder er der grund
til at antage, at der forekommer en del tilfælde,
hvor ægtepar med rette eller med urette når
iil det resultat, at det på grund af beskatnings-
reglerne giver for ringe økonomisk nettoud-
bytte for dem, hvis begge ægtefæller har hel-
tidsarbejde uden for hjemmet. Desuden må
det formentlig forekomme, at ægtepar under
hensyn til beskatningsreglerne undlader at på-
tage sig merarbejde. Denne reduktion af gifte
personers arbejdsudbud vil antagelig tendere

mod en begrænsning af den gifte kvindes ar-
gejdsindsats uden for hjemmet.

Det er ikke muligt på grundlag af de af ud-
valget indhentede statistiske oplysninger med
sikkerhed at udlede noget om omfanget af en
sådan reduktion i arbejdsudbuddet for gifte
kvinder.

Som anført i bilag 1 er der en stigning i så-
vel antallet af hustruindkomster som i hustru-
indkomsternes størrelse. Antallet af hustruind-
komster, der i begyndelsen af århundredet var
meget beskedent — omkring en snes tusinde —
var allerede i skatteåret 1953/54 nået op på
255.500. I perioden fra 1953/54 til 1958/59
steg antallet med i alt ca. 51.000 eller ca. 33 /4

pct. om året, og i perioden fra 1958/59 til
1961/62 med i alt ca. 65.000 eller ca. 61/2 pct.
om året.

En vis mindre del af denne stærke stigning
vil kunne henføres til den i samme periode
stedfundne stigning i antallet af gifte kvinder.
Men også målt i forhold til dette tal er antallet
af hustruer med selverhverv steget stærkt, jfr.
tabel 3 i bilag 1. Fra 1952 til i960 er den pro-
centvise andel af gifte kvinder, der har selv-
erhverv, således steget fra ca. 25 pct. til ca.
34 pct.

Det er muligt, at stigningen ville have været
endnu kraftigere, dersom skattereglerne for æg-
tepar med hustruindkomst havde været lem-
peligere.

Også hustruindkomsterne er steget stærkt.
Medens det samlede hustruindkomstbeløb så-
ledes voksede med ca. 9 pct. om året i perioden
1953/54 til 1958/59, var den årlige stigning
i perioden fra 1958/59 til 1961/62 på ca.
14 pct. Det må ved bedømmelsen af disse tal
tages i betragtning, at det almindelige ind-
komstniveau også er steget. Stigningen i den
gennemsnitlige hustruindkomst synes stort set
at følges med stigningen i det almindelige ind-
komstniveau. Den gennemsnitlige hustruind-
komst har således i mange år udgjort omkring
35—40 pct. af den gennemsnitlige indkomst for
skatteyderne, jfr. tabel 7 i bilag 1. Det kan na-
turligvis hævdes, at hustruindkomsterne under
lempeligere skatteregler ville være steget stær-
kere end det almindelige indkomstniveau.

Som påvist i kapitel 5, jfr. tabel 2, og teksten
hertil, er de nugældende regler for ægtefællers
beskatning kun strengere end beskatning af
ægtefæller hver for sig som ikke-forsørgere i de
tilfælde, hvor hustruens indkomst overstiger
5.000 kr. Figur 1 og figur 4 i bilag 1, afsnit
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D, synes at tyde på, at der ikke har været
en ophobning af hustruindkomster under dette
niveau, efterhånden som den gennemsnitlige
hustruindkomst er steget.

Der er fra forskellig side fremsat udtalelser
til støtte for den antagelse, at de gældende be-
skatningsregler for ægtefæller i et vist omfang
holder de gifte kvinder tilbage fra at tage del
i erhvervslivet. Her kan således henvises til,
hvad der er fremført i beretningen fra arbejds-
markedsrådet for tiden 1. april I960 — 31. marts
1961, p. 32—35 og p. 88—99 samt til undervis-
ningsministerens redegørelse i folketinget den
29. maj 1962 vedrørende lærermanglen etc.

Undervisningsministeren udtalte om årsagen
til, at gifte kvindelige lærere i en del tilfælde
ikke aktivt gør brug af deres uddannelse, bl. a.:
»Der findes muligvis en del gifte lærerinder,
som opfylder betingelserne for at opnå nedsat
timetal, men som på grund af sambeskatnings-
reglerne ikke ønsker at påtage sig lønnet un-
dervisningsarbejde. En inddragelse af disse
lærerinder i folkeskolen vil efter alt at dømme
kun kunne gennemføres ved en ændring eller
lempelse af reglerne om sambeskatning, men
sådan ændring kan naturligvis kun foretages
i forbindelse med en generel løsning af dette
problem. En særordning for lærerkræfter er
selvsagt utænkelig.« (»Folketingets Forhand-
linger«, 1962, spalte 5113).

For en bestemt gruppe gifte kvinder — nem-
lig sygeplejersker — foreligger der dels forskel-
lige udsagn om sambeskatningens betydning
for de gifte sygeplejerskers stærkt reducerede
erhvervshyppighed, dels har Dansk Sygepleje-
råd i samarbejde med arbejdsmarkedsrådet for
ganske nylig foretaget en nærmere undersøgel-
se vedrørende dette spørgsmål for så vidt an-
går de gifte sygeplejersker, der ikke havde ar-
bejde i deres fag, jfr. redegørelsen i bilag 2.
Det fremgår heraf, at ca. 20 pct. af de gifte
sygeplejersker, som besvarede et til dem rettet
spørgsmål om, hvorfor de / sin tid i tilknytning
til indgåelse af ægteskab holdt op med at ar-
bejde som sygeplejersker, blandt andet angav
ægtefællebeskatningen som årsag. Desuden sva-
rede 30 pct. af de adspurgte, at bl. a. skatte-
reglerne for ægtefæller var årsag til, at de ikke
sidenhen påny er begyndt at udnytte deres
uddannelse som sygeplejersker. Det må herved
erindres, at netop gerningen som sygeplejerske
mere end så mange andre erhverv kan være
vanskelig at forene med pasningen af det hus-
lige arbejde og eventuelle børn.

Som det fremgår af foranstående afsnit, er
det ikke muligt at udtale sig om, i hvilket om-
fang gifte kvinders arbejdsudbud begrænses
som følge af de gældende regler om ægtefællers
beskatning.

Man kan nok snarere udtale noget om, for
hvilke grupper man kan antage, at den nævnte
hæmmende virkning på arbejdsudbuddet gør
sig gældende. Sambeskatningen vil i særlig
grad bevirke stigning i skattetilsvaret for de
noget højere indtægts grupper. Det vil ofte dreje
sig om ægtepar, hvor den ene eller begge har
en noget højere uddannelse bag sig. Under
forhold, hvor der er en høj beskæftigelsesgrad
i samfundet og følgelig en vis mangel på ar-
bejdskraft, vil det oftest særlig være disse dele
af arbejdsstyrken, der er mangel på. Der er her
navnlig tale om læger, lærere, tandlæger, tek-
nikere og sygeplejersker, altså grupper, hvor
det offentlige i det væsentlige betaler uddan-
nelsen og desuden i stigende grad sætter ind
med økonomisk støtte til de studerende; for
visse af disse gruppers vedkommende er adgan-
gen til den pågældende læreanstalt begrænset.
Det må derfor anses for særlig uheldigt, hvis be-
skatningsreglerne netop for disse grupper vir-
ker hindrende for arbejdsudbuddet.

Som anført i det foregående må det formo-
des, at en større eller mindre lempelse i be-
skatningen af gifte kvinders erhvervsindtægter
vil bevirke en vis forøgelse af arbejdsudbud-
det for gifte kvinder. En lignende tendens vil
formentlig gøre sig gældende for gifte mænd,
hvis hustruer har indtægter.

Men vil der samtidig indtræde modgående
virkninger? Kan det tænkes, at der i og med
en bruttoforøgelse af arbejdsudbuddet vil ind-
træde en (brutto-)forøgelse af efterspørgslen
efter arbejdskraft, således at der eventuelt slet
ikke ville blive nogen nettoforøgelse af ar-
bejdsudbuddet i forhold til efterspørgslen efter
arbejdskraft?

Det er ikke let at besvare dette spørgsmål,
men her skal dog forsøges en art besvarelse.

Man kan nok regne med, at det forhold, at
en del gifte kvinder går over til at arbejde uden
for hjemmet eller begynder at arbejde mere
uden for hjemmet end hidtil, direkte eller in-
direkte vil bevirke en vis forøgelse af efter-
spørgslen efter arbejdskraft. Dette gælder vel
mest udpræget, hvor der er tale om overgang
fra alene at arbejde i eget hjem til at arbejde
på fuld normaltid uden for hjemmet. Det kan
naturligvis tænkes, at kvinden trods udearbej-
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det alligevel udfører det huslige arbejde i hjem-
met eller eventuelt overlader en del af det til
andre medlemmer af husstanden (den gifte
mand, børnene). Men det mest sandsynlige er
dog, at der hos den pågældende husstand op-
står en vis forøgelse af efterspørgslen efter ar-
bejdskraft ude fra samfundet. Det kan dreje
sig om privat hushjælp, personale på vugge-
stuer, i børnehaver etc. samt om arbejdskraft
på vaskerier, konservesfabrikker m. m.

Der kan dog næppe blive tale om en for-
øgelse af efterspørgslen efter arbejdskraft af
samme størrelse som tilvæksten til arbejdsud-
buddet. Det turde f. eks. være indlysende, at
hvis en del af det huslige arbejde flyttes ud i
vaskerier og andre service-fag samt konserves-
fabrikker m. m., kræver det alt i alt en mindre
arbejdsindsats end ved arbejdets udførelse i
den enkelte husstand.

Man kan vel imidlertid ikke udelukke mu-
ligheden af, at den merefterspørgsel efter ar-
bejdskraft til vuggestuer, børnehaver m. v., som
vil følge af et større antal gifte kvinders ind-
træden i erhvervslivet, vil kunne inddækkes af,
at andre gifte kvinder, herunder ældre (på
heltids- eller deltidsbasis), samtidig inddrages
på arbejdsmarkedet. I det omfang en større
eller mindre lempelse af ægtefællebeskatningen
kan antages at forøge ægtefællers arbejdsud-
bud, vil der dels opstå en forøgelse af sam-
fundsproduktet, dels opnås en bedre balance
mellem arbejdsudbud og arbejdsefterspørgsel i
den forstand, at de mest udprægede mangel-
områder vil blive præsenteret for et noget
større udbud af arbejdskraft.

I alle tilfælde må man fastslå, at de eksiste-
rende skatteregler i en række tilfælde gør ind-
hug i kvindernes frihed til selv at bestemme,
om de vil arbejde (ulønnet) i eget hjem eller
(lønnet) uden for hjemmet.

I denne forbindelse kan der være grund til
at fremhæve, at der er en nær sammenhæng
mellem på den ene side spørgsmålet om ar-
bejdsudbuddet og virkningerne på arbejdsmar-
kedet, og på den anden side spørgsmålet om
kvindernes frihed til selv at vælge, hvor de vil
udnytte deres arbejdskraft.

C. Retlige virkninger.

1. De gældende regler.
Efter de gældende regler sendes der ikke

selvangivelsesblanketter til gifte kvinder, idet

deres indkomst og formue skal opføres på man-
dens selvangivelse. Hustruen er berettiget, men
ikke forpligtet til ved sin underskrift på selv-
angivelsen at tilkendegive, at hun er blevet
gjort bekendt med dens indhold. Hustruen på-
drager sig ikke ved at underskrive selvangivel-
sen videregående ansvar for denne, end hun
har, når hun ikke underskriver, jfr. § 29 i lig-
ningsloven (lovbekendtgørelse nr. 206 af 13.
juni 1961).

Da hustruens underskrift således ikke er en
gyldighedsbetingelse, kan der ikke blive tale om
forhøjelse af ansættelsen, fordi hustruen ikke
har underskrevet, jfr. § 2 i kontrolloven (lov-
bekendtgørelse nr. 278 af 25. august 1958).

Hvis oplysningerne i selvangivelsen er urig-
tige, kan manden straffes med bøde, hæfte el-
ler fængsel i indtil 2 år, såfremt der foreligger
forsæt eller grov uagtsomhed, jfr. kontrollovens
§ 13. Hustruen kan ikke straffes efter denne
bestemmelse. Kun hvis hun har medvirket til,
at selvangivelsen er blevet urigtig, kan hun på
samme måde som andre, der eventuelt har med-
virket, straffes med bøde eller under skærpende
omstændigheder med hæfte, jfr. kontrollovens
§ 14, stk. 2. Denne bestemmelse kan dog kun
anvendes, når der foreligger forsæt.

Skattebilletten udstedes også kun til man-
den, og han er i første række ansvarlig for
skattens betaling. Der er dog adgang til at
søge dækning hos hustruen. Hvis udpantning
således forgæves er forsøgt hos manden, kan
der foretages udpantning i de ejendele, der til-
hører hustruen, jfr. § 38, stk. 2, i statsskatte-
loven og § 40 i kommuneskatteloven. Inddri-
velse af skat kan også ske ved indeholdelse i
lønnen, og lønindeholdelse kan foretages hos
hustruen samtidig med, at den foretages hos
manden, jfr. kommuneskattelovens § 42, stk. 1
og stk. 4. Lønindeholdelsen kan højst udgøre
20 pct. af hver lønudbetaling til hustruen, me-
dens der hos manden kan tilbageholdes indtil
25 pct. og hos ikke-forsørgere 40 pct. Medens
lønindeholdelse kan anvendes over for manden,
uden at udpantning er forsøgt, er det en be-
tingelse for lønindeholdelse hos hustruen, at
der er forsøgt udpantning hos begge ægtefæl-
lerne forinden. Det er såvel for udpantning
som for lønindeholdelse hos hustruen en betin-
gelse, at hun samlever med manden.

2. Udvalgets overvejelser.
Udvalget har overvejet, om der kunne være

anledning til ændring i de gældende regler, der
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ofte er kritiseret. Man har navnlig hæftet sig
ved, at det er valgfrit, om hustruen vil under-
skrive selvangivelsen, samt at underskriften
ikke har nogen retlig virkning.

Hvis der indføres særbeskatning af ægtefæl-
ler, kan der ikke være tvivl om, at hver ægte-
fælle skal indgive sin selvangivelse og have sin
egen skattebillet. I så fald skal hver enkelt ægte-
fælle formentlig have det strafferetlige ansvar
for urigtigheder i den pågældendes egen selv-
angivelse og hæfte for den ham eller hende
pålignede skat.

De følgende bemærkninger tager derfor kun
sigte på situationen, hvis sambeskatningen op-
retholdes.

Det synes vanskeligt at begrunde den gæl-
dende ordning, der ikke går videre end til at
give hustruen en ret men ikke en pligt til at
medvirke ved selvangivelsens udfærdigelse. Det
drejer sig i mange tilfælde om oplysninger,
som hustruen og ofte hun alene sidder inde
med. Det forekommer derfor naturligt, at hun
skal være pligtig at give oplysningerne til skat-
temyndighederne, og at manden bliver fritaget
for at give oplysningerne, som han hyppigt
ikke kan kontrollere. Ud fra disse betragtninger
er der enighed i udvalget om, at man bør fore-
trække en ordning, hvorefter den gifte kvinde
i alle tilfælde er pligtig at underskrive selvan-
givelsen. Dette synes dog ikke at have større
interesse, hvis underskriften ikke er forbundet
med et ansvar for oplysningernes rigtighed.

Udvalget har drøftet, om gifte kvinder bør
have tilsendt en særskilt selvangivelse. Der er
enighed om, at det i så fald ikke bør være
valgfrit, om hustruen vil benytte sig af denne.
Det kunne tænkes, at den særskilte selvangi-
velse kun skulle anvendes af gifte kvinder med
selverhverv, men af praktiske grunde finder
man, at alle gifte kvinder i givet fald bør ind-
sende deres egen selvangivelse forsynet med
underskrift, uanset om de har formue og ind-
tægt eller ikke. Eventuelt kunne man bibeholde
ordningen med en fælles selvangivelse for ægte-
par, men således at den overalt havde to be-
løbskolonner, en for manden og en for hustru-
en, og med pligt for begge ægtefæller til at ud-
fylde sin kolonne og ved underskrift på selv-
angivelsen attestere rigtigheden af de givne
oplysninger. Et sådant system ville have den
fordel, at der ikke skulle udsendes flere selv-
angivelser end hidtil, og hver af ægtefællerne

ville kunne konstatere, hvilken formue og ind-
tægt den anden opførte.

Hvis hver ægtefælle således skal udfylde sin
selvangivelse eller sin del af en fælles selvan-
givelse, opstår spørgsmålet om, hvorledes man
skal afgrænse den formue og indtægt, som hver
af ægtefællerne skal opgive. Det letteste at
gennemføre ville være en ordning, hvorefter
hustruen skal opgive de indtægter, for hvilke
der kan opnås hustrufradrag, og de aktiver,
der har forbindelse med disse indtægter. Hvis
fordelingen af formue og indtægter mellem
ægtefællerne skal danne grundlag for en for-
deling af skattebetalingen og ansvaret for skat-
tens betaling mellem ægtefællerne, er det dog
et spørgsmål, om en sådan ordning vil være
tilfredsstillende. Man kunne tænke sig, at for-
delingen skulle ske på grundlag af den retlige
råden, d. v. s. at hver ægtefælle skal oplyse den
formue og indkomst, hvorover vedkommende
efter lovgivningen om ægtefællers formuefor-
hold har den retlige rådighed. Hver ægtefælle
skulle således opgive formue og indkomst ved-
rørende sit særeje og sin bodel. Herimod er det
indvendt, at det ofte vil stå ægtefællerne ret
uklart, hvorledes det retlige rådighedsforhold
stiller sig, og at den faktiske råden er udøvet
efter helt andre retningslinier, således at man
hellere bør grunde fordelingen på den faktiske
råden. Dette kriterium vil dog heller ikke al-
tid kunne anvendes, uden at vanskelige tvivls-
tilfælde opstår. Den faktiske råden i et ægte-
skab over indtægter og formue foregår jo ikke
efter skarpt optrukne linier; mere eller mindre
er den fælles eller udøves snart af den ene, snart
af den anden ægtefælle. Hvis oplysningerne skal
lægges til grund for en deling af hæftelsen for
skattens betaling, må det principielt rigtige
være at bygge på den retlige råden, idet det er
en grundsætning i lovgivningen om formue-
forholdet mellem ægtefæller, at hæftelsen føl-
ger den retlige råden.

Med hensyn til skattens betaling må det
overvejes, om der også bør ske en deling, så-
ledes at hver ægtefælle skal have en skattebillet
vedrørende sin del af ægteparrets samlede skat.
En sådan opdeling kan foretages efter forhol-
det mellem den af hver ægtefælle opgivne
formue og indtægt. Hver ægtefælle må i så fald
være ansvarlig for betalingen af sin andel af
skatten, men det er muligt, at ansvar bør kunne
gøres gældende over for den anden ægtefælle,
når den ene ikke betaler sin part.
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III. Udvalgets bedømmelse af de økono-
miske virkninger

Under en ordning med særbeskatning eller
som nu sambeskatning med hustrufradrag kan
ægtepar, hvor hustruen har selvstændig ind-
komst, opnå en lempeligere beskatning end
ægtepar med samme indkomst, hvor manden
alene indtjener indkomsten. Det har været an-
ført, at en sådan byrdefordeling ikke er rime-
lig, idet der henvises til, at hensynet til den
økonomiske bæreevne, det såkaldte evneprin-
cip, må føre til, at en indtægt indtjent af to
ægtefæller i et ægteskab ikke bør beskattes la-
vere end samme indtægt indtjent af manden
alene i et andet ægteskab. Men herved må
det erindres, at der i mange ægteskaber af den
sidste art findes en større eller mindre ubeskat-
tet indkomst repræsenterende værdien af hu-
struens arbejde i hjemmet, arbejde som i det
andet ægteskab i vidt omfang må udføres af
betalt medhjælp, uden at udgiften hertil kan
fradrages ved indkomstopgørelsen. Under de
nuværende forhold er den skattefri indtægt af
hustruens arbejde i hjemmet blevet af større og
større betydning. På den anden side er det
klart, at forholdene i de enkelte ægteskaber
stiller sig meget forskelligt med hensyn til, hvor-
ledes arbejdet med husførelsen udføres. Der er
sikkert en del ægteskaber, hvor manden ind-
tjener hele indtægten, men hvor det huslige ar-
bejde ikke udføres af hustruen alene, men helt
eller delvis af lønnet medhjælp, og mange ude-
arbejdende hustruer påtager sig af den ene eller
den anden grund også arbejdet i hjemmet;
dette kan navnlig være tilfældet, hvor hustruen
kun har arbejde ude en del af dagen. Udvalget
er opmærksom på, at man efter praksis ikke
beskatter »indtægter«, der opnås ved bespa-
relser ; f. eks. skal der ikke svares indkomstskat
af, hvad der indvindes ved billige indkøb
(f. eks. i form af rabat) eller billig husleje.
Men man finder ikke, at dette forhold taler
imod at tage de nævnte fordele for ægteparret
med den hjemmegående hustru i betragtning
i den her omhandlede forbindelse. Hustruens
arbejde uden for hjemmet vil som regel være
forbundet med særlige udgifter, udover hvad
der medgår til nødvendig hjælp ved husførel-
sen ; det kan f. eks. dreje sig om udgifter til
befordring og fortæring udenfor hjemmet. Hu-
struens fravær fra hjemmet en stor del af dagen
kan også medføre en betydelig fordyrelse af
husførelsen, idet der vil være en tendens til

dyrere indkøb, f. eks. af færdiglavede middags-
retter, og til anskaffelse af kostbare hushold-
ningsmaskiner såsom vaske- og opvaskema-
skiner, bonemaskiner, elektriske røremaskiner,
dybfrostanlæg m. m. Endvidere vil man i så-
danne husholdninger i reglen have særlig høje
udgifter til tjenesteydelser som vask, rensning
og vinduespudsning m. m. Sådanne udgifter
medvirker også til at formindske den økonomi-
ske bæreevne hos disse ægtepar.

Efter det anførte må det utvivlsomt lægges
til grund, at der i reglen ikke er samme økono-
miske bæreevne i de ægteskaber, hvor en del
af indkomsten opnås ved hustruens arbejde
uden for hjemmet, som i de ægteskaber, hvor
indkomsten alene tilvejebringes af manden,
medens hustruen kun er beskæftiget med hus-
førelsen i hjemmet. Evneprincippet må derfor
føre til, at man ikke kan opretholde en sam-
beskatning, uden at der på en eller anden måde
tages hensyn til dette forhold. Efter de gæl-
dende regler tager kun bestemmelsen om hu-
strufradraget sigte herpå, men det er en almin-
delig opfattelse, at hustrufradraget med det
fastsatte maksimum på 2.000 kr. er utilstræk-
keligt under de nuværende forhold i hvert fald
for de lidt større hustruindtægter, og især hvor
hustruens arbejde beslaglægger hele hendes ar-
bejdsdag.

Som begrundelse for en stigning i skattetil-
svaret, når to enlige indgår ægteskab, er det
anført, at ægteskabet medfører betydelige øko-
nomiske fordele med hensyn til fælles bolig og
husførelse. Som det fremgår af afsnit II, A 1,
er denne konsekvens dog kun draget, hvor der
er tale om samlede indtægter over gennem-
snittet. Det er vel et spørgsmål, om der under
de nuværende forhold, hvor også mange enlige
stadig er optaget i familiehusholdninger eller
andre fælles husholdninger, er rimelig grund
til ud fra hensynet til evneprincippet at opret-
holde systemet med skattestigning ved ægte-
skabs indgåelse for skatteydere med større ind-
tægter. Herimod kan i hvert fald anføres, at
det synes uheldigt, at selve indgåelsen af agte-
skab kan medføre en stigning i de pågceldendes
skattetilsvar. Derved diskrimineres der mod
ægteskabet, og der er mulighed for, at enlige,
der ønsker at indgå ægteskab, afholder sig der-
fra af skattemæssige hensyn, eller at ægtepar
beslutter sig til skilsmisse udelukkende for at
opnå en skattebesparelse. En sådan tendens er
meget uheldig af samfundsmæssige grunde, og
de børn, parterne måtte få, opnår ikke samme
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familieretlige status, som når forældrene er
gift. Ofte vil parterne desuden ikke gøre sig
klart, hvilke andre vigtige retsvirkninger end
den skattemæssige ægteskabet har, f. eks. med
hensyn til arveret og pensionsret.

Der er i udvalget enighed om, at de gælden-
de regler om ægtefællers beskatning må ændres,
således at der i højere grad tages hensyn til
den forskellige økonomiske bæreevne i ægte-
skaber, hvor manden alene udfører erhvervs-
mæssigt arbejde, og ægteskaber, hvor hustruen
også har sådant arbejde. Ændringer med sigte
herpå kan tænkes gennemført på forskellig må-
de. Nogle foreliggende muligheder omtales i
det følgende afsnit IV.

Efter de gældende regler indrømmes der ikke
hustrufradrag, hvor hustruens arbejde udføres
i mandens eller ægteparrets fælles erhvervs-
virksomhed. Hvor der gives hustrufradrag, be-
regnes dette på grundlag af hustruindkomstens
størrelse, og man kunne tænke sig, at der også
for de lige nævnte tilfælde måtte kunne op-
gøres en indkomst for hustruen. Det vil imid-
lertid bero på et meget vanskeligt skøn, hvad
enten man ville opgøre hendes indkomst som
en andel af virksomhedens samlede overskud,
eller man ville ansætte en passende lønindtægt
for hende. Man har derfor hidtil ment, at det
ikke er muligt at foretage en opgørelse af hu-
struens indkomst, som det kan forsvares at
lægge til grund ved beregningen af hustrufra-
drag. Det drejer sig navnlig om ægtepar, der
er beskæftiget ved landbrug, butikshandel eller
håndværk. Ifølge oplysninger fra folketællingen
i 1955 omfattede gruppen medhjælpende hu-
struer ca. I36.OOO ægtepar. Fra folketællingen
i 1950 var antallet steget med ca. 8.000, og
gruppen må antages nu at omfatte i hvert fald
150.000 ægtepar.

Det er klart, at hvor hustruens arbejde i
mandens eller den fælles bedrift har et væsent-
ligt omfang, må en ret stor del af den fælles
indkomst tilskrives hustruens arbejde, og for
så vidt kan det forekomme urimeligt, at hu-
strufradrag ikke indrømmes. Imidlertid vil et
af de hensyn, der motiverer hustrufradraget,
nemlig merudgifterne som følge af hustruens
arbejde uden for hjemmet, næppe gøre sig så
stærkt gældende i de her omhandlede tilfælde.
Behovet for arbejdsbesparende kostbare hus-
holdningsmaskiner vil ikke være mindre, men
da virksomheden ofte vil ligge i forbindelse
med den private bolig, vil der i reglen ikke

blive tale om væsentlige merudgifter til pasning
af børn og til befordring m. v. i anledning af
hustruens arbejde. Dette vil være det almin-
delige i landbruget, og her vil hustruens ar-
bejde i bedriften ofte for en stor del falde sam-
men med det huslige arbejde. I mange tilfælde
vil den fælles arbejdsplads dog ikke kunne ind-
rettes i eller ved hjemmet; dette forekommer
ofte i butikshandelen; her vil hustruen dog
som i det hele taget de »medhjælpende« hu-
struer have forholdsvis frie arbejdsforhold og
dermed bedre muligheder for at passe hjemmet.

Selv om der således i det store og hele ikke
er lige så stærk begrundelse for et hustrufra-
drag, når hustruen arbejder i mandens eller
deres fælles bedrift, er der enighed i udvalget
om, at der kan være anledning til en lempelse
i beskatningen af disse ægtepar, hvor det sand-
synliggøres, at hustruens arbejde har et væsent-
ligt omfang. Trangen til en lempeligere be-
skatning i disse tilfælde vil jo også blive for-
stærket, hvis der sker en lempelse af beskat-
ningen i de tilfælde, hvor hustruen har arbejde
for fremmede eller har sin egen erhvervsvirk-
somhed.

IV. Mulige ændringer

Den foran i afsnit II, A 1, omtalte virkning
af sambeskatningen, skattestigning som følge af
ægteskabs indgåelse, kan afbødes uden ændring
i principperne for beskatning af ægtefæller,
idet man ved at foretage ændringer i udskriv-
ningsskalaerne kan opnå, at indgåelse af ægte-
skab ikke i noget tilfælde medfører skatte-
stigning. Herved løser man imidlertid ikke de
problemer, der står i forbindelse med den rin-
gere økonomiske bæreevne for ægtepar med
udearbejdende hustru.

I de følgende afsnit behandles forskellige
muligheder for ændringer i reglerne om ægte-
fællers beskatning.

A. Særbeskatning.

Ved overvejelserne af, om man bør gå over
til en ordning, hvorefter ægtefæller beskattes
hver for sig af deres formue og indtægt, vil det
være naturligt at se på, om der kan drages slut-
ninger ud fra de almindelige regler i lov nr.
56 af 18. marts 1925 om ægteskabets retsvirk-
ninger.

Efter denne lov består der almindeligt for-
muefællesskab mellem ægtefæller omfattende
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alle formuegenstande, som ikke ved ægtepagt
mellem ægtefællerne eller ved arveladers eller
givers gyldige bestemmelse er gjort til særeje.

Under ægteskabet er ægtefællernes økonomi
dog i princippet adskilt, idet hver ægtefælle
har ret til at råde over sin bodel, som består
af alt, hvad ægtefællen ved ægteskabets ind-
gåelse eller senere har indbragt i fællesfor-
muen. Endvidere hæfter ægtefællerne hver for
sig med deres egen bodel for de forpligtelser,
de har pådraget sig over for trediemand. Denne
adskillelse i økonomien med særråden og sær-
hæftelse kunne tale for, at også beskatningen
opdeles på ægtefællerne, så at de beskattes
hver for sig.

På den anden side virker formuefællesskabet
ind på en række betydningsfulde områder. Rå-
digheden over bodelen er begrænset, idet den
ikke må udøves således, at fællesboet util-
børligt udsættes for forringelse, og desuden kan
der kun med ægtefællens samtykke rådes over
fast ejendom, som er bolig for familien, eller
hvortil den anden ægtefælles erhverv er knyttet,
samt over løsøre, som hører til det fælles ind-
bo, til den anden ægtefælles arbejdsredskaber,
eller som tjener til børnenes personlige brug.
Også den særlige hæften tilsidesættes af hen-
syn til fællesskabet, idet hver af ægtefællerne
har ret til på begges ansvar at indgå sædvan-
lige retshandler til fyldestgørelse af den daglige
husholdnings eller børnenes fornødenheder,
samt hustruens særlige behov.

Klarest viser fællesskabet sig dog ved bo-
sondring eller ved skifte, idet hver ægtefælle
da som hovedregel udtager sin boslod, som
består af halvdelen af det beholdne fællesbo,
efter at gælden er trukket fra.

Fællesskabet har altså en så vidtrækkende
betydning, at meget også kunne tale for en
fælles beskatning, altså en sambeskatning.

Under hensyn til at det er vanskeligt at be-
dømme, om særbeskatning eller sambeskatning
har størst støtte i de nævnte regler, og til at det
i det hele må anses for problematisk, hvorvidt
sådanne rent civilretlige bestemmelser bør have
indflydelse på principielle skatteregler, er det
udvalgets opfattelse, at man ikke ud fra be-
stemmelserne i loven om ægteskabets retsvirk-
ninger kan eller bør drage slutninger af be-
tydning for ægtefællers beskatning.

Af større betydning synes det at være, hvil-
ken grad af økonomisk fællesskab mellem ægte-
fæller man rent faktisk kan konstatere. Som et
gennemgående træk kan man fastslå, at i de

5*

allerfleste ægteskaber er en væsentlig del af
udgifterne fælles, i den forstand at de ved-
rører begge ægtefællernes leveomkostninger.
Dette gælder f. eks. udgifterne til underhold
og opdragelse af børn i ægteskabet, til husleje,
fødevarer, lys og gas m. m. På den anden side
er der en hel del udgifter, som ikke er fælles,
idet de medgår til opfyldelse af den enkelte
ægtefælles personlige behov; her kan nævnes
udgifter til beklædning og forskellige andre
personlige brugsgenstande. Hvad angår ægte-
fællernes indtægter er forholdene mere vari-
erede. I mange ægteskaber udfører mand og
hustru i fællesskab det arbejde, hvorved ind-
tægten opnås; dette gælder således i udstrakt
grad inden for landbruget, butikshandelen og
det mindre håndværk. I andre tilfælde er det
alene manden, der udfører det indtægtsgivende
arbejde, og endvidere er der mange ægteska-
ber, hvor manden og hustruen har hver sit ar-
bejde. Selv om det således er rigtigt at gå ud
fra et vist nærmere økonomisk fællesskab som
det normale, er dette fællesskab af så varie-
rende type, at man ikke på dette grundlag
alene kan tage stilling til spørgsmålet sam-
beskatning eller særbeskatning.

Ved afgørelsen af, om man skal indføre sær-
beskatning af ægtefæller, må også tekniske
hensyn tages i betragtning. Hvor hustruens
arbejde udøves i mandens eller den fælles er-
hvervsvirksomhed, vil det som regel ikke være
muligt at opgøre hver af ægtefællernes ind-
komst så nøjagtigt, at det kan forsvares at
lægge opgørelsen til grund for en beskatning
af hver ægtefælle for sig. En særbeskatning vil
derfor næppe kunne gennemføres for sådanne
ægtepar.

I det store antal tilfælde, hvor hustruens
indtægt hidrører fra lønnet arbejde for frem-
mede eller fra hendes egen selvstændige er-
hvervsvirksomhed, vil der derimod ikke være
vanskeligheder ved at foretage en fordeling af
ægtefællernes indkomst, som kan danne grund-
lag for en særbeskatning. Der kan imidlertid
opstå vanskeligheder, såfremt også formuen og
dennes afkast skal undergives særbeskatning.
En sådan særbeskatning vil medføre, at hver
ægtefælle skal formuebeskattes af sin bodel —
jfr. ovenfor om lov om ægteskabets retsvirk-
ninger — og af sit særeje og indkomstbeskat-
tes af afkastet heraf.

Det vil sædvanligvis ikke volde vanskelig-
hed at fastslå, hvad der hører til en ægtefælles
særeje, og det samme kan til en vis grad siges
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om en ægtefælles bodel, i det omfang den er
indført af ægtefællen ved ægteskabets indgå-
else eller senere erhvervet ved arv eller gave.

Drejer det sig derimod om en under ægte-
skabet opsparet formue, bliver grænsen mellem
de to ægtefællers bodele mindre skarp. Selv i
de tilfælde, hvor f. eks. manden alene har haft
indtægtsgivende arbejde eller erhverv, vil hu-
struen med rette kunne gøre gældende, at hun
gennem sit arbejde i hjemmet har skabt den
fornødne basis for mandens indtægtserhvervel-
se, og at det skyldes hendes økonomiske hus-
førelse, at en opsparing har været mulig, hvor-
for en del af opsparingen må tilhøre hendes
bodel.

Hertil kommer, at ægtefællerne vil kunne
fristes til at fordele formuen imellem sig på den
skattemæssigt mest fordelagtige måde. Sådanne
transaktioner mellem ægtefællerne vil dog
hæmmes noget af, at de i et vist omfang med-
fører pligt til at svare gaveafgift. Desuden er
gaveoverdragelser mellem ægtefæller betinget
af, at der oprettes ægtepagt, som skal god-
kendes af overøvrigheden. Dette er dog alene
foreskrevet af hensyn til ægtefællerne selv og
deres kreditorer, og det vil ligge uden for over-
øvrighedens opgave at tage hensyn til de skat-
temæssige konsekvenser.

Eventuelt vil tendensen til at fordele for-
muen og dens afkast efter skattemæssige hen-
syn kunne imødegås ved regler, hvorefter der
ikke tillægges aftaler som de omhandlede gyl-
dighed ved beskatningen.

De nævnte vanskeligheder kunne gøre det
nærliggende at begrænse en eventuel særbe-
skatning, således at den ikke omfatter formue
og formueindtægter, som det f. eks. gælder ved
den valgfri særbeskatning i Norge, hvor den
af ægtefællerne, der har den højeste indtægt,
beskattes af begge ægtefællers formueindtægt.
Herved støder man dog på den vanskelighed,
at det ofte er svært at afgrænse formueind-
tægt fra anden indtægt. Hvis f. eks. hustruen
driver en selvstændig erhvervsvirksomhed, der
kræver en vis kapital, såsom en landejendom,
vil det være vanskeligt at vurdere, hvor stor en
del af overskuddet, der er rente af kapitalen,
og hvor stor en del, der kan henføres til ar-
bejdsvederlag og driftsherregevinst.

Man kunne for disse tilfælde bestemme, at
en vis rente af kapitalen skulle fragå i særind-
tægten og indgå i sambeskatningen. Dette vil
dog give anledning til mange problemer. Skal
kapitalen således beregnes som anskaffelses-

summen, den bogførte værdi eller handelsvær-
dien, og skal renten da være markedsrenten?

Selv om disse problemer finder en løsning,
vil den nævnte fremgangsmåde alligevel i man-
ge tilfælde være utilfredsstillende; der tænkes
herved især på ægtepar, hvor hustruen ejer en
landbrugsejendom. En sådan ejendom vil ofte
ikke kunne afkaste større indtægt end en be-
skeden forrentning af egenkapitalen, og skal
renten her undergives sambeskatning, bliver
særbeskatning af hustruens erhvervsindkomst
ofte ganske illusorisk.

Under en særbeskatning vil det derfor for-
mentlig være rigtigere at beskatte hele ind-
tægten af en erhvervsvirksomhed som særind-
tægt.

De her omhandlede problemer for hustruer,
der driver en selvstændig erhvervsvirksomhed,
har imidlertid også betydning under en sam-
beskatningsordning med hustrufradrag. Der
kan også her rejses spørgsmål, om hele ind-
tægten af hustruens erhvervsvirksomhed skal
kunne regnes med ved opgørelsen af den hu-
struindkomst, for hvilken der indrømmes hu-
strufradrag, eller om en del skal anses som ren-
te af den investerede kapital og således ikke
give adgang til hustrufradrag. Med det nu-
gældende lave hustrufradrag har spørgsmålet
såvidt vides ikke haft praktisk betydning, men
hvis man i fremtiden forøger hustrufradraget
væsentligt, kan der formentlig ikke ses bort fra
dette spørgsmål.

B. Valgfri særbeskatning.

Som omtalt i afsnit A kan en ordning med
særbeskatning af tekniske grunde ikke gennem-
føres for de ægtepar, hvor hustruens erhvervs-
mæssige arbejde udføres i ægtefællernes fælles
bedrift. Man kunne dog tænke sig en særbe-
skatning, der alene skulle anvendes for hu-
struer, der har indtægtsgivende arbejde af an-
den art, f. eks. ved egen erhvervsvirksomhed.
En særbeskatning måtte forudsætte, at hustru-
fradraget bortfaldt for de særbeskattede ægte-
fæller, og dette ville betyde, at der efter de nu-
gældende skatteskalaer ville blive tale om en
stigning i skattetilsvaret for den store gruppe
af gifte kvinder, for hvem det efter de gælden-
de regler er en fordel at være sambeskattet, i
hvert fald når det forudsættes, at skatten for
de særbeskattede ægtefæller udskrives på
grundlag af skalaen for ikke-forsørgere. For
at undgå en sådan virkning kunne man imid-
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lertid give adgang for de pågældende ægtepar
til at vælge mellem sambeskatning med hu-
strufradrag og særbeskatning uden sådant fra-
drag. En ordning af denne art er gennemført
i Norge, jfr. kapitel 4, afsnit I. I Danmark,
hvor betalte skatter kan fradrages ved ind-
komstopgørelsen, ville det for en lang række
ægtefæller være vanskeligt at afgøre, om de
kan stå sig ved at lade sig særbeskatte, idet
skattefradragsreglen virker ind på beskatnin-
gen flere år frem i tiden. I Norge, hvor der
ikke er ret til fradrag for betalte skatter, er
ligningsmyndighederne efter det oplyste i stand
til på forhånd at meddele et ægtepar, om det
vil være tjent med at begære særbeskatning
eller ej; men i Danmark vil man af de lige
nævnte grunde som regel ikke kunne give op-
lysning herom.

Ud fra ligningsmæssige synspunkter vil det
altid være uheldigt at have ordninger med
valgfrihed mellem den ene eller anden form
for beskatning, idet erfaringen viser, at det kan
give anledning til hyppige klager og ombereg-
ninger. Det vil antagelig komplicere lignings-
arbejdet og skatteopkrævningen, hvis det bli-
ver hyppigt forekommende, at ægtepar fra
skatteår til skatteår skifter fra sambeskatning
til særbeskatning, tilbage til sambeskatning

o. s. v.
Hvis man tænkte sig en ordning som den i

Norge gældende indført her i landet, ville pro-
venutabet i stats- og kommuneskat i det lange
løb blive ca. 45 mill, kr., forudsat at kun de
ægtepar, som har fordel af det, vælger sær-
beskatning.

Hvis en særbeskatning af ægtefæller skal
gennemføres, er der i udvalget enighed om, at
man ikke kan anbefale, at der gives adgang til
at vælge mellem sambeskatning eller særbe-
skatning, så længe reglen om fradrag ved ind-
komstopgørelsen for betalte skatter oprethol-
des, idet det i alt for høj grad vil komplicere
ordningen, at et betydeligt antal ægtepar ikke
vil være i stand til at afgøre, om de skal vælge
det ene eller det andet.

C. Splitting.
1. Definition.

Splitting er en særlig beregningsmåde for
personskatter og forudsætter, at to eller flere
personer sambeskattes.

Efter denne beregningsmåde opdeles de sam-
beskattedes samlede indkomst i et bestemt

forhold, og skatten beregnes af hver indkomst-
del for sig på grundlag af samme skala, som
anvendes for enlige. De beregnede skattebeløb
for hver enkelt indkomstdel lægges sammen,
og resultatet heraf udgør den skat, der skal
pålignes.

Mest kendt er to-delingssystemet for ægte-
fællers beskatning, og i det følgende behandles
alene dette. Ifølge to-delingssystemet skal æg-
tefællernes sammenlagte indkomst pålignes en
skat, der er det dobbelte af skatten for en enlig
person med den halve indkomst. Indkomsten
pr. ægtefælle beskattes med andre ord med
samme beløb, som pålignes den enlige person
med denne indkomst. Hvis ægtefællerne f. eks.
tilsammen har en indkomst på 30.000 kr., skal
skatten heraf udgøre det samme som skatten
for to enlige personer med hver 15.000 kr. i
indkomst. Dette gælder, selv om kun den ene
ægtefælle har indtægt. Har begge ægtefæller
indtægter, er fordelingen af den samlede ind-
komst mellem de to ægtefæller uden betyd-
ning. Det er således ligegyldigt, om hver af
ægtefællerne har en indkomst på 15.000 kr.
eller f. eks. den ene en indkomst på 25.000 og
den anden på 5.000 kr. Ægtefællernes skat skal
i begge tilfælde udgøre det dobbelte af skatten
for en enlig person med en indtægt på 15.000
kr. eller det samme som for to enlige personer
med hver 15.000 kr. i indkomst.

2. Skattens beregning.
Som anført foran forudsætter splitting-sy-

stemet, at samme skatteskala anvendes for
alle skatteydere. For enlige personer findes
skatten direkte på grundlag af denne skala og
vedkommendes skalaindkomst. For ægtefæller
beregnes skatten ved først at dele ægtefællernes
indkomst i to lige store dele (deraf navnet
to-deling). For hver af disse dele findes skatten
ved hjælp af skalaen, og de to skattebeløb
sammenlægges.

Tilsvarende resultat kan rent teknisk opnås
ved at opstille en særlig skala for ægtefæller,
hvori man direkte kan aflæse de skattebeløb,
der fremkommer ved den førnævnte fremgangs-
måde.

3. Virkningerne af to-deling,
a. For lovgivningen.
To-delingen medfører, som det fremgår af

foranstående, at skatten for enlige og for ægte-
fæller i realiteten beregnes på grundlag af
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samme satser. Under et sådant system vil man
ikke kunne forhøje eller nedsætte skatten for
ægtefæller uden tilsvarende ændringer i skat-
ten for enlige.

Ifølge de gældende regler er man friere stillet
med hensyn til at variere forholdet mellem ska-
laerne for forsørgere og ikke-forsørgere. Det
samme gælder, hvor det drejer sig om at over-
føre skatteydere fra beskatning efter den ene
skala til beskatning efter den anden skala ved
en ændring af forsørgerbegrebet. Sådanne
overførsler synes begrebsmæssigt udelukket un-
der et to-delingssystem.

To-delingssystemet udelukker derimod ikke,
at der inden skattens beregning ydes fradrag
for hustruindkomst.

b. For skatteyderne.

Indførelse af to-delingssystemet vil medføre
betydelige forskydninger i beskatningen af de
forskellige grupper af skatteydere på samme
indkomsttrin. Ægtepar vil blive stillet forholds-
vis bedre end efter gældende regler og enlige
relativt dårligere. Et ægtepar vil aldrig kunne
komme til at svare højere skat end to enlige
med tilsammen det samme i indkomst som
ægteparret. Indgåelse af ægteskab vil som ho-
vedregel medføre en nedgang i beskatningen.
Omvendt vil opløsning af ægteskabet næsten
altid medføre forhøjelse af parternes samlede
beskatning.

Til belysning af de omtalte forskydninger i
beskatningen har man i nedenstående tabel 1
vist nogle eksempler på beskatningen af ægte-
par og enlige, hvis den gældende ikke-forsør-
gerskala blev lagt til grund for to-delingen.
Tabellen angiver alene indkomstskatten til
staten.

Tabel 1.
Forsørgerfordelen under et to-delingssystem baseret på den
gældende ikke-forsørger skala for indkomstskatten til staten.

1962J63.

Af tabellen fremgår, at forsørgerfordelen ef-
ter et to-delingssystem vil stige betydeligt. For
en skalaindkomst på f. eks. 40.000 kr. vil for-
sørgerfordelen, der efter de gældende skalaer er
ca. 2.000 kr., således stige til ca. 8.000 kr. Det
må dog herved tages i betragtning, at skattefor-
skydningerne som følge af skattefradragsreglen
vil blive noget mindre i det lange løb.

Under et to-delingssystem beskattes de for-
skellige grupper af ægtepar ens. Således vil
skatten for et ægtepar være den samme, hvad
enten indtægten indtjenes af den ene ægte-
fælle alene eller af begge ægtefæller i forening.
To-delingssystemet som sådan løser således på
ingen måde problemerne for de ægtepar, hvor
hustruen har selvstændig indtægt eller hjælper
til i mandens eller en fælles bedrift. Systemet
vil tværtimod — hvis det ikke kombineres med
et hustrufradrag — forringe stillingen for de
hustruer, for hvis indtægter der efter de gæl-
dende regler gives hustrufradrag. Som omtalt
tidligere er der ikke noget i vejen for at ind-
føre et hustrufradrag som det gældende også
under et to-delingssystem. I så fald er to-de-
lingssystemet dog ikke bedre egnet end de gæl-
dende regler til at løse problemerne for de
udearbejdende gifte kvinder og de medhjæl-
pende hustruer.

4- Venstres og konservatives forslag.
Partierne venstres og konservatives folke-

tingsgrupper har den 9. februar I960 og den
18. oktober samme år fremsat forslag til folke-
tingsbeslutning om indkomst-, formue- og ejen-
domsskat til staten. Det blev bl. a. foreslået, at
der indførtes et delingssystem for indkomst-
skattens beregning ikke alene for ægtepar, men
også for enlige skatteydere, der har forsørger-
pligt over for børn. Såvel den samlede ægte-
fælleindkomst som den enlige børneforsørgers
indkomst skulle efter forslagene deles i to lige
store dele; skatten skulle beregnes for hver
halvdel af indkomsten, hvorefter de fremkomne
skattebeløb blev lagt sammen. Beregningen af
skatten skulle ske efter samme progressive skala
for de nævnte grupper som for andre skatte-
ydere, men disse andre skatteydere skulle in-
den skatteberegningen have en reduktion i den
skattepligtige indkomst. Efter forslaget af
9. februar begyndte skatteskalaen ved 2.500
kr., og der gaves andre skatteydere end ægte-
fæller og børneforsørgere en reduktion på
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20 pet. af den skattepligtige indkomst, dog højst
5.000 kr. Der skulle ikke beregnes hustrufra-
drag. Efter forslaget af 18. oktober I960 be-
gyndte skatteskalaen ved 2.750 kr., og der
gaves »andre« skatteydere en reduktion på
25 pct. af den skattepligtige indkomst op til
6.000 kr. og 15 pct. af overskydende indkomst,
dog højst 4.000 kr. Der var derhos stillet for-
slag om hustrufradrag for hustrus indkomst
ved selvstændig virksomhed eller ved arbejde
for fremmede, således at en hustruindkomst
på indtil 1.000 kr. var skattefri, og således at
en trediedel af det overskydende beløb var fri-
taget for skat. Det samlede fradrag kunne dog
højst udgøre 2.000 kr. Endelig var der stillet
forslag om et standardfradrag på 1.000 kr. for
medhjælpende hustruer.

De foreslåede fradrag for andre skatteydere
end ægtefæller og børneforsørgere medførte,
at der ikke i noget af forslagene var tale om
indførelse af et egentligt splitting-system.

6. Udvalgets overvejelser.
Som det fremgår af foranstående, er to-

delingssystemet blot en særlig måde til at gra-
duere beskatningen mellem ægtepar og enlige,
men med den uheldige virkning, at de to ska-
laer knyttes fast til hinanden, således at der
ikke kan ændres i den ene skala, uden at det
får virkning for den anden skala. To-delings-
systemet kan ikke anvendes under en progres-
siv beskatning som den, vi har i Danmark,
uden at der efter udvalgets opfattelse opstår
urimelige forskelle på beskatningen af forsør-
gere og ikke-forsørgere. Hertil kommer, at sy-
stemet som nævnt overhovedet ikke bringer
noget bidrag til løsningen af de væsentlige pro-
blemer omkring sambeskatningen.

Der er herefter i udvalget enighed om, at
det må frarådes at overgå til at beregne ind-
komstskatten for ægtefæller efter et to-delings-
system.

5. Fremmede lande.
Et egentligt splitting-system kendes såvidt

udvalget bekendt kun i U.S.A., jfr. kapitel 1,
afsnit VII. Systemet gælder imidlertid kun in-
den for den føderale beskatning. Indtil 1955
var systemet indrettet således, at sambeskattede
ægtefællers indkomster deltes i to lige store
dele, som derefter beskattedes efter samme
skala som for enlige skatteydere. Fra 1955 har
man imidlertid haft en særlig skatteskala for
sambeskattede ægtefæller, hvori man har »ind-
bygget« den tidligere splitting.

I Vesttyskland har man i 1958 indført et
valgfrit system for ægtefællebeskatningen, jfr.
kapitel 1, afsnit VIII. Baggrunden for syste-
mets indførelse var, at den vesttyske højesteret
i januar 1957 afsagde en dom, hvorefter sam-
beskatning — i det omfang, denne beskatnings-
form medførte højere skat, end dersom ægte-
fællernes indkomster blev beskattet hos to en-
lige personer — blev erklæret forfatningsstridig
og i strid med menneskerettighederne. Ægte-
fællerne kan efter det nu gældende system
vælge, om de vil sambeskattes eller særbeskat-
tes, men den sidste mulighed er uden praktisk
betydning, da sambeskatningsreglerne (med
splitting) altid fører til den laveste skat. Ind-
førelsen af dette delingssystem i Vesttyskland
medførte iøvrigt væsentlige forhøjelser af sat-
serne i skatteskalaerne.

V. Udvalgets konklusioner og forslag

Et mindretal inden for udvalget (1a Cour,
Moritz Hansen og P. Bruun Nielsen) finder
ikke, at der er tilstrækkeligt grundlag for at
overgå til en ordning, hvorefter ægtefæller
principielt beskattes hver for sig af deres for-
mue og indtægt.

Mindretallet lægger afgørende vægt på, at
der i næsten alle ægteskaber består et økono-
misk fællesskab med hensyn til størstedelen af
forbrugsudgifterne. Man finder derfor, at ind-
komstbeskatningen i princippet bør ske på
grundlag af ægtefællernes samlede indtægts-
beløb, idet det er dette, der er bestemmende
for ægtefællernes forbrugsmuligheder. Det fin-
des også bedst stemmende med almindelige
principper for byrdefordeling, at skattetilsva-
ret for et ægtepar principielt er det samme,
hvad enten de indtægter, der står til ægte-
fællernes rådighed, indtjenes af dem begge i
forening eller kun af den ene.

Indførelsen af særbeskatning vil derimod på
grund af det progressive skattesystem på de
noget højere indtægtstrin kunne medføre så
store forskelle i beskatningen af ægtepar på
samme indtægtsniveau, at det går langt ud
over, hvad der kan være rimeligt på grund af
de særlige udgifter forbundet med, at begge
ægtefæller har arbejde ude.

Sambeskatningssystemet har den store for-
del, at det kan omfatte alle ægtepar, således
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at de i princippet beskattes ens. Særbeskatning
kan derimod af tekniske grunde ikke gennem-
føres i det meget store antal tilfælde, hvor æg-
tefællerne begge har arbejde i en fælles er-
hvervsvirksomhed. Det vil være åbenbart ubil-
ligt overfor denne gruppe af ægtepar at give
ægtepar, hvor hustruens erhvervsmæssige ar-
bejde udføres for fremmede, adgang til den
fordelagtige opdeling og særbeskatning af de-
res indtægt.

Efter det anførte må det være uden betyd-
ning for spørgsmålet om sambeskatning eller
særbeskatning, at der har været en betydelig
stigning i antallet af selverhvervende hustruer
og i disses indtægter. Denne stigning kan
derimod motivere, at der træffes foranstalt-
ninger til at afhjælpe sambeskatningens uhel-
digste konsekvenser.

Sambeskatning i forbindelse med den pro-
gressive beskatning og de nuværende små hu-
strufradrag bevirker, at mange hustruindtæg-
ter, når de lægges til mandens indtægt, be-
skattes væsentligt højere end enliges tilsva-
rende indtægter. Det bedst egnede middel til
at afhjælpe dette forhold er efter mindretallets
opfattelse ændringer i reglerne om hustrufra-
draget, således at der ved afvejningen af skat-
tetilsvaret også tages hensyn til den forøgelse
af udgifterne, der ofte gør sig gældende, når
begge ægtefæller er beskæftiget i erhvervslivet.
Mindretallet finder, at det vil være for vidt-
gående at søge de nævnte problemer løst ved
indførelse af en særbeskatning, der som anført
vil have den bivirkning at favorisere visse
ægtepar, hvor begge ægtefæller har store ind-
tægter, helt uforholdsmæssigt sammenlignet
med andre gifte mænd og kvinder.

Reglerne om hustrufradragets beregning kan
ændres på en sådan måde, at man under hen-
syntagen til den økonomiske udvikling opnår
et nogenlunde passende forhold mellem skatte-
tilsvaret for de to slags ægteskaber.

Angående forslag til ændring af reglerne
om hustrufradrag henvises til afsnit A.

Et andet mindretal (Jytte Christensen og
Ella Olsen) finder, at sambeskatningen strider
imod princippet om kønnenes ligeberettigelse,
og at beskatningen — ganske uanset skattepo-
litiske (herunder navnlig fiskale) hensyn —
rent principielt må foretages af hvert enkelt
individ for sig, og helt uafhængig af den
pågældendes ægteskabelige stilling.

Det er vor opfattelse, at sambeskatningen

bygger på de forhold, der rådede omkring år-
hundredskiftet, hvor hustruen i de langt over-
vejende antal tilfælde udelukkende førte en
indadvendt tilværelse vendt mod hjemmet.

I dag, hvor kvindens hele stilling, herunder
også på arbejdsmarkedet, er en anden, finder
vi, at det ville være naturligt, at skattelovene
på samme måde som næsten alle andre love,
der angår den gifte kvindes forhold, tog konse-
kvenserne af den udvikling, der er foregået.

Det må være den gifte kvindes egen sag,
såvel som det alle dage har været den gifte
mands egen sag, at vælge, hvorvidt hun øn-
sker at lægge sin arbejdskraft i hjemmet eller
på arbejdsmarkedet. Men dette naturlige øn-
ske om at også den gifte kvinde skal have lej-
lighed til et frit erhvervsvalg, hæmmes stærkt
eller umuliggøres helt af sambeskatningsreg-
1erne, hvordan man end måtte indrette disse.

Det er den fremherskende opfattelse i ud-
valget, at ægtefællebeskatningen ikke må være
indrettet sådan, at den diskriminerer mod ud-
bud af gifte kvinders arbejdskraft, men sam-
beskatningen tvinger efter vor opfattelse mere
eller mindre den gifte kvinde tilbage til hus-
modergerningen, altså en oplagt diskrimine-
ring af ægtefællerne indbyrdes, idet sambe-
skatningen vel næppe i mange tilfælde har til
følge, at det er ægtemanden, der må opgive
det arbejde, der interesserer ham, og til hvil-
ket han er uddannet, for at passe hjem, børn
og kone.

En selvstændig beskatning af hver enkelt
voksen person må anses som en menneskeret-
tighed, der er så selvfølgelig, at den må anses
at eksistere, hvad enten den står i grundloven
eller ej.

Efter mindretallets opfattelse tilgodeses vor
målsætning hverken økonomisk eller psykolo-
gisk af et sambeskatningssystem med hustru-
fradrag, og vi kan derfor ikke tilslutte os et
forslag, hvorefter ægtefællebeskatningen blot
skulle løses ved en forhøjelse af det bestående
hustrufradrag. Vi anser en forhøjelse af hustru-
fradraget som rent og skært lapperi på en i for-
vejen usædvanlig dårlig ordning af ægtefælle-
beskatningen.

En forhøjelse af hustrufradraget vil dertil
medføre, at de såkaldte »medhjælpende hu-
struens skattemæssige stilling vil blive rela-
tivt forringet, og en sådan relativ forringelse
vil også ske, selv om man samtidig indfører et
hustrufradrag for de medhjælpende hustruer
på f. eks. 1.000 kr., idet hustrufradraget for
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andre hustruer ifølge det nævnte forslag skulle
forøges til f. eks. 4.000 kr.

Vil man endelig bygge videre på en ordning
med hustrufradrag, må kredsen af skatteydere,
der har krav på et sådant fradrag (hustru-
fradrag eller erhvervsfradrag) i konsekvens
heraf udvides til også at gælde enlige, såvel en-
lige med børn som enlige uden børn. Sådant
forhold kan ej blot klares ved at yde et større
børnetilskud, da man jo også vil yde hustru-
fradrag til de ægtepar, der ingen børn har.

Det forekommer endelig mindretallet, at en
yderligere udbygning af hustrufradraget stem-
mer dårligt overens med indholdet af det kom-
missorium, der er givet udvalget, nemlig at
fremkomme med forslag til en ordning, der
tager hensyn til muligheden af, at der indføres
en ordning med opkrævning af skat ved kilden.

Angående forslag til indførelse af særbeskat-
ning henvises til afsnit B.

Bache Vognbjerg, Bent Christensen, Ester
Frandsen og P. Kirstein er enige med udvalgets
øvrige medlemmer i, at de nuværende regler
for ægtefællers beskatning har uheldige virk-
ninger, som bør ophæves eller dog afbødes.

Vi er ligeledes enige i, at man for tiden kun
kan anbefale 2 typer af ændringer, nemlig
enten en overgang fra sambeskatning til sær-
beskatning for alle eller for hovedparten af
ægtepar med 2 udearbejdende ægtefæller eller
ændrede regler om hustrufradrag.

Efter vor opfattelse må valget mellem disse
to muligheder til syvende og sidst bero på al-
mindelige værdinormer og på politiske vurde-
ringer. Vi finder, at udvalget har løst sin op-
gave ved at pege på de mulige vurderings-
grundlag, som kan komme i betragtning, uden
at foretage den endelige afvejning mellem de
forskellige krydsende hensyn.

Der bliver i det væsentlige tale om føl-
gende hensyn:

Lægger man vægt på kun at foretage prin-
cipielt begrænsede ændringer i det eksisterende
skattesystem, og viger man tilbage fra at mildne
eller ophæve progressionens virkninger for ude-
arbejdende ægtefæller med tilsammen høje
indkomster, bør man utvivlsomt vælge en form
for ændring af hustrufradragsreglerne.

Lægger man vægt på en relativt enkel og
samtidig tilbundsgående løsning af problemet,
vil følgen blive valget af den principielt mere
vidtrækkende ændring, som overgang fra sam-
beskatning til særbeskatning indebærer.

Hvis man tillægger det afgørende betydning
at skabe fuld sikkerhed imod en af skattereg-
lerne betinget begrænsning af gifte kvinders
arbejdsudbud eller — anderledes udtrykt —
fuldt ud at sikre den gifte kvinde principielt
samme adgang som gifte mænd til frit at træffe
sit valg mellem hjemmearbejde og udearbejde,
vil også dette naturligt medføre, at man fore-
trækker overgang til særbeskatning som løs-
ning.

A. Forslag om ændret hustrufradrag

Som anført foran finder et mindretal i ud-
valget (1a Cour, Moritz Hansen og P. Bruun
Nielsen), at det bør overvejes at lempe beskat-
ningen af ægtepar, hvor hustruen har arbej-
de uden for hjemmet, og at lempelsen bør gen-
nemføres ved ændringer i reglerne om hu-
strufradrag.

1. Gældende regler.
Efter bestemmelsen i § 23 i ligningsloven

indrømmes der fradrag for hustrus indkomst
ved selvstændig virksomhed eller arbejde for
fremmede med et beløb svarende til halvdelen
af hustruens indtægt dog højst med 2.000 kr.

Der er ikke sket ændringer med hensyn til
hustrufradragets størrelse, siden det blev fast-
sat ved ligningsloven for skatteåret 1947/48.
Det fremgår af bemærkningerne til forslaget
til denne ligningslov, jfr. foran kapitel 2, af-
snit III D, at overgrænsen for hustrufradraget,
2.000 kr., er fastsat ud fra et skøn over, hvad
det koster at erstatte hustruens arbejde i hjem-
met med lønnet medhjælp. Grænsen blev her-
efter fastsat til det beløb, som normaludgiften
til løn, kost og logi til en fast huslig med-
hjælp efter de da herskende prisforhold kunne
antages at repræsentere som gennemsnit for
hele landet.

Efter de af ligningsrådet for skatteåret
1947/48 fastsatte takster udgjorde normal-
værdien af kost og logi for huslig medhjælp
omkring 1.000 kr. Der er således regnet med en
gennemsnitlig kontant løn på ca. 1.000 kr. år-
lig som minimum.

2. Mulige ændringer.
Det må overvejes, dels om hustrufradraget

er tilstrækkeligt under de nuværende forhold,
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dels om det bør udvides til at omfatte flere
skatteydere end efter de gældende regler.

a. Fradragets størrelse og beregning.

Hvis overgrænsen for hustrufradraget skal
ansættes til et beløb, der i gennemsnit nogen-
lunde svarer til udgifterne til at holde fast
medhjælp i hjemmet, kan der ikke være tvivl
om, at det gældende maksimum, 2.000 kr., er
for lavt.

Normalværdien af kost og logi for huslig
medhjælp er for skatteåret 1962/63 fastsat til
omkring 2.000 kr. Man kan rent skønsmæssigt
anslå, at den kontante løn til fast huslig med-
hjælp gennemsnitlig vil udgøre 3—4.000 kr.
årligt. Den gennemsnitlige ansatte indkomst for
husassistenter o. 1. udgjorde således i skatteåret
1961/62 3.419 kr. eller 179 pct. af gennemsnit-
tet, 1.905 kr., for skatteåret 1947/48. Der var i
skatteåret 1961/62 ca. 100.000 husassistenter
o. 1., eller adskilligt færre end de ca. 372.000
hustruindkomster. Den samlede gennemsnit-
lige udgift skulle herefter kunne ansættes til
5—6.000 kr. Det vil sige, at der for så vidt kun-
ne være anledning til at forhøje overgrænsen
for hustrufradraget til omkring 5.000 kr. Som
nævnt foran udgør hustrufradraget for tiden
halvdelen af hustruindkomsten og ikke over
2.000 kr. Dette maksimum nås ved en hustru-
indkomst på 4.000 kr., og en forøgelse af hu-
struindkomsten derudover medfører således
ikke større fradrag end 2.000 kr. Hvis over-
grænsen for fradraget forhøjes til f. eks. 5.000
kr., vil man, hvis der i øvrigt ikke sker æn-
dringer, nå dette fradrag ved en hustruind-
komst på 10.000 kr.

Det synes nærliggende at graduere hustru-
fradragets størrelse efter omfanget af hustruens
arbejde, således at fradraget bliver større, jo
længere hustruens daglige arbejdstid er. En
sådan regel vil imidlertid næppe kunne prak-
tiseres bl. a. af kontrolmæssige grunde. Det vil
derfor nok fortsat være nødvendigt, at fra-
draget fastsættes på grundlag af hustruind-
tægtens størrelse, selv om denne ikke altid er
nogen målestok for arbejdets omfang. Det kan
således f. eks. forekomme, at en gift kvinde
ved halvdagsarbejde indtjener lige så meget,
som en anden gift kvinde opnår ved heldags-
arbejde. Der vil dog i mange tilfælde være en
sådan sammenhæng mellem indkomstens stør-
relse og arbejdets omfang, at indkomststørrel-

sen kan accepteres som målestok, og noget
andet anvendeligt grundlag kan nappe findes.

Udvalget har undersøgt forskellige mulighe-
der for hustrufradragets beregning. Der kan
naturligvis tænkes en række andre metoder end
den gældende.

Det har ved udvælgelsen af visse muligheder
til nærmere undersøgelse været naturligt at gå
ud fra, at hustrufradraget ikke nedsættes for
nogen. Man er derfor gået ud fra uændrede
regler for beregning af hustrufradraget for hu-
struindkomster op til 4.000 kr.

For så vidt angår hustruindtægter over
4.000 kr. vil det være nærliggende at regne
med en vis ikke for høj overgrænse for fra-
draget. Ganske vist bliver sambeskatningseffek-
terne større, jo højere hustruindkomsten er, jfr.
tabel 2 i kapitel 5, men på den anden side vil
et hustrufradrag uden overgrænse kunne føre
til, at beskatningen af de højere hustruind-
komster nedsættes mere, end der efter mindre-
tallets opfattelse er begrundelse for. Det er et
spørgsmål, om hustrufradraget bør forøges for
hustruindkomster, der kun er lidt højere end
4.000 kr. Således er sambeskatningseffekterne
for hustruindkomster mellem f. eks. 4.000 og
6.000 kr. meget små, jfr. tabel 2 i kapitel 5.
Det kunne derfor synes rimeligt, at en for-
øgelse af hustrufradraget først satte ind ved en
hustruindkomst på f. eks. 6.000 kr.

En forhøjelse af hustrufradraget kunne gen-
nemføres ved at bibeholde den gældende fra-
dragssats på 50 pct. for hustruindtægter på
indtil 4.000 kr., medens der for hustruindtægter
udover 4.000 kr. indrømmes et yderligere fra-
drag på 30 pct. af det overskydende beløb,
men således at det samlede fradrag ikke kan
overstige 4.000 kr., eventuelt 5.000 kr. Maksi-
mumfradraget vil her blive nået ved en hu-
struindtægt på 10.667 kr. eller 14.000 kr., hvil-
ket af tekniske grunde er at foretrække fremfor
den lige nævnte mulighed, hvor et tilsvarende
maksimum for hustrufradraget først nås ved
højere hustruindkomster.

Under en eventuel kildeskatteordning ville
det muligvis være mere hensigtsmæssigt kun at
have een fradragssats. Man kunne i så fald
komme nærmest til det lige omtalte forslag
ved at give fuldt fradrag for de første 1.000 kr.
af hustruindkomsten og fradrag med 30 pct.
af overskydende hustruindkomst indtil et
maksimum på 4.000 kr., der nås ved hustru-
indkomst på 11.000 kr. Man kunne eventuelt
også tænke sig et hustrufradrag, der graduere-
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des under hensyntagen både til kvindens og
mandens indkomst, men en sådan ordning ville
have administrative ulemper.

Hvor der er børn i hjemmet, vil merud-
gifterne som følge af hustruens arbejde uden for
hjemmet i almindelighed være særlig store, og
dette kunne føre til, at man ville forhøje hu-
strufradraget i sådanne tilfælde. Mindretallet
har dog fundet, at den forringede økonomiske

bæreevne, der skyldes forpligtelserne over for
børnene, snarere bør tilgodeses gennem børne-
ti lskudsordningen.

I det følgende redegøres nærmere for virk-
ningerne af det forslag, hvorefter det gældende
fradrag udbygges med et fradrag på 30 pct.
af indtægt udover 4.000 kr. Fradraget efter
dette forslag kan beregnes efter nedenstående
skala.

Skala.
Af en hustruindkomst på: beregnes fradraget med:

0 kr. 0 kr.
0- 4.000 » 0 » af 0 kr. + 50 pct. af resten

4.000-10.667 » 2.000 » » 4.000 » + 30 » » »
10.667 kr. og derover 4.000 » » 10.667 » + 0 » » »

1°. Skatteforskydninger i forhold til
gældende regler.

For skatteydere med hustruindtægter indtil
4.000 kr. vil forslaget have samme virkninger
som de gældende regler om beregning af hu-
strufradrag.

For skatteydere med hustruindtægter på
10.667 kr. og derover vil forslaget medføre en
forøgelse af fradraget med 2.000 kr. Marginal-
beskatningen ved stigning i kvindens indkomst
fra 10.667 kr. vil som hovedregel være som
efter de gældende regler, da hustrufradraget
ved denne indkomst har nået sit maksimum
såvel ifølge gældende regler som ifølge forsla-
get. »Sambeskatningseffekten« vil blive redu-
ceret — mest for de større indkomster for man-
den og/eller kvinden, da forøgelsen af fradraget
med 2.000 kr. som følge af de med indkomsten
stigende skattesatser giver noget større skatte-
lettelser for de større end for de mindre ind-
komster.

For skatteydere med hustruindtægter mellem
4.000 kr. og 10.667 kr. vil forslaget medføre en
forøgelse af fradraget med fra 1 kr. til 2.000 kr.
Den heraf følgende skattelettelse vil være sti-
gende med voksende indkomst for manden og
— især — med voksende indkomst for kvinden.
Forslaget medfører for disse skatteydere en
nedsættelse i marginalbeskatningen ved stig-
ning i kvindens indkomst fra 4.000 kr., hvilket
påvirker sambeskatningseffekterne, således at
skattelettelser som følge af giftermål forøges,
og skatteforhøjelser formindskes.

2°. De finansielle følger.
Forslaget vil medføre skattelettelser i forhold

til de gældende regler for ca. 171.000 af de

312.211 skatteydere, der efter hustruindkomst-
undersøgelsen for skatteåret 1961/62 havde hu-
struindtægt. Af de 171.000 skatteydere havde
ca. 35.000 en hustruindtægt på 10.667 kr. og
derover. Disse skatteydere vil få en forøgelse af
fradraget med 2.000 kr. hver eller i alt med
ca. 70 mill. kr. De ca. 136.000 skatteydere, der
havde hustruindkomster mellem 4.000 kr. og
10.667 kr. vil få forøget hustrufradraget med
i alt ca. 120 mill. kr. eller gennemsnitligt med
ca. 875 kr.

Det samlede hustrufradragsbeløb i skatte-
året 1961/62, der i bilag 1, tabel 49, er opgjort
til ca. 510 mill, kr., vil således ifølge forslaget
blive forøget til ca. 700 mill. kr. Det gældende
hustrufradrag giver et tab i statsindkomstskat
og invalide- og folkepensionsbidrag på i alt ca.
155 mill. kr. og et tab — ved uændrede ud-
skrivningsregler — for kommunerne på ca.
65 mill. kr. Under hensyn til virkningerne af
skattefradragsreglen vil tabene i det lange løb
være henholdsvis ca. 105 mill. kr. og ca.
45 mill, kr., eller i alt ca. 150 mill. kr.

I nedenstående tabeller 2—6 er meddelt en
oversigt over de ovenfor skildrede finansielle
følger af forslaget. Til sammenligning er anført
de finansielle virkninger af et udkast, hvor
fradraget maksimalt er 5.000 kr., der opnås
ved en hustruindkomst på 14.000 kr., men som
i øvrigt er enslydende med det stillede forslag.

Det vil af tabel 3 fremgå, hvorledes de fore-
slåede forøgelser af hustrufradraget vil fordele
sig på hustruindkomster af forskellig størrelse.

For beregning af provenutabene er det imid-
lertid afgørende, hvorledes hustruindkomstfra-
draget fordeler sig i de enkelte grupper af æg-
tepar inddelt efter disses skalaindtægt. En over-
sigt herover er meddelt nedenfor i tabel 4.
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Tabel 2.
Oversigt over fradragsregler for hustruindkomst.

Tabel 3.
Fradragsbeløb i skatteåret ig6'ij6'2.

Fordelt efter hustruindkomst.

For hustru- Gældende r , T T , ,. forslag Udkastkomster pa regler

kr. mill. kr. mill. kr. mill. kr.
0- 4.000 168,7 168,7 168,7

4.000-10.667 273,8 394,7 394,7
10.667-14.000 37,7 75,4 79,8
14.000- 30,3 60,6 75,7

I alt 510,5 699,4 718,9

kr. pet. pet. pet.
0- 4.000 100 100 100

4.000-10.667 100 144 144
10.667-14.000 100 200 212
14.000- 100 200 250

I alt 100 137 141

Tabel 4.

Fradragsbeløb i skatteåret ig6ij62. Fordelt efter ægteparrenes
skalaindtægt.

Skalaindtægt ved ^ , , ,
. , /? Gældende r , T T J ,statsskattens . forslag Udkast, . reglerberegning °

kr. mill. kr. mill. kr. mill. kr.
0- 5.000 12,0 13,5 13,6

5.000-10.000 96,1 113,0 113,7
10.000-15.000 229,0 291,5 294,2
15.000-25.000 155,7 251,6 263,8
over 25.000 17,7 29,8 33,6

I alt 510,5 699,4 718,9

kr. pet. pet. pet.
0- 5.000 100 113 113

5.000-10.000 100 118 118
10.000-15.000 100 127 128
15.000-25.000 100 162 169
over 25.000 100 168 189

I alt 100 137 141

Som det vil fremgå af tabellen, vil forslaget
især øge hustrufradraget for ægtepar med ska-
laindtægter over 15.000 kr. De procentvise for-
øgelser er for disse grupper på mellem 60 og
70 pct., medens hustrufradraget for ægtepar
med lavere skalaindkomst end 15.000 kr. kun
forøges i beskedent omfang. Udkastet er særlig
fordelagtigt for ægtepar med skalaindkomster
over 25.000 kr.

I nedenstående tabel 5 har man anført skøn
over de af forslaget og udkastet følgende pro-
venutab i statsskat og kommunal indkomst-
skat m. v. Til sammenligning er anført skøn
over provenutabet af det gældende hustru-
indkomstfradrag.

Tabel 5.
Provenutab som følge af hustrufradrag. Skønnet på grundlag

af fradragsbeløb i ig6ij62.

Det vil af tabellen bl. a. fremgå, at skatte-
tabet ifølge forslaget vil stige med 40 pct. i det
lange løb, statsskattetabet dog med lidt over
40 pct. Tabet i det lange løb er ifølge udkastet
kun nogle få procent højere end ifølge for-
slaget. Forslaget medfører i det første år et
skattetab på godt 90 mill kr. (heraf statsskat
ca. 68 mill, kr.) og i det lange løb ca. 60 mill,
kr. (heraf statsskat ca. 44 mill. kr.).
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I nedenstående tabel 6 har man specificeret
provenutabene i det lange løb i statsindkomst-
skat for de samme grupper af ægtepar som i
tabel 4.

Tabel 6.

Specificeret provenutab i det lange løb i statsindkomstskat.
Fordelt efter Ægtefællernes skalaindtægt.

Skalaindtægt ved .-, , , ,
i ±r (vældende -,-, , T T J 1statsskattens , Forslag Udkast

beregning °

kr. mill. kr. mill. kr. mill. kr.
0- 5.000

5.000-10.000 15,6 18,4 18,5
10.000-15.000 39,8 50,5 51,1
15.000-25.000 37,8 62,0 66,3
25.000- 6,6 11,0 12,7

I alt 99,8 141,9 148,6

kr. pet. pet. pet.
0- 5.000

5.000-10.000 100 118 119
10.000-15.000 100 127 128
15.000-25.000 100 164 175
25.000- 100 167 192

i alt 100 142 149

Det vil af tabellen fremgå, at statsskatte-
tabet — især ifølge udkastet — bliver forholds-
vis størst for de højeste indkomstgrupper.

3°. Tabeller over skattelettelserne ifølge
forslaget.

Forslagets virkninger for de enkelte skatte-
ydere er i hovedtræk omtalt foran under 2°.
I de følgende tabeller 7—11 har man søgt at
illustrere disse virkninger nærmere. Tabellerne
må sammenholdes med tabellerne i kapitel 5,
der illustrerer virkningerne af de gældende
regler for beskatning af ægtefæller. Bortset fra
ændringen i hustrufradraget er forudsætnin-
gerne for nærværende tabeller ganske de sam-
me som for tabellerne i kapitel 5.

Skattelettelser som følge af forslaget ved
forskellige indkomster for manden, jfr. tabel 7.

Skattelettelserne er anført for to indkomster
for kvinden: 12.000 og 25.000 kr. Ved en hu-
struindkomst på 12.000 kr. — som formentlig
vil være en ret almindelig helårsindkomst ved
fuldtidsbeskæftigelse for en kvindelig arbejder
— er hustrufradraget ifølge forslaget 4.000 kr.
eller 2.000 kr. højere end ifølge gældende reg-
ler. Ved en hustruindkomst på 25.000 kr. er

hustrufradraget ligeledes 4.000 kr. eller 2.000
kr. højere end ifølge gældende regler.

Når kvindens indkomst er 12.000 kr., vil for-
slaget medføre skattelettelser, der for indkom-
ster for manden på indtil 12.000 kr. er ca.
735 kr. i det første år og ca. 533 kr. i det
lange løb. Vokser mandens indkomst udover
12.000 kr., stiger skattelettelsen brat. Denne
bratte stigning skyldes det store spring i sat-
serne i statsskatteskalaen — fra 24 pct. til
55 pct. — hvor »proportionalbeskatningen« op-
hører. Stigninger i satserne i statsskatteskalaen
er derefter mere moderate — fra 55 pct. til
64 pct., fra 64 pct. til 67 pct. Senere stigninger
i mandens indkomst bevirker derfor, at skatte-
lettelserne efter forslaget bliver mere langsomt
stigende. Ved en indkomst for manden på
50.000 kr. vil udkastet medføre en skattelet-
telse i det første år på 1.693 kr. eller lidt over
det dobbelte af skattelettelsen for de mellem-
store og små indkomster for manden. I det
lange løb vil skattelettelsen for de store ind-
komster for manden være knapt det dobbelte
af lettelserne for de små indkomster.

Ved en hustruindkomst på 25.000 kr. er
forøgelsen i fradraget ligeledes 2.000 kr.
Skattelettelsen for denne højere hustruind-
komst vil imidlertid på de lavere indkomst-
trin for manden være omkring dobbelt så stor
— i det lange løb knap dobbelt så stor, som hvis
hustruindkomsten er 12.000 kr. Dette skyldes,
at den højere indkomst for kvinden medfører,
at marginalskattesatserne er højere. På de
højere indkomsttrin for manden er skattelet-
telserne derimod praktisk taget de samme, hvad
enten hustruens indkomst er 12.000 eller
25.000 kr. Dette skyldes, at på disse høje ind-
komsttrin er de indkomstintervaller, hvor sam-
me marginalskattesats anvendes, så store, at
ægteparret har samme marginalskattesats, hvad
enten hustruindkomsten er 12.000 eller
25.000 kr.

Ved en indkomst for kvinden på 25.000 kr.
vil den af forslaget følgende skattelettelse —
ligesom når kvindens indkomst er 12.000 kr. —
være noget stigende med voksende indkomst
for manden. Stigningen er dog betydeligt min-
dre og uden det bratte spring, som var karak-
teristisk for eksemplerne med den lavere hu-
struindkomst.

Ved en indkomst for manden på 50.000 kr.
medfører forslaget således en skattelettelse på
1.721 kr. eller kun ca. 20 pct. mere end den
lettelse på 1.440 kr., der vil indtræde, når man-
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dens indkomst kun er 5.000 kr. I det lange løb
vil forskellen i skattelettelse endda kun være
ca. 6 pct.

Skattelettelser som følge af forslaget ved
forskellige indkomster for kvinden, jfr. tabel 8.

Skattelettelserne er anført for to forskellige
indkomster for manden: 12.000 og 25.000 kr.

For kvinden er der anført nogle indkomst-
trin mellem 5.000 kr. — hvor forslaget med-
fører en stigning i fradraget på 300 kr. — og
25.000 kr. For større indkomster for kvinden
end 25.000 kr., vil forslaget ganske vist med-
føre større skattelettelser. Men dette skyldes
udelukkende stigningen i marginalskattesat-
serne, efterhånden som man når op på et højere
indkomstniveau — ikke stigning i hustrufra-
draget.

Ved en indkomst for manden på 12.000 kr.
vil forslaget medføre skattelettelser, der stiger
stærkt med voksende indkomst for kvinden.
Stigningen er betydeligt mere kraftig end stig-
ningen i skattelettelse ved voksende indkomst
for manden, jfr. tabel 7. Dette skyldes som tid-
ligere omtalt, at skattelettelserne ikke kun vok-
ser, fordi marginalskatteprocenterne stiger,
men også fordi hustrufradraget bliver større.

Ved en indkomst for manden på 25.000 kr.
er skattelettelsen for en indkomst for kvinden
på 25.000 kr. praktisk taget den samme, som
når mandens indkomst er 12.000 kr. På alle
lavere indkomsttrin for kvinden — og især på
de laveste — er skattelettelserne derimod størst,
når mandens indkomst er 25.000 kr.

Eksempler på beskatningen før og efter
indgåelsen af ægteskab, jfr. tabel 9-

Der er regnet med hustrufradraget efter for-
slaget og iøvrigt udskrivningsreglerne for skat-
teåret 1961/62. Eksemplerne gælder samme
kombinationer af indkomst for manden og
kvinden som tabel 7, d. v. s. kun to indkomster
for kvinden: 12.000 og 25.000 kr.

Tabellen må for at give indtryk af forslagets
virkninger sammenholdes med tabellerne 1 og
2 i kapitel 5.

Ved en indkomst for kvinden på 12.000 kr.
vil — som vist i sidstnævnte tabel — indgåelse
af ægteskab efter gældende regler medføre skat-
telettelse / det første år efter ægteskabets ind-
gåelse i alle eksempler med en indkomst for
manden op til og med 15.000 kr. For større
indkomster for manden vil giftermålet derimod

ifølge gældende regler medføre skatteforhøjelse.
I det lange løb vil der for alle indkomster over
4.000 kr. for manden blive tale om skattefor-
højelse.

Efter forslaget til nyt hustrufradrag vil der
for alle indkomster for manden blive tale om
skattelettelser i det første år efter ægteskabets
indgåelse, når hustruens indkomst er 12.000 kr.
På de indkomsttrin for manden, hvor der også
efter gældende regler er tale om skattelettelser,
bliver lettelserne større. Forøgelsen af skatte-
lettelserne er nogenlunde den samme på alle
indkomsttrin, nemlig omkring 735 kr. På de
indkomsttrin for manden, hvor giftermål efter
gældende regler medfører skatteforhøjelser med
indtil 733 kr., d. v. s. trinene over 15.000 kr.,
bliver der ifølge forslaget tale om skattelettel-
ser, som ved en indtægt på 50.000 kr. stiger til
1.315 kr.

/ det lange løb bliver der ifølge forslaget
skattelettelser ved indgåelse af ægteskab for
indkomster for manden op til 12.000 kr. For
højere indkomster for manden vil indgåelse af
ægteskab også ifølge forslaget medføre skatte-
forhøjelser, men disse forhøjelser bliver adskil-
ligt mindre end forhøjelserne ifølge gældende
regler.

Ved en indkomst for kvinden på 25.000 kr.
vil indgåelse af ægteskab ifølge gældende reg-
ler kun medføre skattelettelser ved indkomster
for manden indtil 9.000 kr. — i det lange løb
kun, når mandens indkomst er til og med
5.000 kr. I alle andre tilfælde bliver der tale
om skatteforhøjelser. Disse kan i de valgte
eksempler andrage indtil 3.261 kr. og indtil
21,2 pct. af den samlede skat før ægteskab; i
det lange løb vil tallene være noget mindre.

Efter forslaget vil indgåelse af ægteskab med-
føre skattelettelse, når manden har indkomster
helt op til 12.000 kr. — i det lange løb dog kun
indtil 8.000 kr. Medens skattelettelserne i de i
tabel 9 anførte eksempler ifølge gældende reg-
ler kan andrage indtil 1.365 kr. eller 19,6 pct.
af den samlede skat før ægteskabets indgåelse,
vil lettelserne ifølge forslaget kunne andrage
indtil 2.408 kr. eller henimod det dobbelte.
Også i det lange løb vil indgåelse af ægteskab
kunne medføre betydelige skattenedsættelser
efter forslaget.

Forslaget vil endvidere bevirke, at de skatte-
forhøjelser, som giftermålet ifølge gældende
regler medfører på andre end de laveste ind-
komsttrin for manden, vil blive mindre. Dette
gælder især skatteforhøjelserne i det første år
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Tabel 7.

Skattelettelser i det første år og i det lange løb ved ændring af reglerne om hustrufradrag.

(Skatteydere i Københavns kommune).

Tabel 8.

Skattelettelser i det første år og i det lange løb ved ændring af reglerne om hustrufradrag.

(Skatteydere i Københavns kommune).
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Tabel 9.

Beskatning før og efter giftermål ved forskellige kombinationer af indkomst for en mand

og en kvinde i Københavns kommune.

Ifølge forslag til nyt hustrufradrag og i øvrigt udskrivningsreglerne for 1961/62.

efter ægteskabets indgåelse. De højeste skatte-
forhøjelser ifølge forslaget er på 1.568 kr. i det
første år efter ægteskabets indgåelse og 1.965
kr. i det lange løb.

Forslaget vil således medføre en betydelig
begrænsning i det antal tilfælde, hvor gifter-
mål medfører skatteforhøjelse, og i de tilfælde,
hvor skatteforhøjelser indtræder, vil forhøjel-
serne blive kraftigt reduceret.

På den anden side vil antallet af tilfælde,
hvor sambeskatning er gunstigere end særbe-
skatning, blive forøget, ligesom de af gifter-
målet følgende skattelettelser ifølge gældende
regler vil blive forøget, dersom kvindens ind-
komst er over 4.000 kr.

Virkningen af det foreslåede hustrufradrag på
forskellige indkomsttrin for manden,
jfr. tabel 10.

Fradragets betydning er angivet for to for-
skellige hustruindkomster: 12.000 og 25.000 kr.
Tabellen bygger — bortset fra ændringen i
reglerne for hustrufradragets beregning — på

samme forudsætninger som tabellerne 4 og 5 i
kapitel 5. Da der i kapitel 5 ikke er medtaget
eksempler på hustrufradragets betydning efter
gældende regler, når kvindens indkomst er
12.000 kr. og 25.000 kr., er sådanne eksempler
medtaget i den foreliggende tabel til sammen-
ligning med hustrufradragets betydning ifølge
forslaget.

Den skattelettelse, der er en følge af hustru-
fradraget, stiger efter gældende regler med
ægtefællernes indkomster, jfr. kapitel 5.

Efter forslaget gælder noget tilsvarende.
Skattelettelsen er efter forslaget både større
end efter gældende regler og stærkere stigende
med indkomsten. Især er skattelettelsen natur-
ligvis stærkere stigende med kvindens indkomst,
indtil denne har nået 10.667 kr., hvor hustru-
fradraget ifølge forslaget når sit maksimum på
4.000 kr.

Forslaget medfører således en forøgelse af
forskellen i beskatningen af ægtepar, hvor ind-
komsten alene indtjenes af manden, og be-
skatningen af ægtepar, hvor samme indkomst
indt jenes af begge ægtefæller.
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Tabel 10.

Virkningen af det foreslåede hustrufradrag.

Iflg. forslag til nyt hustrufradrag og i øvrigt efter udskrivningsreglerne for skatteåret 1961/62 for skatteydere i
Københavns kommune.

Skatten ifølge forslaget af indtægt s stigninger
indtjent af manden eller af hustruen, jfr.
tabel 11.

Tabellen kan sammenholdes med tabellerne
6, 7 og 8 i kapitel 5. Den hviler — bortset fra
ændringen i hustrufradragets beregning — på
samme forudsætninger som disse tabeller, så-
ledes bl. a., at hustruen ikke har indkomst før
indkomststigningen.

Efter gældende regler vil skattestigningen
være mindre, når indkomststigningen skyldes
kvindens indsats, end når den skyldes mandens.
Denne forskel uddybes ved forslaget.

Man kan eksempelvis betragte tilfældene
med en indkomststigning på 6.000 kr. Ved
denne indkomststigning vil der efter gældende
regler i det lange løb efter stigningen, alt efter
om indkomststigningen skyldes manden eller
kvinden, være en forskel i skattestigning, der
for en indkomst på 5.000 kr. for manden (før
indkomststigningen) andrager 538 kr. og på de

6

højeste trin ca. 900 kr., jfr. kol. 7 i tabel 8 i
kapitel 5. Efter forslaget er de tilsvarende for-
skelle ca. 700 kr. og ca. 1.200 kr. Også i det
første år vil forskellene i skattestigning forøges.

b. Hvilke skattepligtige skal have
hustrufradrag.

Det nævnte mindretal finder, at hustrufra-
drag fortsat bør indrømmes til de skatteplig-
tige, der får det efter de gældende regler. Det
vil sige, at der kun opnås fradrag, når hustruen
har arbejde for fremmede eller har en selvstæn-
dig næringsvirksomhed. Derimod skal fradrag
ikke kunne opnås for hustruens formueindtægt.

Efter de gældende regler kan der ikke ind-
rømmes hustrufradrag, hvor hustruen alene har
beskæftigelse i mandens eller ægtefællernes
fælles bedrift. Som anført foran i afsnit III. er
der enighed i udvalget om, at det bør over-
vejes at lempe beskatningen for disse ægtepar.
Mindretallet finder, at lempelsen bør gennem-
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Tabel 11.

Skatten af indtægts stigninger indtjent af manden eller af hustruen^ når hustruen ikke har indkomst

før indkomststigningen.

Ifølge forslag til nyt hustrufradrag og i øvrigt udskrivningsreglerne for skatteåret 1961/62 for skatteydere
i Københavns kommune.

føres ved et fradrag i den skattepligtige ind-
komst.

Da der som før nævnt ikke kan opgøres
nogen hustruindkomst i disse tilfælde, vil det
næppe være muligt at graduere et sådant fra-
drag, og man foreslår derfor, at fradraget sæt-
tes til et fast beløb gældende for alle tilfælde,
hvor det sandsynliggøres, at hustruen i væsent-
ligt omfang udfører arbejde i mandens eller
ægtefællernes erhvervsvirksomhed. Det kan fo-
rekomme, at en hustru bistår manden ved
indtjeningen af hans lønindkomst, f. eks. ved

overarbejde, der kan udføres i hjemmet, men
af kontrolmæssige grunde bør det faste fradrag
næppe kunne indrømmes i sådanne tilfælde.

Hvor stort det faste fradrag bør være, må vel
i nogen grad afhænge af, hvilke ændringer man
i givet fald vil indføre for hustrufradraget.

I det følgende vil blive redegjort for de skat-
temæssige virkninger af et fradrag på 1.000 kr.

1 tabel 12 har man angivet skattelettelserne
i det første år og i det lange løb efter indførelse
af et sådant fradrag. Lettelserne er angivet for
forskellige indkomster for ægteparrene.
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Tabel 12.

Skattelettelser i det første år og i det lange løb som følge af et fradrag på 1.000 kr.

(Skatteydere i Københavns kommune).

Det vil af tabellen bl. a. fremgå, at skatte-
lettelserne — især på de højere indkomsttrin —
er mindre i det lange løb end i det første år.
Dette skyldes skattefradragsreglens betydning.
Skattelettelserne er — især i det første år —
stigende, når indkomsten vokser. Dette skyldes,
at indkomstskatten er progressiv.

Det kan bemærkes, at skattelettelserne i for-
hold til gældende regler vil være større end de
skattelettelser, der ifølge forslaget til nyt hu-
strufradrag ydes skatteydere med hustruind-
komster under 7.333 kr., men mindre end de
skattelettelser, der ifølge forslaget ydes skatte-
ydere med hustruindkomster over 7.333 kr. I
skatteåret 1961/62 havde blandt de ca. 372.000
skatteydere med hustruindkomst henved 90.000
eller knapt en fjerdedel højere hustruindkomst
end 7.333 kr., medens godt trefjerdedele havde
lavere hustruindkomster.

For ægtepar med hustruindkomst under
2.000 kr. vil hustrufradraget blive mindre end
det herornhandlede fradrag på 1.000 kr. Der
var i 1961/62 ca. 125.000 ægtepar med en hu-
struindkomst under 2.000 kr.

Det er ikke muligt at beregne det af 1.000-
kr.s-fradraget følgende provenutab, da man
ikke kender indkomstfordelingen for de skatte-
ydere, der vil få fradraget, og end ikke kender
det nøjagtige antal personer i den heromhand-
1ede gruppe.

Som tidligere nævnt kan det på grundlag af
folketællingerne i 1950 og 1955 antages, at der
i skatteåret 1961/62 var 150.000 ægtepar, hvor
hustruens arbejde udføres i mandens eller ægte-
parrets fælles erhvervsvirksomhed. Det kan, jfr.

tabel 52 i bilag 1, antages, at ca. 100.000 af
disse ægtepar fandtes inden for landbrug m. v.
og ca. 25.000 inden for handelen. Det kunne
for så vidt være nærliggende at antage, at de
heromhandlede 150.000 ægtepar havde en ind-
komstfordeling, der lignede de to nævnte er-
hvervsgruppers. Det må dog erindres, at der i
skatteåret I96O/6I var ca. 170.000 indkomst-
ansatte forsørgere inden for landbrug m. v.
Man kan ikke vide, om de 100.000 ægtepar
inden for landbrug m. v., hvor hustruen er med-
hjælpende, fordeler sig jævnt blandt de 170.000
forsørgere eller har særligt små eller store ind-
komster. Man har endvidere ikke nogen ind-
komstfordeling for skatteåret 1961/62 for for-
sørgere inden for landbruget.

Man har i stedet beregnet det af 1.000-kr.s-
fradraget følgende provenutab under den
skønsmæssigt fastsatte forudsætning, at fradra-
get ydes 150.000 ægtepar, der fordeler sig som
indkomstfordelingen for samtlige mandlige for-
sørgere i skatteåret 1961/62.

Under denne forudsætning bliver provenu-
tab for statsindkomstskat samt invalide- og
folkepensionsbidrag ca. 33 mill. kr. i det første
år og ca. 25 mill. kr. i det lange løb. Provenu-
tabet i kommuneskat vil — under forudsætning
af i øvrigt uændrede regler for udskrivning af
kommunal indkomstskat — blive ca. 17 mill. kr.
i det første år og ca. 12 mill. kr. i det lange løb.

Den anførte forudsætning om de heromhand-
lede 150.000 ægtepars indkomstfordeling er
næppe helt realistisk. Det vil formentlig være
særligt hyppigt forekommende blandt skatte-
ydere med noget lavere indkomster, at hustruen
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hjælper til i bedriften. De anførte provenutab
er derfor muligvis noget for store.

De anførte skøn over provenutab forudsæt-
ter, at der også efter fradragets indførelse vil
være 150.000 ægtepar, der er berettigede til
fradraget. Det vil imidlertid nok være reali-
stisk at regne med, at fradrag vil blive ind-
rømmet for et noget større antal ægtepar.

B. Forslag om særbeskatning

Som foran anført under udvalgets konklusi-
oner finder et mindretal (Jytte Christensen og
Ella Olsen), at sambeskatningen af ægtefæller
bør ophæves, således at der gennemføres en
særbeskatning af ægtefællers arbejdsindtægter
og formueindtægter. Som det vil fremgå af
nedenstående forslag, anser mindretallet det
imidlertid ikke for muligt at gennemføre en
særbeskatning i de tilfælde, hvor ægtefællerne
i fællesskab driver en selvstændig erhvervsvirk-
somhed, men man har i forslaget søgt at nærme
beskatningen af de »medhjælpende hustruer«
så meget som muligt til den beskatningsform,
som foreslås for andre hustruer.

Mindretallet er klar over, at vor opgave i
udvalget alene har været at se på ægtefælle-
beskatningen. Når vi alligevel i nedenstående
forslag har draget alle tænkelige grupper af
skatteydere ind i billedet, er grunden den, at
det er vor opfattelse, at det er fuldstændig
umuligt at løse en enkelt gruppes skatteforhold
uden samtidig at berøre alle andre grupper af
skatteydere.

Forslaget søger således at tage hensyn til den
rigtige indbyrdes relation ved beskatningen af
alle kategorier af skatteydere.

Med andre ord, hvordan et givet skattepro-
venu skal fordeles mellem samtlige skatteydere.

Skatteyderne kan deles i følgende 4 kate-
gorier :

A. Ægtepar, hvor kun den ene af ægtefællerne
har indtægter.

B. Ægtepar, hvor begge ægtefællerne har ind-
tægter, såsom lønindtægter, indtægter ved
selvstændig erhvervsvirksomhed eller for-
mueindtægter.

C. Ikke gifte skatteydere.
D. Ægtepar, hvor ægtefællerne i forening dri-

ver en eller anden form for selvstændig
erhvervsvirksomhed, uden at det er muligt
at dokumentere, hvordan virksomhedens

overskud er fordelt mellem ægtefællerne.
Altså de »medhjælpende hustruer«.

Den foreslåede ordning.
Man foreslår en ordning, der i hovedtræk

går ud på følgende:

1. For ægtepar under kategori A og B op-
hæves sambeskatningen, og hver enkelt ægte-
fælle beskattes særskilt af sin indkomst og sin
formue. For ægtepar under kategori A, hvor
kun den ene ægtefælle har indtægt, vil dette
indebære, at den anden ægtefælle beskat-
tes af 0.

2. Indkomstskatten udskrives for alle skat-
tepligtige på grundlag af een fælles skala med
et passende bundfradrag, således at der ikke
svares skat af indkomster, der er mindre end
dette beløb.

3. Hustrufradraget bortfalder.
4. For ægtepar under kategori D opretholdes

sambeskatningen, men således at der ydes et
dobbelt bundfradrag forinden skatteberegnin-
gen, hvilket af praktiske grunde kan gennem-
føres som et nedslag i den beregnede indkomst-
skat svarende til skatten af en indkomst, der
er dobbelt så stor som det i udskrivningsskalaen
fastsatte bundfradrag.

Begrundelse for forslaget.
Forslaget adskiller sig navnlig fra de gæl-

dende regler på følgende punkter:

1. Der anvendes kun een skala for skattens
beregning i stedet for som nu, hvor man har
een skala for forsørgere og een for ikke-for-
sørgere.

2. Ægtefællers sambeskatning ophæves, und-
tagen hvor det drejer sig om medhjælpende
hustruer.

3. Hustrufradraget ophæves.
Når man foreslår at gå bort fra den forskel-

lige beskatning af enlige og forsørgere, med an-
dre ord at ophæve forsørgerbegrebet, beror
dette på, at man ikke finder, at der reelt er
tale om, at den ene af 2 ægtefæller forsørger
den anden. I ægteskaber, hvor kun manden
har indtægtsgivende arbejde, opfylder hustru-
en således sin forpligtelse ifølge ægteskabsloven
til at deltage i husførelsens udgifter gennem
det huslige arbejde, hun udfører i hjemmet.
Ved at tage hensyn hertil er man i god over-
ensstemmelse med den mere og mere aner-
kendte opfattelse, hvorefter hustruens arbejde
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i husførelsen er af overordentlig betydning for
ægtefællernes økonomi. Kun hvor der er børn
i ægteskabet, er der tale om forsørgelse, men
de skattemæssige hensyn hertil tages bedst ved
børnetilskudsordningen, som man finder bør
udbygges mest muligt for alle skatteydere med
børn og herunder navnlig for enlige med børn.
Forsørgerbegrebets uretfærdighed viser sig ved
indgåelse og ophævelse af ægteskab. Når f. eks.
en ugift mand (ikke-forsørger) indgår ægte-
skab og dermed nu får en hustru til at udføre
de ting i hjemmet, som han tidligere har måttet
betale for, giver staten ham et årligt statstil-
skud i form af forsørgerfradrag.

Bliver han siden enkemand, og han derefter
påny ligesom i sin ugifte periode må betale for
de ydelser, der skal udføres for ham i hjemmet,
falder statstilskuddet (forsørgerfradraget) bort.

Ophævelsen af hustrufradraget er en natur-
lig følge af, at der stilles forslag om særbe-
skatning af ægtefæller. Ved at indføre denne
særbeskatning tilgodeser man mest hensigts-
mæssigt og på langt bedre måde end ved hu-
strufradragssystemet hensynet til den økonomi-
ske bæreevne. Ved særbeskatningen opnår de
pågældende hustruer at blive beskattet hver for
sig på det trin i skalaen, hvortil deres indkomst
svarer. Er den ene ægtefælles indtægt lig med
bundfradraget eller mindre end dette (kan og-
så være 0), skal der ikke pålignes denne ægte-
fælle skat, hvilket man ud fra sociale hensyn
finder velbegrundet. Med hensyn til særbeskat-
ning af formueindtægter henvises til afsnit
IV A. og til hvad der er anført i kapitel 4,
afsnit III, om retstilstanden i Canada.

Særbeskatningen rummer bl. a. den fordel,
at der aldrig bliver tale om skattestigning ved
indgåelse af ægteskab. Dette forhold har altid
vakt anstød og har sikkert afholdt en del skat-
teydere fra at indgå ægteskab. Man finder det
meget vigtigt, at denne diskrimination mod
ægteskabet fjernes, navnlig også af hensyn til
at eventuelle børn kan få den bedst mulige
familiemæssige status.

Forslaget om særbeskatning fjerner dertil de
skattemæssige betænkeligheder hos et ægtepar,
der overvejer, om hustruen skal påtage sig ar-
bejde uden for hjemmet. Hvis forslaget gen-
nemføres, vil det ikke længere kunne hævdes,
at skattelovgivningen afholder f. eks. den sær-
ligt kvalificerede kvindelige arbejdskraft fra at
blive udbudt. Denne virkning kan der efter
mindretallets opfattelse ikke tillægges nok vægt,
også fordi samfundet i dag mere end nogen

sinde ofrer betydelige midler netop til uddan-
nelse af kvalificeret arbejdskraft og ved ud-
delingen af legater m. v. ikke skeler til, hvor-
vidt det er en ung kvinde eller en ung mand,
der er ansøger.

Men også gifte kvinder med jævnere indtje-
ningsmuligheder vil ved forslagets gennemfø-
relse i høj grad føle sig fristet til at deltage i
erhvervslivet, når beskatningen af de gifte kvin-
der ikke bliver hårdere end for alle andre
skatteydere.

Også ægtepar, hvor begge ægtefællerne al-
lerede i dag har arbejde, vil være mere til-
bøjelige til at forøge deres indtægter, når hver
enkelt ægtefælles indtægter beskattes særskilt.

Som det fremgår af forslaget, har man ikke
fundet det teknisk muligt at gennemføre sær-
beskatningen for de ægtepar, der i fællesskab
driver en erhvervsvirksomhed. Om begrundel-
sen herfor kan henvises til afsnit III.

Man finder dog, at der, ud fra de samme
grunde som anføres til støtte for særbeskatning
af andre ægtefæller, bør gennemføres en lem-
pelse i beskatningen i disse tilfælde, og så-
ledes at de medhjælpende hustruers skattefor-
hold nærmes så meget som muligt til den be-
skatningsform, der er foreslået for andre gifte
kvinder. Dette har mindretallet ment, at for-
slaget gør.

Man er opmærksom på, at der kan opstå
praktiske vanskeligheder ved afgrænsningen af
de ægtepar, der skal have det dobbelte bund-
fradrag, og det er vor opfattelse, at det i hvert
fald bør være en forudsætning herfor, at den
»medhjælpende« ægtefælles arbejde i den fæl-
les bedrift har et vist ikke uvæsentligt omfang.

Hvor en »medhjælpende« hustru tillige har
indtægter enten ved andet arbejde eller ved
formueafkast, er det vor opfattelse, at hun må
vælge, hvorvidt hun vil selvstændigt beskattes
på samme måde som ægteparret under kategori
B, eller hun vil betragtes udelukkende som:
medhjælpende hustru og beskattes efter reg-
lerne for ægtepar under kategori D.

Det er endelig mindretallets opfattelse, at
forslaget indebærer betydelige tekniske fordele.
Skatteberegningen forenkles væsentligt, hvad
enten skatten skal opkræves ved kilden eller ej,
når der kun opereres med een skatteskala for
alle, og når der ikke skal indrømmes hustru-
fradrag. De nuværende regler om hustrufradrag
har stedse givet anledning til tvivl og klage-
sager, og det samme gælder reglerne om, hvem
der i skattemæssig henseende skal stilles som
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forsørgere. Navnlig de sidst nævnte regler er i
de senere år ofte ændret og er efterhånden ikke
så lidt komplicerede bl. a. med regler om be-
villingsmæssig adgang til forsørgerstilling. Det
ville være en stor lettelse både for skatteyderne
og for administrationen, hvis hele dette ind-
viklede kompleks af regler afskaffes.

Hertil kommer, at ophævelse af sambeskat-
ningen i høj grad letter forholdene dels ved
indgåelsen af ægteskab og dels ved ophævelse
af ægteskab, hvad enten ophævelsen skyldes
separation, skilsmisse eller den ene ægtefælles
død.

Forslagels virkninger.
Hvis man vil se, hvordan forslaget virker i

praksis med hensyn til skatternes fordeling mel-
lem de 4 kategorier af skatteydere, må man
bestemme sig til et bundfradrag, hvis størrelse
må afhænge af, hvor stort et skatteprovenu
man skal have i statskassen.

Vi kender i dag 2 forskellige skalaer, nemlig
skalaen for ikke-forsørgere og skalaen for for-
sørgere, hvilke skalaer har en bundgrænse på
henholdsvis 3.000 kr. og 5.800 kr. Vælger man
at anvende den nuværende skala for ikke-
forsørgere med en bundgrænse på 3.000 kr.,
jfr. tabel 13, vil resultatet blive provenuge-
vinst. For de 4 grupper af skatteydere vil for-
holdene stille sig således: Gruppe A vil blive
beskattet hårdere end i dag. Gruppe B vil for
nogle gruppers vedkommende blive beskattet
hårdere end i dag, for andre gruppers ved-
kommende mildere. For gruppe C's vedkom-
mende er der ingen ændring for dem, der i
forvejen var beregnet som ikke-forsørgere, me-
dens det for gruppe C-skatteydere, der i dag be-
skattes som forsørgere, betyder en skatte-
forøgelse.

Gruppe D vil vinde ved ordningen.
Vælger man i stedet at anvende den nu-

værende skala for forsørgere med sin bund-
grænse på 5.800 kr., jfr. tabel 13, vil det of-
fentlige få et provenutab. For de forskellige
skatteydere vil forholdet stille sig således:

Gruppe A vil komme til at svare uforandret
skat.

Gruppe B vil i alle tilfælde vinde ved ord-
ningen.

Gruppe C vil enten have uændret skat eller
for visse grupper en skattenedsættelse.

Gruppe D vil vinde ved ordningen.
Med andre ord, hvis man vil have, at det

offentlige hverken skal vinde eller tabe ved

ordningen, må man vælge sig en bundgrænse,
der ligger mellem bundgrænsen efter den nu-
værende skala for forsørgere og bundgrænsen
efter den nuværende skala for ikke-forsørgere.

Vælger man således en bundgrænse på
5.000 kr. med en skala, der er så nær som mulig
til den nuværende skala for forsørgere, jfr.
tabel 13, vil provenutabet i statsindkomstskat
og kommuneskat i det lange løb blive ca. 20
mill, kr., der fremkommer således:

For kommuneskattens vedkommende er reg-
net med et personfradrag, der ligger mellem
det nuværende fradrag for forsørgere og det
nuværende fradrag for ikke-forsørgere, men
med uændrede beskatningsprocenter. For ho-
vedstadcområdet, hvor fradragene er henholds-
vis 4.500 og 2.500 kr., er der således regnet
med et nyt personfradrag på 3.150 kr.

Dette fradrag er og å anvendt ved beregnin-
gerne til tabel 14—16, hvor forslagets virknin-
ger i øvrigt er belyst.

Mindretallet er fuldstændig klar over, at
den omfordeling af de direkte statsskatter,
som forslaget bygger på, har til følge, at en
lang række skatteydere opnår endog relativt
store skattenedsættelser i forhold til de nu-
gældende regler.

Mindretallet anser imidlertid ikke dette for
betænkeligt, men tværtimod som en nødvendig
konsekvens af det nuværende systems ubillige
og utilsigtede skævhed.

Mindretallet har stedse i udvalgsarbejdet set
det som sin opgave at prøve på — fordomsfrit
og helt uafhængigt af de hidtidige reg1 er — at
nå frem til en løsning af ægtefællebeskat-
ningen, som var i overensstemmelse med mo-
derne retsopfattelse, som ikke pålagde lig-
ningsmyndighederne større administrationsbyr-
der, og som såvel fra et samfundsmæssigt som
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fra et socialt synspunkt søger at fordele et mere
eller mindre givet skatteprovenu mellem samt-
lige skatteydere.

Vi har med andre ord bygget vort forslag
til en ny skattelovgivning op, sådan som enhver
moderne stat, der ikke tidligere har haft love
om påligning og opkrævning af direkte person-
lige skatter, i dag ville bygge den op.

VI. Udvalgets forslag under en ordning
med kildeskat

Udvalgets kommissorium pålægger udvalget
at fremkomme med eventuelle forslag til æn-
dring af reglerne om ægtefællers beskatning,

således at der herved tages hensyn til mulig-
heden af, at der indføres en ordning med op-
krævning af skat ved kilden.

Det er udvalget bekendt, at skattedeparte-
mentet for tiden foretager tekniske undersø-
gelser vedrørende spørgsmålet om indførelse
af en kildeskatteordning her i landet, men at
der endnu ikke er taget endelig stilling til,
hvilket kildeskattesystem der i givet fald vil
blive foreslået indført. Udvalget ser sig derfor
ikke i stand til at bedømme følgerne af de
fremsatte forslag til ændring i reglerne om
ægtefællers beskatning i relation til et konkret
forslag om en kildeskatteordning her i landet,
men må begrænre sig til at knytte nogle be-
mærkninger til de foran under V, A. og B.

Tabel 13.

Statsskatteskalaer for skatteårene 1961/62 og 1962J63.

1. Familieforsørgere:
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Tabel 14.

Skattejmskydninger i det lange løb ved andringet i reglerne om beskatning af ægtefæller.

(Skatteydere i Københavns kommune).

5.000
6.000
7.000
8.000

10.000
12.000
15.000
20.000
25.000
30.000
50.000

Skatteforskydninger

(positive tal angiver forhøjelser,— angiver nedsættelser).

204
179
113
95
57
57
57
331
666
716
786

142
243
254
254
254
254
254
254
244
2H7
318

— 40
— 142
— 393
— 644
— 898
-886
— 886
— 885
— 662
— 584
— 530

fremsatte forslag på baggrund af de alminde-
lige forudsætninger, der må opstilles for et sy-
stem med opkrævning af skat ved kilden.

Opkrævningen af de direkte personlige ind-
komstskatter må under en kildeskatteordning i
princippet ske på grundlag af den aktuelle, lø-
bende indkomst og således, at skatten så vidt
muligt tilbageholdes i forbindelse med udbe-
talingen af denne indtægt. Målet må være, at
de i årets løb betalte skattebeløb nøjagtigt
svarer til den endelige skat, der først kan be-
regnes for skatteyderen, når hans samlede skat-
tepligtige indkomst i regnskabsåret er opgjort.
Dette mål vil bedst kunne nås, for så vidt an-
går lønindtægter, pensioner og lignende ind-
tægter, der stort set kan betragtes som netto-
indtægter for erhververen, men det bliver van-

skeligere, når der er tale om andre former for
skattepligtig indkomst, således navnlig ind-
komst ved selvstændig erhvervsvirksomhed.

Af væsentlig betydning for en rationel skat-
teopkrævning ved kilden må det være, at
både opgørelsen af den skattepligtige indkomst
og skatteberegningen er så nem at foretage
som muligt. Dette må forudsætte en forenk-
ling såvel af de ved indkomstopgørelsen til-
ladte skattefri fradrag som af de fradrag, der
indrømmes ved skatteberegningen.

Nærmest til en ideel kildebeskatning vil man
som nævnt kunne komme for lønmodtageres og
pensionisters vedkommende, og da langt de
fleste udearbejdende hustruer er lønmodtagere,
skal spørgsmålet om disses kildebeskatning gø-
res til genstand for særlig omtale.
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Tabel 14 (fortsat).

Skatteforskydninger i det lange løb ved ændringer i reglerne om beskatning af agtefæller.

(Skatteydere i Københavns kommune).

Skatteforskydninger
(positive tal angiver forhøjelser, — angiver nedsættelser).

5.000
6.000
7.000
8.000
10.000
12.000
15.000
20.000
25.000
30.000
50.000

108
156
151
163
151
150
150
151
464
455
431

— 311
— 365
— 353
— 366
— 353
— 353
— 661
— 1.462
— 1.999
— 2.034
— 2.167

— 784
— 1.004
— 1.164
— 1.335
— 1.661
— 1.999
— 2.520
— 3.399
— 3.966
— 4.028
— 4.334

En sambeskatningsordning med hustrufra-
drag vil kunne komplicere en kildeskatteord-
ning på to områder.

Under en progressiv beskatning opstår der
komplikationer i de tilfælde, hvor ægtefæller-
nes samlede indtægt når op i den progressive
skala. Skal den løbende foreløbige skat søges
beregnet til det rigtige beløb, må i disse til-
fælde enten mandens eller hustruens eller even-
tuelt begge ægtefællers skat beregnes under
hensyn til, at de begge har indtægter. Bereg-
ningen af den foreløbige skat må bygge på et
skøn over ægtefællernes forventede samlede
indkomst, og såfremt dette skøn ved den ende-
lige ligning viser sig ikke at have holdt stik, vil
den endelige skat komme til at afvige fra de
foreløbigt opkrævede beløb. Hvis ægtefællernes

samlede indtægt ligger under proportional-
grænsen, vil komplikationen ikke opstå, selv
om ægtefællerne sambeskattes.

Den anden komplikation skyldes hustrufra-
draget, der jo beregnes som en del af hustru-
indtægten, men med en maksimumgrænse.
Dette fradrag må der tages hensyn til ved op-
krævningen af den foreløbige skat. I det om-
fang hustrufradraget er afhængigt af størrelsen
af hustruens indkomst, vil hustrufradraget ved
den foreløbige beskatning kunne komme til at
afvige fra det hustrufradrag, der skal indrøm-
mes ved den endelige ligning, således at der
opstår uoverensstemmelse mellem den forelø-
bige og den endelige skat.

Såfremt en hustrufradragsregel som den af
et mindretal inden for udvalget foreslåede,

89



Tabel 15.

Beskatningen af ægtepar med og uden hustruindkomst.

Ifølge gældende regler og ifølge forslag.
(Skatteydere i Københavns kommune, skatteåret 1961/62).

jfr. afsnit V, A, tænkes gældende under en
kildeskatteordning, vil der blive en del flere
tilfælde, hvor det fradrag, der indrømmes ved
de periodiske træk, ikke vil komme til at svare
til det fradrag for hele året, der skal indrøm-
mes ved den endelige opgørelse. Dette beror
på, at det foreslåede hustrufradrag i modsæt-
ning til det gældende beregnes på grundlag af
to forskellige satser.

En særbeskatning af ægtefæller under et
progressivt skattesystem vil i høj grad for-
bedre mulighederne for at opnå overensstem-
melse mellem de skattebeløb, der forskudsbe-

tales, og det endelige tilsvar. Da den ene ægte-
fælles indtægt vil være helt uden betydning
for den andens beskatning, vil det ikke være
nødvendigt ved beregningen af den foreløbige
skat at skønne over størrelsen af ægtefællernes
forventede samlede indkomst. Den foreslåede
særbeskatningsordning må føre til en formind-
skelse af antallet af ægtepar, der skal under-
gives progressiv beskatning, derved at særbe-
skatningen i flere tilfælde vil medføre, at ingen
af ægtefællernes indkomst kommer til at over-
stige grænsen for denne højere beskatnings
indtræden. Endelig må det anses som en fordel
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Tabel 15 (fortsat).

Beskatningen af agtepar med og uden hustruindkomst.

Ifølge gældende regler og ifølge forslag.
(Skatteydere i Københavns kommune, skatteåret 1961/62).

ved den foreslåede ordning under et system
med kildeskat, at der kun anvendes een skala
ved skattens beregning.

Under en kildeskatteordning vil man for så
vidt angår indtægter af formue og erhvervs-
virksomhed kun i forholdsvis få tilfælde kunne

opnå overensstemmelse mellem den foreløbige
og den endelige skat. Det er derfor mindre
væsentligt, om sambeskatning og hustrufradrag
for disse indtægters vedkommende medfører
en mere eller mindre god overensstemmelse
mellem foreløbig og endelig beskatning.
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Tabel 16.

Skatten af indtægts stigninger indtjent af manden eller af hustruen: når hustruen ikke har indkomst før

indtægtsstigningen.

Ifølge forslaget.
(For skatteydere i Københavns kommune).
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A. Indledning

Når man skal foretage en undersøgelse, jfr.
kapitel 5, af virkningerne af reglerne om ægte-
fællers beskatning, der går ud over rent teoretiske
betragtninger, er det nødvendigt at have stati-
stiske oplysninger om antallet af hustruind-
komster og disses fordeling m. v. En sådan op-
gørelse for hele landet er senest foretaget for
året 1957. Statistiske Efterretninger I960 nr. 21
indeholder en redegørelse for denne opgørelse.
Udvalget har overvejet, om det kan bygge sin
undersøgelse på disse resultater. Man har imid-
lertid ikke fundet dette forsvarligt af hensyn til
de væsentlige ændringer i indkomstforholdene,
der har fundet sted siden 1957. Hertil kom-
mer, at udvalgets skatteberegninger, jfr. kapitel
5, bygger på de for skatteåret 1961/62 (ind-
komståret I960) gældende udskrivningsregler.

Udover den tidligere nævnte undersøgelse
for året 1957 er der foretaget en hustruind-
komstundersøgelse for hele landet for året 1952.
Endvidere er der foretaget tilsvarende under-
søgelser alene for hovedstaden for årene 1931,
1948 og 1952. Disse undersøgelser er der rede-
gjort for i Statistiske Efterretninger 1954 nr.
82 samt i Statistisk Månedsskrift 1933 nr. 5—
6, 1950 nr. 9 og 1955 nr. 1.

Det statistiske Departement har efter ud-
valgets anmodning foretaget en særlig statistisk
undersøgelse vedrørende hustruindkomsterne
for skatteåret 1961/62. Opgørelsen hviler på
en total optælling af hustruindkomster i samt-
lige landets kommuner. Som hustruindkomst
har man alene regnet med indkomst, der giver
adgang til hustrufradrag, altså indkomst ved
arbejde for fremmede eller ved hustruens egen
selvstændige erhvervsvirksomhed. Hustruind-
komsten er som i undersøgelsen for året 1957
kun reduceret med fradrag for faglige kontin-
genter, rejse- og befordringsudgifter samt løn-
mod tagerf radrag.

Ifølge undersøgelsen var der for skatteåret

1961/62 ca. 372.000 ægtepar, hvor hustruen
havde indtægt ved arbejde for fremmede eller
ved selvstændig erhvervsvirksomhed. På grund-
lag af undersøgelsen og folketællingerne kan
det anslås, at der i 1961/62 var ca. 150.000
ægtepar, hvor hustruen arbejdede i den fælles
bedrift, og ca. 580.000 ægtepar, hvor hustruen
ingen erhvervsindtægt havde, jfr. tabel 4 i
nedenstående afsnit B, 2.

B. Antallet af hustruindkomster

1. Stigningen i antallet af
hustruindkomster.

For skatteåret 1961/62 er antallet af hustru-
indkomster i hele landet som foran anført op-
gjort til 372.277.

Dette tal indebærer en overordentlig kraftig
stigning i forhold til det tilsvarende antal hu-
struindkomster i skatteåret 1958/59, der var
307.438.

Stigningen er nærmere illustreret i neden-
stående tabel 1.

Tabel 1.

Stigning i antal hustruindkomster.

Skatteår

1953/54 1958/59 1961/62

Antal hustruindk.. . . 255.521
Stigning i antal . . . .
Procentvis stigning. .
Gennemsnitlig pro-
centvis stigning pr. år

307.438 372.277
51.917 64.839
20,3 pct. 21,1 pct.

ca. 3,75 » ca. 6,5 »

Fra skatteåret 1958/59 til skatteåret 1961/62
er der således tale om en stigning på knapt
65.000 eller godt 21 pct. af antallet af hustru-
indkomster i skatteåret 1958/59, der stort set
vedrører indkomster, indtjent i kalenderåret
1957 (i tabellen er anført skatteår).

Selv om der her kun er tale om en treårs-
periode, er stigningen alligevel større end i den
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foregående periode, fra 1952 til 1957, der er
en femårsperiode. Fra 1952 til 1957 steg an-
tallet af hustruindkomster kun med 51.900 eller
godt 20 pct. af antallet i 1952.

Stigningstakten er da også større i perioden
fra 1957 til I960 end i den foregående periode.
Regner man med, at den procentvise årlige
stigning har været den samme indenfor hver af
de to perioder, vil denne stigning have været
ca. 6,5 pct. p. a. i den seneste periode mod kun
ca. 33A P c t i perioden fra 1952 til 1957.

I nedenstående tabel 2 sammenstilles antallet
af hustruer med selverhverv med antallet af
mandlige forsørgere i skatteårene 1953/54,
1958/59 og 1961/62.

Tabel 2.
Antal hustruindkomster i procent af antal mandlige forsørgere.

1953/54, 1958/59 og 1961/62

Antal Heraf med
mandlige hustruindkomst
forsørgere Antal Pct.

Skatteåret 1953/54:
Hovedstaden 248.300 93.200 37,5
Københavns amt
(undtagen Gentofte) 70.700 26.747 37,8
Provinsbyerne 301.900 79.075 26,2
Sognekomm. i øvrigt 483.600 56.499 11,7

Hele landet 1.104.500 255.521 23,1

Skatteåret 1958/59:
Hovedstaden 216.905 96.547 44,5
Københavns amt
(undtagen Gentofte) 86.969 37.652 43,3

Provinsbyerne 293.867 91.772 31,2
Sognekomm. i øvrigt 469.129 81.467 17,4

Hele landet 1.066.870 307.438 28,8

Skatteåret 1961/62:
Hele landet ca. 1.105.000 372.277 33,7

Man gør opmærksom på, at mandlige for-
sørgere i denne tabel ikke omfatter dem, der
i skatteåret 1961/62 alene har forsørgerstilling
i kraft af, at de opfylder betingelserne for at
opnå det i ligningsloven omhandlede nedslag
i indkomsten, der ydes folkepensionister m. fl.

Som det vil ses af tabellen, er antallet af
mandlige forsørgere med hustruindkomst i for-
hold til samtlige mandlige forsørgere steget fra
ca. 29 pct. i 1958/59 til ca. 34 pct. i 1961/62.
For 1953/54 kan det anslås, at det tilsvarende
procenttal var ca. 25, idet de i tabellen anførte
23,1 pct. er beregnet på grundlag af et antal
mandlige forsørgere, 1.104.500, der bl. a. om-

fatter tidligere gifte mænd, som ifølge reglerne
for 1958/59 og 1961/62 ikke ville have haft
forsørger status.

I 1958/59 var hustrus selverhverv hyppigst
forekommende i hovedstaden og Københavns
amt, noget mindre hyppigt i provinsbyerne
og forholdsvis sjældent forekommende i sogne-
kommunerne.

I tabel 3 er for enkelte år i perioden siden
1901 anført antallet af hustruer med selver-
hverv. Til sammenligning er endvidere anført
antallet af gifte kvinder og befolkningstallet i
de pågældende år. Oplysningerne om antallet
af hustruer med selverhverv i årene 1952, 1957
og I960 er taget fra de særlige hustruind-
komstundersøgelser; de øvrige tal hidrører fra
folketællingerne i de pågældende år.

Det skal bemærkes, at oplysningerne i tabel
3 må tages med et vist forbehold. Dette skyldes
bl. a. de gennem tiden i folketællingerne noget
skiftende opgørelsesmåder for antal hustruer
med selverhverv m. v. Endvidere kan opgørel-
sesmåden være forskellig for folketællingerne
på den ene side og for de særlige hustruind-
komstundersøgelser for skatteårene 1953/54,
1958/59 og I96I/62 på den anden side.

x) Ifølge de særlige hustruindkomstundersøgelser; de
øvrige tal hidrører fra folketællingerne.
2) Beregnede pr. 1. januar det følgende år; de øvrige
tal i kolonnerne 3 og 4 vedrører folketællingstids-
punktet.

I den omhandlede periode på godt et halvt
hundrede år har der været en overordentlig
kraftig stigning i antallet af hustruer med
selverhverv. Dette gælder både absolut og i for-
hold til det samlede antal gifte kvinder. I de
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første 30 år af perioden har antallet af gifte
kvinder med selverhverv været ret beskedent.
Der er derefter i 1930'erne indtrådt en noget
større stigning i antallet. I 1940'erne er der
også en kraftig stigning. Den tilsyneladende
overordentlig kraftige fremgang fra 1950 til
1952 skyldes sandsynligvis, at de to tal er
hentet fra forskellige kilder. Fra 1952 til 1957
og fra 1957 til I960 er der igen væsentlige
stigninger i antallet af gifte kvinder med selv-
erhverv.

Stigningen i de absolutte tal for gifte kvinder
med selverhverv kan i et vist omfang bero på
stigningen i befolkningstallet eller — mere
præcist — stigningen i antallet af gifte kvinder
i perioden. Siden 1930'erne har stigningstakten
for antallet af hustruer med selverhverv dog
været betydeligt kraftigere end stigningstakten
for antallet af gifte kvinder, jfr. tabellens
kolonne 5.

Når andelen af de gifte kvinder, der har
selverhverv, har været stadigt voksende (tabel
3, kol. 5) kan blandt de mere nærliggende
statistiske forklaringer herpå nævnes, at hustru-
indkomster er særligt hyppigt forekommende i
visse byerhverv og mere sjældent blandt f. eks.
selvstændige landbrugere. Da bybefolkningen i
den omhandlede periode er steget særligt kraf-
tigt, vil man alene i dette forhold kunne for-
klare noget af stigningen. På tilsvarende måde
kan en vis del af stigningen formentlig føres
tilbage til den faldende vielsesalder, idet der er
formodning for, at hustruindkomster er særligt
hyppigt forekommende i de yngre aldersklasser.

2. Sammenligning med andre grupper.
Tabel 4 viser, hvordan samtlige indkomst-

ansatte i skatteårene 1958/59 og 1961/62 for-
deler sig på forskellige grupper.

I 1961/62 deltager et betydeligt større antal
kvinder i erhvervslivet end tidligere. Dette
gælder for det første de 372.000 hustruer med
selverhverv og de ca. 150.000 medhjælpende
hustruer, ialt ca. 522.000, eller ca. 48 pct. af de
gifte kvinder. I erhvervslivet deltager endvidere
formentlig de fleste af de ca. 70.000 enlige
mødre, en betydelig del af de kvindelige ikke-
forsørgere og en vis del af de kvinder, der

alene er forsørgere i skattelovgivningens for-
stand i kraft af, at de opfylder betingelserne
for at opnå det i ligningsloven omhandlede ned-
slag i indkomstansættelsen, der ydes folkepen-
sionister m. fl. Det drejer sig om en vis del af
de ca. 205.000 kvinder blandt de 275.000 gamle
m. fl. i gruppen 7 b i tabellen. Endnu i 1962/63
består den største gruppe kvinder, nemlig ca.
580.000, af hustruer uden erhvervsindtægt.

96



C. Hustruindkomstbeløbene

Hustruindkomsternes samlede beløb er for
skatteåret 1961/62 opgjort til 1.787,8 mill. kr.

1. Stigningen i hustruindkomstbeløbene.
Der har fra skatteåret 1958/59 til skatteåret

1961/62 været en endnu kraftigere stigning i
den samlede hustruindkomst end i antallet af
hustruindkomster.

Stigningen er belyst nærmere i nedenstående
tabeller 5 og 6.

Tabel 5.
Stigning i det samlede hustruindkomstbeløb.

Skatteår

Tabel 6.
Stigning i den gennemsnitlige hustruindkomst.

Skatteår

1953/54 1958/59 1961/62

mill. kr. mill. kr. mill. kr.
Samlet hustruind-

komstbeløb 771,2 1.201,5 1.787,8
Stigning i beløbet. . . 430,3 586,3

Procentvis stigning . .
Gennemsnitlig pro-

centvis stigning pr.
år

55,8 pct. 48,8pct.

ca. 9 pct. ca. 14 pct.

Fra skatteåret 1958/59 til skatteåret 1961/62
er der således tale om en stigning i den samlede
hustruindkomst på ca. 586 mill. kr. eller knapt
50 pct.

Stigningstakten i det samlede hustruind-
komstbeløb har været betydeligt kraftigere i pe-
rioden 1958/59 til 1961/62 end i perioden
1953/54 til 1958/59. I den seneste periode har
den procentvise årlige stigning således i gen-
nemsnit andraget ca. 14 pct. mod ca. 9 pct. i
perioden forud.

Stigningen på 48,8 pct. fra 1958/59 til
1961/62 i den samlede hustruindkomst er som
nævnt betydeligt kraftigere end stigningen i
antallet af hustruindkomster i samme periode,
idet denne stigning er opgjort til 21,1 pct.
Tilsvarende er den årlige procentvise tilvækst
for hustruindkomstbeløbene ca. 14 pct. mod ca.
6,5 pct. for antallet af hustruindkomster.

Forskellen skyldes, at de enkelte hustruind-
komster ligesom andre indkomster er steget i
den omhandlede periode, hvilket bl. a. kommer
til udtryk derved, at den gennemsnitlige hu-
struindkomst er steget fra 1958/59 til 1961/62,
jfr. nedenstående tabel 6.

Den gennemsnitlige hustruindkomst er så-
ledes steget med ca. 890 kr. såvel fra 1953/54

1953/54 1958/59 1961/62

kr. kr. kr.
Gennemsnitlig

hustruindkomst . . . 3.018 3.908 4.802
Stigning i gennem-

snitlig hustruind-
komst 890 894

Procentvis stigning
I i gennemsnitlig

hustruindkomst . . . 29,5 pct. 22,8 pct.
Gennemsnitlig pro-

centvis stigning
pr. år ca. 6 » ca. 7 »

til 1958/59 som fra 1958/59 til 1961/62. Da
sidstnævnte periode kun er en treårsperiode, er
den procentvise stigning pr. år i den gennem-
snitlige hustruindkomst størst for perioden
1958/59—1961/62, nemlig ca. 7 pct. mod kun
ca. 6 pct. pr. år i perioden 1953/54-1958/59-

Det bemærkes, at med stigningen fra 1958/59
til I96I/62 er den gennemsnitlige hustruind-
komst steget op over de 4.000 kr., der ifølge
skattelovgivningen er den hustruindkomst, hvor
det maksimale hustrufradrag på 2.000 kr. opnås.

For år forud for 1958/59 har man ikke op-
lysninger om den gennemsnitlige hustruind-
komst i hele landet, men kun oplysninger for
hovedstaden. Den gennemsnitlige hustruind-
komst i hovedstaden var 1.290 kr. i 1932/33,
2.882 kr. i 1949/50, 3.533 kr. i 1953/54 og
4.697 kr. i 1958/59.

2. Sammenligning med andre grupper.
Dersom man nærmere skal bedømme stig-

ningen i den gennemsnitlige hustruindkomst,
kan man f. eks. sammenligne med indkomst-
stigningen for samtlige skatteydere. Det må ved
sammenligningen erindres, at hustruindkom-
sterne indgår i de indkomster, hvormed de
sammenlignes.

I tabel 7 er for skatteårene 1932/33, 1949/50,
1953/54, 1958/59 og 1961/62 meddelt op-
lysninger om den gennemsnitlige hustruind-
komst i procent af den gennemtsnitlige brut-
toindkomst for samtlige indkomstansatte. Op-
lysninger om bruttoindkomsten er i hovedsagen
hentet fra Statistiske Meddelelser, Ejendoms-
og personbeskatningen i skatteåret 1961/62.
Bruttoindkomsten er her beregnet som indkom-
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procentvise fordelinger er angivet i tabel 10,
hvor tillige den procentvise fordeling for skatte-
året 1953/54 er angivet.

Det vil af tabel 9 for det første fremgå, at
den totale stigning i antallet af hustruindkom-
ster fra 1958/59 til 1961/62 på 64.839 eller
21 pct. fordeler sig højst ulige på de enkelte
indkomstintervaller.

Den største stigning i antallet af hustruind-
komster findes i indkomstintervallet 10—15.000
kr. I dette interval var der i skatteåret 1958/59
14.565 hustruindkomster. I skatteåret 1961/62
var der 32.664 eller 18.099 flere, hvilket sva-
rer til en stigning på 124 pct. Intervallerne
under 10.000 kr. er hvert på 1.000 kr. I de
fleste af disse intervaller har der været en stig-
ning i antallet af hustruindkomster på fra
3.000—6.000.

Da tabellens indkomstintervaller ikke er lige
store, og da der i de enkelte intervaller var
meget forskellige antal hustruindkomster i
1958/59, vil det have større interesse at be-
tragte de procentvise stigninger i antallet af
hustruindkomster.

Det vil af tabellens sidste kolonne tydeligt
fremgå, at de største procentvise stigninger i
antal findes for de højere indkomstintervaller.

Den største procentvise stigning i antallet af
hustruindkomster findes i indkomstintervallet
24—30.000. Her er stigningsprocenten 269. Om-
trent lige så høje stigningsprocenter findes i
hele indkomstintervallet 15—48.000 kr. For
indkomster under 15.000 kr. er stigningspro-
centerne nogenlunde jævnt aftagende med fal-
dende indkomst. For de laveste indkomstinter-
valler er der kun tale om stigninger på ganske
få procent.

Den skæve vækst i fordelingen af hustru-
indkomster efter størrelse har medført, at man
i 1961/62 har en anden procentvis fordeling af
disse indkomster, end man havde i 1958/59,
jfr. nedenstående tabel 10.

Det vil af tabellen tydeligt fremgå, at for
de laveste indkomstintervallers vedkommende
er den procentvise andel af hustruindkomsterne
faldende fra 1953/54 til 1958/59 og igen fra
1958/59 til I96I/62. For indkomstintervallerne
fra 4.000 til 8.000 kr. er billedet mere uens-
artet. For intervallerne 4—5.000 og 5—6.000
kr. er et fald fra 1953/54 til 1958/59 i den
procentvise andel af hustruindkomsterne afløst
af en stigning fra 1958/59 til 1961/62. For in-
tervallerne fra 6—7.000 og 7—8.000 kr. er der
fra 1953/54 til 1958/59 sket en forøgelse af

den procentvise andel af hustruindkomsterne.
Fra 1958/59 til 1961/62 er denne stigning
imidlertid afløst af tilbagegang eller stagnation.

For intervallerne over 8.000 kr. er der fra
1953/54 til 1958/59 i alle tilfælde tale om
stigning i den procentvise andel af hustruind-
komsterne, og denne stigning er fortsat fra
1958/59 til 1961/62.

Der foreligger ikke for hele landet oplys-
ninger om antallet af hustruindkomster fordelt
efter disses størrelse for år forud for skatteåret
1953/54. Oplysninger herom foreligger imid-
lertid for hovedstadens vedkommende tilbage
til 1932/33. I nedenstående tabel 11 har man
angivet disse oplysninger og tillige — til sam-

Tabel 11.
Antal hustruindkomster procentvis fordelt efter hustruindkom-

stens størrelse.
1932/33 til 1961162.

Hustru-
indkomstens

størrelse

Skatteår
1932/33 1953/54 1953/54 1958/59 1961/62

Hovedstaden Hele landet

kr. pct. pct. pct. pct. pct.
-1.000 48,4 19,1 26,8 23,2 19,5

1-2.000 30,6 16,9 18,6 16,2 14,2
2-3.000 15,3 14,8 13,1 12,3 11,1
3-4.000 3,6 10,8 9,6 9,5 9,2
4-5.000 \ , _ 10,0 8,9 7,3 7,5
5-6.000/ ' 10,8 9,0 6,1 6,2
6.000-og derover 0,5 17,6 14,0 25,4 32,3

I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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menligning — anført tilsvarende tal for hele
landet.

Det vil ses, at der fra 1932/33 til 1953/54 i
hovedstaden har været et fald i den relative
andel af antallet af hustruindkomster under
3.000 kr. og en stigning i den relative andel
af hustruindkomster over dette beløb. Hustru-
indkomsterne var i 1953/54 gennemgående
større i hovedstaden end i det øvrige land.

Fra 1953/54 til 1958/59 og igen fra 1958/59
til 1961/62 har der for hele landet fundet en
nedgang sted i samtlige indkomstintervaller un-
der 6.000 kr., medens den relative andel af an-
tallet af hustruindkomster, der er større end
6.000 kr., er steget.

I 1958/59 hidrørte tre fjerdedele af det
samlede antal hustruindkomster fra indtægter
under 6.000 kr. og en fjerdedel fra indtægter
over denne grænse. Knapt to tredjedele af hu-
struindkomsterne i 1958/59 hidrørte fra ind-
tægter under 4.000 kr.

I 1961/62 hidrørte kun ca. to tredjedele af
hustruindkomsterne fra indtægter under 6.000

kr. og godt halvdelen fra indtægter under
4.000 kr.

2. Hustruindkomstbeløbenes fordeling.
For skatteårene 1958/59 og 1961/62 er en

fordeling af hustruindkomstbeløbene angivet i
nedenstående tabel 12. De procentvise forde-
linger af hustruindkomstbeløbene efter hustru-
indkomstens størrelse er angivet i tabel 13, der
tillige angiver den procentvise fordeling for
1953/54.

Det fremgår af tabellen, at af den totale
stigning i hustruindkomsten på 586,3 mill. kr.
falder de 435,4 mill. kr. eller tre fjerdedele i
intervallet fra 8—24.000 kr.

I øvrigt svarer de procentvise stigninger i
hustruindkomsten i de enkelte intervaller —
jfr. tabellens sidste kolonne — ret nøje til de
procentvise stigninger i antallet af hustruind-
komster i de enkelte intervaller, jfr. sidste ko-
lonne i tabel 9. Dette afspejler det kendte for-
hold, at i de enkelte indkomstintervaller er
gennemsnitsindkomsten (her: den gennemsnit-



lige hustruindkomst) nogenlunde konstant uan-
set ændringer i indkomstfordelingen.

Når den totale hustruindkomst er steget med
49 pct. — mod en stigning i det samlede antal
hustruindkomster på kun 21 pct. — uanset at de
procentvise stigninger i de enkelte intervaller
er de samme — skyldes det, at hustruindkom-
stens fordeling er helt anderledes end forde-
lingen af antallet af hustruindkomster.

Fra 1958/59 til 1961/62 har hustruindkom-
stens fordeling efter hustruindkomstens størrel-
se ændret sig væsentligt, jfr. nedenstående ta-

Tabel 13.
Procentvis fordeling af hustruindkomsten.

1953154, 1958159 og 1961/62.

bel 13, der tillige viser, at fordelingen har
ændret sig væsentligt fra 1953/54 til 1958/59-

For alle indkomstintervaller op til 7.000 kr.
er den procentvise andel af hustruindkomsterne
faldende fra 1953/54 til 1958/59 og igen fra
1958/59 til 1961/62. For indkomstintervallet
7—8.000 kr. er der tale om en stigning fra
1953/54 til 1958/59, men et fald fra 1958/59
til 1961/62. For intervallerne over 8.000 kr.
er der stigning såvel fra 1953/54 til 1958/59
som fra 1958/59 til 1961/62.

Man kan således se en tendens henimod, at
de noget højere indkomster (der ofte vil være
indtjent ved heldagsarbejde) får større betyd-
ning, medens de mindre hustruindkomster målt
med indkomstbeløbene har aftagende betydning.
Vendepunktet er — ligesom indkomst- og løn-
niveauet iøvrigt — stigende, og er nu omkring
8—9.000 kr.

Det er dog stadig således, at en ikke helt
uvæsentlig del af den samlede hustruindkomst
hidrører fra mindre hustruindkomster. Endnu
for 1961/62 hidrørte således ca. en tredjedel
af den samlede hustruindkomst fra hustruind-
komster under 6.000 kr.

Nedenstående tabel 14 viser den procentvise
fordeling af hustruindkomstbeløbene efter hu-
struindkomstens størrelse.

For tiden forud for 1953/54 foreligger der
ikke oplysninger for hele landet om denne for-
deling, men for hovedstadens vedkommende har
man foretaget en fordeling for 1932/33 på
grundlag af oplysningerne i Statistisk Måneds-
skrift 1933, nr. 5—6. En tilsvarende fordeling



er — delvis skønsmæssigt — foretaget for ho-
vedstaden for 1953/54.

Fra 1932/33 til 1953/54 er der en meget
kraftig nedgang i den relative andel af det
samlede hustruindkomstbeløb, der falder på hu-
struindkomster under 3.000 kr. Faldet modsva-
res af en stigning i den relative andel af hu-
struindkomstbeløbet hos de større hustruind-
komster, især hos hustruindkomster over 6.000
kr. Hustruindkomstbeløbet fordelte sig i 1953/
54 i hovedstaden med lidt større andel på de
højere indkomster end i det øvrige land.

Ændringerne i fordelingen fra 1953/54 til
1961/62 er omtalt ovenfor.

3. Sammenligning mellem indkomstantallenes
og indkomstbeløbenes fordeling.

På basis af de meddelte oplysninger om hu-
struindkomsternes fordeling med hensyn til an-
tal og beløb kan man herefter foretage visse
nærmere undersøgelser.

Det er allerede foran omtalt, at den gennem-
snitlige hustruindkomst udgjorde 4.802 kr. for
1961/62, hvilket er 22,8 pct. højere end den
gennemsnitlige hustruindkomst for 1958/59-

Ved at sammenligne de procentvise forde-
linger af antallet af hustruindkomster og af
hustruindkomstbeløbene får man et indtryk af,
hvor skæv hustruindkomstfordelingen er. En
sådan sammenligning er foretaget i nedenstå-
ende tabel 15.

Tabel 15.
Sammenligning mellem de procentvise fordelinger for antallet

af hustruindkomster og hustruindkomstbeløbene.
1961/62.

Hustruindkomstens Antal Beløb
størrelse

(1) (2) (3)

kr. pct. pct.
- 1.000 19,5 2,1
1- 2.000 14,2 4,3
2- 3.000 11,1 5,8
3- 4.000 9,2 6,7
4- 5.000 7,5 7,0
5- 6.000 6,2 7,1
6- 7.000 5,7 7,8
7- 8.000 5,9 9,2
8- 9.000 5,2 9,1
9-10.000 3,9 7,6
10-15.000 8,8 21,9
15-30.000 2,6 9,9
30.000og derover 0,2 1,5

1 alt 100,0 100,0

Det vil af tabellen fremgå, at op til en hu-
struindkomst på 5.000 kr. er hustruindkomster-
nes andel af den samlede hustruindkomst min-
dre end svarende til deres antal. Eksempelvis
udgør hustruindkomsterne mellem 2.000 og
3.000 kr. 11,1 pct. af det samlede antal hustru-
indkomster, medens kun 5,8 pct. af det sam-
lede husttuindkomstbeløb findes hos disse hu-
struindkomster. Til gengæld udgør f. eks. hu-
struindkomsterne mellem 10.000 og 15.000 kr.
8,8 pct. af antallet af hustruindkomster, men de
har ikke mindre end 21,9 pct. af det samlede
husttuindkomstbeløb.

Et andet udtryk for hustruindkomstfordelin-
gens skævhed kan man få ved at betragte ne-
denstående tabel 16, hvor der i forspalten er

Tabel 16.
De procentvise fordelinger af antallet af husiruindkomster og

af hustruindkomstbeløbene.
Opsummeret for 1961/62.

anført bestemte hustruindkomster og ikke som
i tabel 15 hustruindkomst/Vz/^^Z/ér.

For hver af de i forspalten anførte bestemte
hustruindkomster er der foretaget en opgørelse
over det antal hustruindkomster, der ligger over
eller under den pågældende hustruindkomst
(sumfordeling). Kolonne 2 og 4 i tabellen
viser disse antal i procent af det samlede antal
hustruindkomster. En tilsvarende opgørelse er
foretaget for hustruindkomstbeløbene, jfr. ta-
bellens kolonne 3 og 5.

Det fremgår af tabellen (kol. 2), at 20,7
pct. eller ca. en femtedel af hustruindkomsterne
er over 8.000 kr., og (kol. 3) at denne femtedel
har 50,0 pct. eller halvdelen af den samlede
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hustruindkomst. Det ses endvidere, at hustru-
indkomster over 10.000 kr. udgør 11,6 pct. af
hustruindkomsterne, men en tredjedel af det
samlede hustruindkomstbeløb. 19,5 pct. eller ca.
en femtedel af hustruindkomsterne er meget
små — under 1.000 kr. — og denne femtedel
har kun 2,1 pct. af den samlede hustruind-
komst. Omkring en tredjedel (33,7 pct.) af hu-
struindkomsterne er under 2.000 kr. Denne
tredj edel har kun 6,4 pct. af det samlede hu-
struindkomstbeløb. Omkring to tredjedele
(67,7 pct.) af hustruindkomsterne med ca. en
tredjedel (33,0 pct.) af det samlede hustru-
indkomstbeløb har en hustruindtægt på under
6.000 kr.

Til illustration af, hvorledes fordelingen af
hustruindkomsterne har ændret sig fra 1953/54
til 1958/59 og igen til 1961/62 har man neden-
for opstillet en tabel 17 svarende til tabel 16.

Tabel 17.
De procentvise fordelinger af antallet af hustruindkomster og

af hustruindkomstbeløbene.
Opsummeret for 1953J54, 1958/59 og 1961/62.

Som ovenfor anført blev i 1961/62 halvdelen
af den samlede hustruindkomst indtjent af hu-
struer med en indkomst på 8.000 kr. og derover,
eller ca. en femtedel (20,7 pct.) af antallet af
hustruindkomster. I 1958/59 blev henved halv-
delen af hustruindkomster indtjent af hustruer
med en indkomst på 7.000 kr. og derover, og
disse hustruer udgjorde knapt en femtedel
(18,8 pct.) af det samlede antal hustruer med
hustruindkomst. I 1953/54 indtjentes lidt over
halvdelen af hustruindkomsten af hustruer med
over 5.000 kr. i indkomst, og disse hustruer

udgjorde også omkring en femtedel (23 pct.)
af det samlede antal hustruer med hustruind-
komst.

Som tidligere nævnt var omkring to tredje-
dele af hustruindkomsterne for 1961/62 under
6.000 kr. og havde ca. en tredjedel af den
samlede hustruindkomst. Også for 1953/54 og
1958/59 havde de to tredjedele af hustruind-
komsterne, der var lavest (nemlig under hen-
holdsvis ca. 4.000 kr. og ca. 5.000 kr.) omkring
en tredjedel af det samlede hustruindkomst-
beløb.

Det kan endvidere anføres, at for alle tre
skatteår er det samlede hustruindkomstbeløb
placeret med ca. 85 pct. hos hustruindkomster
højere end den midterste hustruindkomst og ca.
15 pct. hos hustruindkomster under denne ind-
komst. Den midterste hustruindkomst er den,
hvor der er et lige så stort antal hustruind-
komster, der er større, som antallet af hustru-
indkomster, der er mindre. Den er for 1953/54
lidt over 2.000 kr., for 1958/59 lidt under
3.000 kr. og for 1961/62 omkring 3.500 kr.

Fordelingen af antal og beløb i forhold til
den gennemsnitlige hustruindkomst i de tre
skatteår kan illustreres ved nedenstående
tabel 18.

Tabel 18.
Procentvis fordeling af antallet af hustruindkomster og af
hustruindkomstbeløbene i forhold til den gennemsnitlige hustru-

indkomst i skatteårene 1953/54, 1958/59 og 1961/62.

1953/54 1958/59 1961/62
Gennemsnitlig
hustruindkomst 3.018 kr. 3.908 kr. 4.802 kr.

Antal hustruindkom-
ster, der er større end
gennemsnitsindkom-
sten i pct. af det totale
antal hustruindkom-
ster ca. 41 pct. ca. 39 pct. ca. 39 pct.

Hustruindkomstbeløb
hos disse hustruind-
komster i pct. af det
samlede hustruind-
komstbeløb ca. 76 pct. ca. 75 pct. ca. 76 pct.

Det gælder således for alle tre skatteår, at
omkring to femtedele af hustruindkomsterne er
større end gennemsnitsindkomsten, og at disse
to femtedele har omkring tre fjerdedele af det
samlede hustruindkomstbeløb.

På grundlag af tabellerne 10 og 13 er ud-
arbejdet vedføjede figur 1, der viser fordelingen
af antallet af hustruindkomster og figur 2, der
viser fordelingen af det samlede hustruind-
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komstbeløb i de tre skatteår 1953/54, 1958/59
og 1961/62.

På grundlag af det anførte og af de ved-
føjede figurer må man kunne slutte, at hustru-
indkomsternes fordeling har været praktisk ta-
get den samme i de tre skatteår, idet der alene
-— ligesom i indkomstniveauet iøvrigt — er sket
en oprykning mod større indkomster.

Det kan bemærkes, at den »pukkel«, der er
karakteristisk for de tre kurver i figur 1, og som
fra 1953/54 til 1961/62 er rykket op fra ca.
5.000 til ca. 8.000 kr., formentlig skyldes, at
fordelingen af hustruindkomster er sammensat
af to ret skarpt adskilte indkomstfordelinger:
een fordeling for halvdagsbeskæftigede og een
indkomstfordeling for heldagsbeskæftigede.
Kurvernes forløb er netop karakteristisk for
sådanne sammensatte fordelinger. Forløbet kan
misfortolkes som »ophobning« af indkomster
under en vis indkomstgrænse. Som nævnt tyder
fordelingerne ikke på, at skattemæssige forhold
har medført, at halvdagsbeskæftigelse har vun-
det frem i forhold til heldagsbeskæftigelse.

E. Hustruindkomsterne fordelt efter
ægtefællernes indkomst

Som før nævnt har alle de foreliggende op-
lysninger om hustruindkomsterne fordelt efter
mandens (ægtefællernes) indkomst den uhel-
dige egenskab, at hustruindkomsterne indgår
i mandens indkomst, d. v. s. i den størrelse, de
fordeles efter.

Når det ved undersøgelsen af hustruindkom-
sterne i 1961/62 — ligesom ved de tidligere
hustruindkomstundersøgelser — ikke har været
muligt at undgå dette uheldige forhold, skyldes
det bl. a., at hustruindkomsten er en brutto-
indkomst. Det ville derfor være meningsløst
ved bearbejdelsen at fradrage hustruindkom-
sten i mandens ansatte indkomst. En del af de
ægteparret tilkommende fradrag (skattefradrag
m. v.) vedrører hustruens og en del mandens
indkomst. En fordeling af fradragene ville for
hele det omfattende materiale være umulig at
gennemføre. Endvidere findes mandens ind-
komst før fradrag (bruttoindkomst) ikke op-
lyst i det foreliggende materiale, hvorfor der
måtte udføres en bekostelig opgørelse af disse
bruttoindkomster, dersom man ønskede at for-
dele hustruernes (brutto-) indkomster efter
mandens bruttoindkomster.

Det skal bemærkes, at man i dette afsnit
redegør for hustruindkomsternes fordeling efter
ægtefællernes ansatte indkomst, d. v. s. ind-
komsten før foretagelse af hustrufradrag og
eventuelle andre beregningsfradrag.

1. Fordelinger af antallet af
hustruindkomster.

a. Udviklingen siden 1953/54.
Fordelinger for skatteårene 1953/54, 1958/59

og 1961/62 af antallene af hustruindkomster
efter ægtefællernes ansatte indkomst er angivet
i nedenstående tabel 19.

Det fremgår af tabel 19, at de totale stig-



ninger fra 1953/54 til 1958/59 og fra 1958/59
til 1961/62 i antallet af hustruindkomster på
henholdsvis 51.917 og 64.839 eller 20 hen-
holdsvis 21 pct. fordeler sig højst ulige på de
enkelte indkomstintervaller. De største stignin-
ger findes i begge perioder i intervallet 10—
20.000 kr. I de lavere indkomstintervaller har
der i begge perioder været fald i antallet af
hustruindkomster. I de højere indkomstinter-
valler har der været mindre stigninger i antallet
af hustruindkomster end i intervallet 10—20.000
kr., men de procentvise stigninger i antallene
har dog været større end i dette interval.

h. Sammenligning med andre
grupper af indkomstansatte.

Den her skildrede bevægelse i fordelingen
af antallet af hustruindkomster er for så vidt
ikke mærkelig, som der i det hele taget har
fundet en indkomststigning sted i de omhand-
lede perioder, hvilket da også kommer til udtryk
i bevægelsen i indkomstfordelingerne for andre
grupper.

I nedenstående tabeller 20—22 er for skatte-
året 1961/62 foretaget en sammenligning af

Tabel 20.
Antal forsørgere med hustruindkomst i 1961\62 i procent af

andre grupper indkomstansatte.
I de enkelte indkomstintervaller.

Antal forsørgere
Antal med hustruindkomst

Ansat forsørgere j procent af
indkomst med

hustru- samtlige samtlige
indkomst indkomst- forsørgere

ansatte

(1) (2) (3) (4)

kr. 1.000 pct. pct.
0 0,3 1,3 4,0

- 3.000 1,8 0,8 6,3
3- 5.000 4,7 1,2 2,2
5- 7.000 11,4 3,7 5,9
7- 10.000 50,4 11,8 17,4

10- 15.000 145,1 29,1 36,1
15- 18.000 73,8 50,6 55,1
18- 20.000 32,2 55,0 58,2
20-25.000 35,4 50,2 52,8
25- 30.000 9,6 36,4 38,2
30-40.000 5,0 26,3 27,6
40- 50.000 1,3 17,9 18,7
50- 75.000 0,9 14,7 15,4
75-100.000 0,2 12,1 12,7
100.000- 0,2 11,6 12,3

I alt 372,3 16,7 25,7

hustruindkomsternes procentvise fordeling med
indkomstfordelingerne for andre grupper.

I nedenstående tabel 20 er for de enkelte
indkomstintervaller anført antal forsørgere med
hustruindkomst, dels i absolutte tal, dels i pro-
cent af det samlede antal indkomstansatte i
samme indkomstinterval. Antallet af forsørgere
med hustruindkomst er tillige anført i procent
af antal indkomstansatte forsørgere.

Det fremgår af tabel 20, at antallet af for-
sørgere med hustruindkomster udgør 16,7 pct.
af samtlige indkomstansatte (kol. 3). Denne
procent dækker imidlertid over meget store
forskelligheder i de enkelte indkomstintervaller.
I alle indkomstintervaller op til 10.000 kr. er
antallet af forsørgere med hustruindkomst min-
dre end gennemsnittet, 16,7 pct. I hele inter-
vallet fra 10.000 kr. til 50.000 kr. er forsørgere
med hustruindkomster derimod stærkere repræ-
senteret end for alle indkomstgrupperne under
ét, idet procenterne i disse intervaller overstiger
gennemsnittet, 16,7 pct. Fra indkomster på
15.000 kr. til indkomster på 25.000 kr. udgør
forsørgere med hustruindkomster endog godt
halvdelen af de indkomstansatte. For indkomst-
intervaller over 50.000 kr. er procenterne igen
mindre end 16,7 pct. For de højeste indkomst-
gruppers vedkommende er det altså forholdsvis
sjældent, at hustruen har indkomst ved selv-
stændig virksomhed eller arbejde for fremmede.

Procenterne i tabel 20, kol. 3, er påvirket af
indkomstfordelingen for ikke-forsørgere. Der-
som man vil betragte hustruindkomsters hyppig-
hed blandt forsørgerne alene, må man i stedet
se på tabellens kol. 4. Af denne fremgår, at an-
tallet af forsørgere med hustruindkomst udgør
25,7 pct. af samtlige forsørgere. Op til ind-
komster på 10.000 kr. er hustruindkomst for-
holdsvis sjældent forekommende blandt for-
sørgerne, idet procenterne i disse indkomst-
grupper er mindre end 25,7 pct. Dette hænger
formentlig sammen med, at enlige forsørgere
(folkepensionister m. fl.) er rigt repræsenterede
blandt forsørgere i disse lave indkomstinter-
valler. Man har ikke oplysninger om indkomst-
fordelingen for de enlige forsørgere. I ind-
komstgrupperne fra 10.000 kr. til 40.000 kr.
er det derimod mere hyppigt forekommende, at
hustruen har indkomst, jfr. at procenterne i
disse intervaller overstiger 25,7 pct. I indkomst-
intervallerne 15.000 til 25.000 kr. har over
halvdelen af forsørgerne hustruindkomst. Når
indkomsten overstiger 40.000 kr., bliver hu-
struindkomst forholdsvis sjældent forekommen-
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I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Endelig har man i figur 3 afbildet de pro-
centvise fordelinger i kolonnerne 5 og 7 i
tabel 21.

Det vil af figur 3 fremgå, at fordelingskur-
ven for forsørgere med hustruindkomst har sit
tyngdepunkt ved adskilligt højere indkomster
end fordelingskurven for mandlige forsørgere
uden hustruindkomst.

Der er ikke kun tale om, at nogle få store
hustruindkomster bevirker, at gennemsnitsind-
komsten for forsørgere med hustruindkomst er
væsentligt højere end den gennemsnitlige ind-
komst for andre mandlige forsørgere. Det gæl-
der derimod, at forsørgere med hustruindkomst
i almindelighed har betydeligt større indkomster
end mandlige forsørgere uden hustruindkomst.

c. Sammenligning med udviklingen for
samtlige indkomstansatte.

Som tidligere nævnt vil det have interesse at
belyse, hvordan indkomstfordelingen for for-
sørgere med hustruindkomst har udviklet sig i
sammenligning med udviklingen i indkomst-
fordelingen for andre grupper. Det tjener her
ikke noget formål at sammenligne med udvik-
lingen i indkomstfordelingen for alle forsørgere,
endsige for mandlige forsørgere eller mandlige
forsørgere uden hustruindkomst, idet forsørger-
begrebet på afgørende måde er ændret både
fra 1953/54 til 1958/59 og fra 1958/59 til
1961/62. Man har derfor måttet begrænse sig til
at sammenligne ændringerne i indkomstforde-
lingen for forsørgere med hustruindkomst med
ændringerne i indkomstfordelingen for samtlige
indkomstansatte.

Sammenligningen er foretaget i nedenstå-
ende tabel 22. Antallene af hustruindkomster
eller af indkomstansatte i de enkelte intervaller
i skatteåret 1953/54 er sat lig 100, og man har
derefter angivet, hvad de tilsvarende indekstal
udgør i skatteårene 1958/59 og 1961/62. Der
er eksempelvis i skatteåret 1953/54 i indkomst-
intervallet 3—5.000 kr. 14.050 hustruindkom-
ster. Dette antal sættes lig 100. I 1958/59 er
der i samme indkomstinterval 7.322 hustru-
indkomster. Dette antal får da indekset:



Fig. 3. Procentvise fordelinger efter ansat indkomst af mandlige forsørgere med og uden hustruindkomst.
Skatteåret 1961/62. Jfr. tabel 21.

Som man på baggrund af den almindelige
indkomststigning måtte vente, er der fra 1953/
54 til 1958/59 og igen fra 1958/59 til I96I/62
sket en nedgang i antallet af små indkomster
og en stigning i antallet af større indkomster.
Dette gælder både ægtepar med hustruindkomst
og samtlige indkomstansatte.

Det fremgår imidlertid, at bevægelsen har
været kraftigst for den første gruppe. Indkomst-
fremgangen fra 1953/54 til 1958/59 og fra
1958/59 til 1961/62 har således været kraf-
tigere for indkomstansatte med hustruindkomst
end for andre indkomstansatte.

2. Fordelinger af hustruindkomstbeløb for
skattearene 1958/59 og 1961/62.

I afsnit 1 har man betragtet fordelinger af
antallet af hustruindkomster. I nærværende af-
snit skal redegøres for fordelinger af hustru-
måkomstbeløbene. I afsnit D. 2. er redegjort
for fordelinger af beløbene efter hustruindkom-
stens størrelse. I nærværende afsnit betragter
man derimod fordelingerne efter størrelsen af
ægtefællernes indkomst.
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hustruindkomster almindeligvis forekommer,
når også mandens egen indtægt er meget stor.
Det må dog fremhæves, at der er mange und-
tagelser fra denne regel, og at forbindelsen mel-
lem størrelsen af mandens og hustruens ind-
komst ikke er særligt snæver. Det er således
f. eks. ret hyppigt forekommende, at en mand
med ret høj indkomst er gift med en kvinde
med ret lav indkomst.

Dette billede af de gennemsnitlige hustru-
indkomster gælder også, dersom man drager
sammenligningerne tilbage til 1953/54. Dette
er gjort i nedenstående tabel 26, der svarer til
tabel 25.

Tabel 26.
Den gennemsnitlige hustruindkomst i de enkelte

indkomstintervaller.
For forsørgere med hustruindkomst

1953/54, 1958/59 og 1961/62

Ægtefællernes Gennemsnitlig hustruindkomst
ansatte

indkomst 1953/54 1958/59 1961/62
(1) (2) (3) (4)

kr. kr. kr. kr.
- 3.000 1.143 1.690 1.866

3-5.000 1.304 1.407 1.486
5-7.000 1.516 1.663 1.858
7-10.000 2.076 2.071 2.129

10-15.000 4.159 3.639 3.276
15-20.000 6.353 6.570 6.232
20-30.000 7.530 8.768 9.270
30.000- 7.847 11.490 12.578

I alt 3.018 3.908 4.802

4. Sammenligning mellem indkomstantallenes
og indkomstbeløbenes fordeling.

På grundlag af oplysningerne om hustruind-
komsternes fordeling med hensyn til antal og
beløb kan visse nærmere undersøgelser fore-
tages.

I nedenstående tabeller 27, 28 og 29 under-
søges hustruindkomstfordelingens skævhed nær-
mere. Disse tabeller vedrører fordelinger efter
ægtefællernes ansatte indkomst, medens de i
afsnit D. 3. nævnte tilsvarende undersøgelser
vedrørte fordelinger efter størrelsen af hustru-
indkomsten.

Det bemærkes, at op til en ansat indkomst
på 15.000 kr. er hustruindkomsternes andel af
den samlede hustruindkomst mindre end sva-
rende til deres antal. Eksempelvis har skatte-
ydere med ansatte indkomster mellem 7.000 og
10.000 kr. 13,5 pct. af det samlede antal hu-
struindkomster, men disse 13,5 pct. har kun

Tabel 27.
Sammenligning mellem de procentvise fordelinger af antallet

af hustruindkomster og hustruindkomstbeløbene.
1961/62.

Ægtefællernes
ansatte Antal Beløb

indkomst
(1) (2) (3)

kr. pct. pct.
- 5.000 1,9 0,5

5- 7.000 3,1 1,2
7-10.000 13,5 6,0

10-15.000 39,0 26,6
15-18.000 19,8 23,5
18-20.000 8,6 13,4
20-25.000 9,5 17,7
25-50.000 4,2 10,0
50.000- 0,4 1,1

I alt 100,0 100,0

6 pct. af det samlede husttuindkomstbeløb. Til
gengæld findes der f. eks. i intervallet fra
20.000 til 25.000 kr. 9,5 pct. af det samlede
antal hustruindkomster, og disse indkomster
omfatter 17,7 pct. af det samlede hustru/W-
komstbeløb.

Man får et indtryk af hustruindkomstforde-

lingens skævhed ved at betragte sumfordelin-

gerne, jfr. nedenstående tabel 28, hvor der i for-

Tabel 28.
De procentvise fordelinger af antallet af hustruindkomster og

af hustruindkomstbeløbene.
Opsummeret for 1961/62.

spalten er anført bestemte hustruindkomster og
ikke hustruindkomstintervaller.

Det vil eksempelvis af tabellens kol. 2 og 3
fremgå, at godt en femtedel, eller 22,7 pct. af
hustruindkomsterne findes hos ægtepar med
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Fig. 4. Hustruindkomstbeløb fordelt på antallet af hustruindkomster som ordnet efter størrelsen af ægtefællernes
ansatte indkomst. Procentvise og opsummerede fordelinger for 1953/54, 1958/59 og 1961/62.

Jfr. tabel 29 og teksten til tabellen.

over 18.000 kr. i ansat indkomst. Denne femte-
del har imidlertid 42,2 pct. eller noget over to
femtedele af den samlede hustruindkomst. Af
tabellens kol. 4 og 5 ses det blandt andet, at
ægtepar med indtil 10.000 kr. i ansat indkomst
har 18,5 pct. eller knapt en femtedel af hustru-
indkomsterne, og at denne femtedel kun har
7,7 pct. af den samlede hustruindkomst.

For at illustrere, hvorledes fordelingen af hu-
struindkomsterne har ændret sig fra 1953/54 til
1958/59 og fra 1958/59 til 1961/62 har man
nedenfor for de tre skatteår opstillet en tabel —
tabel 29 —- svarende til kolonne 2 og 3 i tabel
28. Det bemærkes, at procenttallene for 1953/54
er skønnede på grundlag af oplysningerne i
Statistiske Efterretninger 1954 nr. 82.

Som ovenfor nævnt havde den femtedel af
hustruindkomsterne, der i 1961/62 fandtes hos
ægtepar med indkomster over 18.000 kr., lidt
over to femtedele af hustruindkomstbeløbet.
Også for 1958/59 havde en femtedel (23,6 pct.)
af hustruindkomsterne — ansatte indkomster
over 15.000 kr. — noget over to femtedele
(43,3 pct.) af hustruindkomstbeløbet.

Tabel 29.
De procentvise fordelinger af antallet af hustruindkomster og

af hustruindkomstbeløb ene.
Opsummeret for 1953/54, 1958/59 og 1961/62.

Ægte- 1953/54 1958/59 1961/62
fællernes Antal Beløb Antal Beløb Antal Beløb
ansatte ;

indkomst over de i kolonne 1 anførte grænser
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Fordelingen i 1953/54 synes at udvise visse
fælles træk med fordelingen i de to andre skat-
teår. Eksempelvis havde i 1961/62 42,5 pct. af
hustruindkomsterne — hos ægtepar med over
15.000 kr. — 65,7 pct. af hustruindkomstbe-
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løbet, medens i 1953/54 43,4 pct. af hustru-
indkomsterne — hos ægtepar med over 10.000
kr. — havde 65,7 pct. af den samlede hustru-
indtægt.

For at kunne foretage en nærmere sammen-
ligning af fordelingerne i de tre skatteår er
tabel 29 afbildet i figur 4. I denne figur er de
procentvise antal (kolonnerne 2, 4 og 6 i
tabel 29) afsat ud ad den vandrette akse og de
procentvise beløb afsat ud ad den lodrette akse
(tabel 29, kolonnerne 3, 5 og 7).

På grundlag af det ovenfor anførte og af
figur 4 kan man drage den slutning, at hustru-
indkomsternes fordeling blandt ægtepar med
hustruindkomst har været praktisk taget den
samme i de tre skatteår, idet der alene — lige-
som i indkomstniveauet iøvrigt — er sket en
oprykning mod større indkomster.

F. Hustruindkomsterne fordelt efter
størrelse inden for grupper af ægtefæl-

lernes ansatte indkomst

I afsnit D har man omtalt hustruindkom-
sternes fordeling efter deres størrelse. I afsnit
E er redegjort for hustruindkomsterne fordelt
efter ægtefællernes ansatte indkomst. I nærvæ-
rende afsnit skal man omtale hustruindkom-
sternes fordeling både efter egen størrelse og
efter størrelsen af mandens indkomst. Man kan
sige, at de i afsnittene D og E omtalte for-

delinger er randfordelinger af de krydsforde-
linger, der vil blive meddelt i tabellerne i nær-
værende afsnit. For krydsfordelingerne har man
ikke for hele landet oplysninger før 1958/59.

Det må påny erindres, at hustruindkomsterne
indgår i ægtefællernes ansatte indkomst, hvil-
ket naturligvis påvirker fordelingernes udse-
ende. Der vil således alene af denne grund
være en tendens til, at de større hustruindkom-
ster vil være hyppigst forekommende i de høj-
ere indkomstintervaller for ægtefællernes ind-
komst.

1. Fordelinger af antallet af
hustruindkomster.

Krydsfordelingerne for 1958/59 og 1961/62
er angivet i tabellerne 30 og 31, og der er vist
sammendrag af disse tabeller i tabellerne 32
og 33.

Det vil af tabellerne fremgå, at der er en
sammenhæng mellem ægtefællernes ansatte ind-
komst og hustruindkomsten. Hustruindkom-
sten er nogenlunde jævnt stigende med størrel-
sen af ægtefællernes ansatte indkomst. Det kan
dog nævnes, at der i begge årene findes for-
holdsvis mange store hustruindkomster for den
gruppe ægtefæller, hvis indkomst er ansat til
0 kr. Dette kan muligvis skyldes, at der i den-
ne gruppe er forholdsvis mange indkomstan-
satte med normalt store, men også ret svin-
gende indkomster.

Den nævnte sammenhæng mellem hustru-
indkomsten og ægtefællernes ansatte indkomst



Tabel 33.

Antallet af hustruindkomster fordelt efter størrelse inden for grupper af ægtefællernes ansatte indkomst.

(Sammendrag af tabel 31)

Hele landet 1961/62

Tabel 34.

Antal hustruindkomster 1961/62 i forhold til antal hustruindkomster 1958/59.

Efter størrelse inden for grupper af ægtefællernes ansatte indkomst.

skyldes som nævnt til en vis grad, at hustru-
indkomsterne indgår i den ansatte indkomst.

Sammenhængen mellem hustruindkomstens
og den ansatte indkomsts størrelse gør sig gæl-
dende i begge skatteårene 1958/59 og 1961/62,
dog muligvis noget mere udpræget i 1958/59
end i 1961/62. Et billede af forholdet mellem
krydsfordelingerne i 1958/59 og i 1961/62 er
meddelt i tabel 34. I denne tabel er antallene i
de enkelte indkomstgrupper i tabel 33 (1961/
62) sat i forhold til de tilsvarende antal i tabel
32 (1958/59).

Eksempelvis er der i gruppen med en ansat

indkomst for ægtefællerne på 5—7.000 kr. og en

hustruindkomst på 1—2.000 kr. 2.985 hustru-

i s *

indkomster i 1961/62 (tabel 42) mod 5.583
i samme gruppe i 1958/59. Man har da:
2.985/5.583 X 100 = 53,5 pct.

Det vil af tabel 34 bl. a. fremgå, at man har
de største stigninger i antallet af hustruindkom-
ster i de grupper, hvor både ægteparrets ansatte
indkomst og hustruindkomsten er store, og at
man har de største fald i antallene, hvor begge
indkomster er små.

2. Fordelinger af hustruindkomstbeløb.
Medens man i ovenstående afsnit har omtalt

krydsfordelingerne for antallet af hustruind-
komster, skal der i nærværende afsnit redegøres
for tilsvarende krydsfordelinger for hustru/W-
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Tabel 45.

Hustruindkomsternes fordeling efter størrelse og ægteparrenes børnetal.

1961/62

komsterne hos familier med fire eller flere
børn var 36,2 pct. under 1.000 kr., medens kun
17,7 pct. af antallet af hustruindkomster hos
forsørgere uden børn var under 1.000 kr.

Ser man på den anden side på de store hu-
struindkomster, vil man bemærke, at disse er
forholdsvis hyppigt forekommende blandt for-
sørgere uden børn og ret sjældne blandt for-
sørgere med mange børn. Eksempelvis har man
i skatteåret 1958/59 0,9 pct. af antallet af hu-
struindkomster i indkomstintervallet 15—30.000
kr. I dette indkomstinterval var der blandt for-
sørgere uden børn 1,1 pct. af hustruindkomster-
ne, medens intervallet blandt forsørgere med
fire eller flere børn kun omfattede 0,6 pct. af
hustruindkomsterne.

Ganske tilsvarende forhold gør sig gældende
i skatteåret 1961/62. De små hustruindkom-
ster er også i dette skatteår særligt hyppigt fo-
rekommende blandt forsørgere med mange
børn og relativt sjældne blandt forsørgere med
få børn eller helt uden børn. Omvendt er — også
i dette skatteår — de større hustruindkomster

forholdsvis hyppige i få-børns-familier og rela-
tivt sjældne i familier med flere børn.

H. Hustruindkomstens fordeling efter
mandens erhverv

Der er ikke for 1961/62 indhentet oplys-
ninger om hustruindkomsternes fordeling efter
mandens erhverv, medens sådanne oplysninger
blev indhentet ved undersøgelsen for 1958/59.
Resultaterne er anført i Statistiske Efterretnin-
ger I960 nr. 21, hvorfra angives følgende ho-
vedresultater, jfr. tabellerne 47 og 48. Hustru-
indkomsternes fordeling efter hustruens erhverv
er ikke oplyst i hustruindkomstundersøgelserne.

Man har i tabel 47 foretaget nogle sammen-
ligninger for de enkelte erhvervsgrupper af
indkomstansatte gifte mænd med og uden hu-
struindkomst. For samtlige erhvervsgrupper un-
der ét udgør antallet af ansættelser med hustru-
indkomst 28,8 pct. af det samlede antal an-
sættelser for gifte mænd, men forekomsten af
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Tabel 46.

Antallet af hustruindkomster procentvis fordelt efter størrelse og efter antallet af børn.

1958/59 og 1961/62.

hustruindtægt er meget forskellig fra erhverv
til erhverv. Det må herved erindres, at under-
søgelsen kun omfatter de hustruer, der har ind-
tægt, for hvilken der indrømmes hustruffadrag,
men ikke hustruer, der alene er beskæftiget i
mandens eller i den fælles erhvervsvirksomhed.
Dette er en af forklaringerne på, at hustru-
indtægt er sjældnest forekommende hos selv-
stændige landbrugere, hvor hyppigheden af hu-
struindkomst kun er 2,6 pct. Også blandt per-
soner ude af erhverv er hustruindtægt sjældent
forekommende. Dette skyldes bl. a., at der i
denne erhvervsgruppe er en meget stor procent-
del ældre mennesker, såsom folkepensionister
o. a. Blandt selvstændige handlende, andre selv-
stændige erhvervsdrivende, håndværksmestre,
direktører og fabrikanter er hustruindtægt også
forholdsvis sjældent forekommende, idet hyp-
pigheden af hustruindkomst kun er omkring
20 pct.

Hustruindtægt er forholdsvis hyppigt fore-

kommende blandt funktionærer, tjenestemænd
og arbejdere i håndværk og industri. For
landbrugets medhjælp er hustruindtægt ikke så
hyppigt forekommende som i de lige nævnte
andre lønmodtagergrupper, hvilket muligvis
skyldes, at der på landet er færre muligheder
for selvstændig indtægt for hustruen, end der
er i byerne. Hustruindtægt er endelig relativt
hyppigt forekommende i de liberale erhverv.

I kolonne 5 i tabel 47 har man sat den skatte-
pligtige indkomst for indkomstansatte med hu-
struindtægt i forhold til den skattepligtige ind-
komst for indkomstansatte uden hustruindkomst.

Denne sammenligning viser, at forholdene
er højst forskellige fra erhverv til erhverv. For
samtlige erhvervsgrupper under ét er den gen-
nemsnitlige skattepligtige indkomst 18,9 pct.
højere for skatteydere med hustruindkomst end
for skatteydere uden hustruindkomst. For en-
kelte grupper er forskellen dog endnu større.
Det gælder således landbrugets medhjælpere,
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arbejdere i håndværk og industri og personer
ude af erhverv. Dette kan muligvis skyldes, at
der her er tale om erhvervsgrupper, hvor man-
dens indtægt er forholdsvis lav, og hvor hu-
struindtægten derfor betyder forholdsvis meget
i forhold til den normale indtægt for mænd.

Også i en række andre erhverv har de ind-
komstansatte med hustruindtægt højere gen-
nemsnitsindkomst end de indkomstansatte uden
hustruindkomst, men forskellen er mindre end
de 18,9 pct., der gælder for samtlige erhvervs-
grupper under ét. Det drejer sig om tjeneste-
mænd og funktionærer, selvstændige landbru-
gere, andre under landbruget m. v., lærlinge
og elever samt andre og uangivne erhverv.

Det kan bemærkes, at i en række andre er-
hvervsgrupper har indkomstansatte med hustru-
indkomst i gennemsnit lavere indkomst end
indkomstansatte uden hustruindkomst. Dette
gælder således direktører og fabrikanter, hånd-
værksmestre, selvstændige handlende og andre
selvstændige erhvervsdrivende, d. v. s. samtlige
selvstændige erhvervsdrivende i byerne. End-
videre gælder det i de liberale erhverv. Forhol-
det kan til dels forklares derved, at det i de
nævnte erhverv er ret hyppigt forekommende,
at hustruen er medhjælpende og derfor med til
at øge indkomsten for de ægtepar, hvor hu-
struen ikke har selvstændig erhvervsindkomst.

I tabel 48 har man — ligeledes for skatte-
året 1958/59 — anført visse oplysninger om de
indkomstansatte med hustruindkomst i de for-
skellige erhvervsgrupper.

Det vil for det første af tabellens kolonne 2
fremgå, at af den samlede hustruindkomst på
godt 1.200 mill. kr. er 477 mill. kr. indtjent af
hustruer, hvis mænd er arbejdere i håndværk og
industri. I grupperne tjenestemænd o. 1. samt
funktionærer udgør hustruindtjeningen 390
mill. kr. Tilsammen findes i de nævnte hoved-
grupper af lønmodtagere 867 mill. kr. eller
ca. 72 pct. af den samlede hustruindkomst.

Af tabellens kolonne 3 vil fremgå, at den
største gennemsnitlige hustruindkomst findes i
de liberale erhverv. I denne erhvervsgruppe er
den gennemsnitlige hustruindkomst 5.726 kr.
eller ca. 50 pct. højere end den gennemsnitlige
hustruindkomst for samtlige erhverv på 3.908
kr. Også for grupperne direktører og fabri-
kanter, selvstændige handlende, funktionærer,
tjenestemænd o. 1., lærlinge og elever samt an-
dre og uangivne erhverv er den gennemsnitlige
hustruindkomst over gennemsnittet for samtlige
erhverv. Der er her for en stor del tale om er-

hverv, hvor også mandens gennemsnitsindkomst
er forholdsvis høj.

De laveste gennemsnitlige hustruindkomster
findes hos landbefolkningen, især hos land-
brugets medhjælp, samt hos personer ude af
erhverv.

Tabellens kolonner 4 og 5 tjener alene til at
belyse spredningerne omkring gennemsnitstal-
lene i kolonne 3. Som man kunne vente er der
forholdsvis mange helt små hustruindkomster
i landbrugserhvervene og for personer ude af
erhverv, og forholdsvis mange store hustruind-
komster i de liberale erhverv samt blandt de
selvstændige handlende og højere lønmodtagere
i byerne.

Noget forbløffende er de mange ret store
hustruindkomster blandt lærlinge og elever. For-
holdet skyldes muligvis, at der for denne er-
hvervsgruppes vedkommende ofte er tale om, at
hovedparten af familiens indkomst indtjenes
af hustruen.

I. Hustrufradraget

1. Samlet hustrufradrag og hustruindkomst i
skatteårene 1953/54, 1958/59 og 1961/62.

Om størrelsen af det samlede hustrufradrag
har man oplysninger fra de særlige hustruind-
komstundersøgelser for skatteårene 1953/54,
1958/59 og 1961/62, jfr. nedenstående tabel
49, der tillige angiver den samlede hustruind-
komst i de tre skatteår, hustrufradraget i procent
af hustruindkomsten, samt indekstal.

Som det vil fremgå af tabellen, er hustru-
fradraget i de 8 år fra 1953/54 til 1961/62
steget med ca. 70 pct., medens den samlede

Tabel 49.
Samlet hustrufradrag og hustruindkomst i skatteårene

1953/54, 1958/59 og 1961/62.

o , . Samlet T, , o .
Samlet , Kol. 3 i

Skatteår hustru- . „ pct. af. ,, indkomst- , , „indkomst r , kol. 2.iradrag
(1) (2) (3) (4)

mill. kr. mill. kr. pct.
1953/54 771 ca. 300 ca. 39
1958/59 1.202 ca. 390 ca. 32
1961/62 1.788 ca. 510 ca. 29

Indeks, når 1953/54 = 100
1953/54 100 100 100
1958/59 156 ca. 130 ca. 83
1961/62 232 ca. 170 ca. 73
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tabet i invalide- og folkepensionsbidrag er ca.
6 mill, kr., i det lange løb dog kun ca. 5 mill. kr.

Tabet i statsindkomstskat fordeler sig som
vist i tabel 51 i hovedsagen på indkomstgrup-
perne med indkomster fra 7.000 til 25.000 kr.

b. Kommuneskat.
Provenutabet for kommuneskatten kan kun

opgøres under den forudsætning, at ydelsen af
hustrufradrag ikke påvirker kommunernes fast-
sættelse af skatteprocenter.

Under denne forudsætning kan provenu-
tabet skønsmæssigt opgøres til ca. 65 mill. kr.
i skatteåret 1961/62. Som følge af skattefra-
dragsreglens virkninger bliver tabet i det lange
løb kun ca. 45 mill. kr.

Det er forbundet med en vis usikkerhed at
opgøre disse skøn over tab i kommuneskat, da
kommunerne ikke alle anvender samme regler
for hustrufradragets beregning. I skatteåret
1961/62 anvendtes statens regler for bereg-
ning af hustrufradrag af de tre hovedstadskom-
muner, af samtlige 86 provinsbyer og af 1.073
eller ca. 83 pct. af de 1.298 sognekommuner.
Af de resterende 225 sognekommuner anvendte
28 et maksimumfradrag og 187 kommuner
intet hustrufradrag ved den kommunale ind-
komstskats beregning. Man må forvente, at
samtlige kommuner i løbet af en kortere år-
række vil gå over til at anvende samme hu-
strufradrag som ved statsskattens beregning.

Med forbehold for den nævnte usikkerhed
kan det således nævnes, at hustrufradraget med-
fører et samlet provenutab i statsindkomst-
skat, invalide- og folkepensionsbidrag samt
kommunal indkomstskat på ca. 150 mill. kr. i
det lange løb.

J. Medhjælpende hustruer

Hvor hustruen kun har erhvervsmæssig be-
skæftigelse i mandens eller i ægtefællernes fæl-
les bedrift, indrømmes der som tidligere nævnt
ikke hustrufradrag. Det er derfor ikke muligt
gennem skattestatistikken at få statistiske op-
lysninger om sådanne hustruer. Oplysninger kan
fås gennem de folketællinger, der foretages
hvert femte år. I nedenstående tabel 52 er på
grundlag af folketællingen pr. 1. oktober 1955
meddelt oplysninger om de medhjælpende hu-
struers antal og fordeling på erhverv.

Tabel 52.
De medhjælpende hustruer fordelt på erhvervsgrupper ved

folketællingen 1. oktober 1955.

Landbrug o. 1 88.700
Gartneri 3.000
Fiskeri 300

Landbrug m. v. i alt * ~ 92.000

Nærings- og nydelsesmiddelindustri. . 6.000
Beklædningsindustri 1.600
Soigneringsindustri 1.400
Anden industri 4.200

Industri og håndværk i alt 13.200

Bygge- og anlægsvirksomhed 2.400
Detailhandel 20.100
Hotel og restauration 1.600
Engroshandel 1.600
Andet 300

Handel og omsætning i alt 23.600

Transporterhverv 1.800
Hospitalsvæsen, sociale institutioner
m. v 1.900
Andre liberale erhverv m. m 1.000

Liberale erhverv, administration
m. v 2.900

Samtlige erhverv 135.900

Som det vil ses findes langt de fleste med-
hjælpende hustruer inden for landbruget. Ved
folketællingen pr. 7. november 1950 var det
samlede antal medhjælpende hustruer ca.
128.000. Der er således i perioden fra 1950 til
1955 sket en stigning i antallet på ca. 8.000.
Udvalget går ud fra, at denne stigning er
fortsat og måske endog forstærket, således at en
tilsvarende optælling i I960 ville vise et antal
medhjælpende hustruer på ca. 150.000. Udval-
get finder det sandsynligt, at også de med-
hjælpende hustruer inden for landbruget har
deltaget i denne stigning. Denne antagelse
støttes bl. a. af nogle undersøgelser foretaget
i 1959 af husholdningsudvalget under land-
brugsministeriets produktivitetsudvalg. Udvik-
lingen i de senere år inden for landbrugets
medhjælpsforhold tyder også på, at det i sti-
gende grad må være blevet nødvendigt, at hu-
struen deltager i arbejdet. Det er en kendt sag,
at antallet af medhjælpere inden for landbruget
— bortset fra hustruerne — er stadigt dalende,
således at der er en voksende trang til, at hu-
struen arbejder med. Hendes muligheder for at
deltage på alle områder af landbrugsarbejdet
er også forøget ved den øgede mekanisering.
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Bilag 2.

Redegørelse for undersøgelse af gifte sygeplejerskers
motiver til ikke at arbejde ved deres fag

Under indtryk af behovet for bl. a. i udvalget
til undersøgelse af ægtefællers beskatning at
få viden om de motiver, der får gifte kvinder
til efter indgåelse af ægteskab at ophøre med
at arbejde uden for hjemmet, har arbejdsmar-
kedsrådets sekretariat i samarbejde med Dansk
Sygeplejeråd og med tilslutning af førnævnte
udvalg i januar 1962 foretaget et rundspørge
for at få en vis viden herom.

Som undersøgelsesmateriale er blevet an-
vendt de gifte sygeplejersker, der står som pas-
sive medlemmer af deres faglige organisation.
Valget af denne erhvervsgruppe blev truffet,
fordi sygeplejerskefaget udgør et af de bedre-
lønnede kvindefag, hvis udøvere formentlig er
særlig følsomme over for de ulemper, sambe-
skatningen måtte indebære, og fordi sygeplejer-
skernes faglige organisation muliggjorde en
hurtig og nem indkaldelse af oplysningerne.

I undersøgelsen indgår i øvrigt kun de gifte
passive medlemmer, der har bopæl i Køben-
havn og Københavns amt, da disses medlems-
forhold på tidspunktet for undersøgelsen alli-
gevel skulle underkastes en revision af Dansk
Sygeplejeråd.

Rundspørget foregik ved, at sygeplejerådet
udsendte i alt 2125 spørgeskemaer til de om-
handlede passive medlemmer af sygeplejersker-
nes faglige organisation. Der indkom i alt
1678 besvarelser, hvoraf de 1630 kunne under-
kastes en videre bearbejdelse.

Undersøgelsen viste, at ca. 20 pct. af de ind-
komne besvarelser blandt andet angiver skat-
temæssige årsager til det oprindelige arbejds-
ophør, og at ca. 30 pct. blandt andet af samme
årsager på tidspunktet for spørgeskemaets
fremsendelse afholdt sig fra at genoptage ar-
bejdet. Dermed har i alt 34 pct. af de ad-
spurgte angivet skattemæssige forhold som en
af grundene til oprindelig at være ophørt med

at arbejde eller til fortsat at undlade at genop-
tage arbejdet.

Den hyppigst angivne begrundelse for ar-
bejdsophøret eller for vægringen ved at gen-
optage arbejdet er dog hensynet til børnene,
således at tendensen til at angive sambeskat-
ningen som årsag til arbejdsophør er faldende
med et stigende børneantal.

Af en fordeling af de adspurgte efter alder
fremgår det, at de yngre aldersklasser hyppigere
end de ældre anfører sambeskatningen som år-
sag til arbejdsophør eller undladelse af at gen-
optage arbejdet.

Videre viser en fordeling af besvarelserne
på ægtefællernes stilling, at det er hyppigst
blandt de passive sygeplejersker, der er gift med
faglærte arbejdere, at træffe på sambeskatnin-
gen som angiven årsag til undladelse af gen-
optagelse af arbejdet (ca. 40 pct.), medens det
er lidt sjældnere for akademikerhustruernes
vedkommende (ca. 30 pct.). Mindst rolle sy-
nes sambeskatningen at spille for de hustruer,
der er gift med mindre, selvstændige erhvervs-
drivende.

Med hensyn til spørgsmålet om, hvorvidt de
adspurgtes passive medlemsskab af deres fag-
lige organisation på tidspunktet for spørgeske-
maets fremsendelse kan henføres til erhvervs-
skifte, viser undersøgelsen endelig, at 75 pct.
af de adspurgte ikke har haft andet arbejde,
medens 10 pct. har hjulpet til i ægtefællens
bedrift, 5 pct. har haft arbejde, som tangerer
sygeplejerskearbejde, f. eks. som klinikassistent,
lægesekretær el. lign., og knap 8 pct. har haft
helt andet arbejde, f. eks. kontorarbejde. Af
106 besvarelser, hvoraf det fremgår, at sam-
beskatningen er eneste årsag til, at de ad-
spurgte ikke har genoptaget arbejdet som syge-
plejerske, viser det sig, at kun 11 pct. har haft
andet arbejde, og af disse har ingen haft
heltidsarbejde.
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