
Ægtefællebidrag 
 

1. Oplysninger om ansøger

CPR-nummer: 
 

Adresse: 
 

Postnr.: 
 

By: 
 

E-mail: 
 

Fulde navn:

 fastsættelse af ægtefællebidrag fra den 

 forhøjelse af ægtefællebidrag

2. Jeg søger om

Telefonnummer i dagtimerne:

nedsættelse/bortfald af ægtefællebidrag 

Hvis du søger om ændring af bidrag, skal du indsende en kopi af den gældende afgørelse/aftale om bidrag.

3. Oplysninger om min (fraseparerede/fraskilte) ægtefælle

CPR-nummer: 
 

Adresse: 
 

Postnr.: 
 

By: 
 

Telefonnummer i dagtimerne:

Fulde navn:

E-mail: 
 

4. Vi er blevet gift den 

Såfremt du søger om ændring af bidraget, bedes du begrunde ansøgningen her:



7. Underskrift 
 Ansøgers underskrift: Sted og Dato: 

 

Vi henter selv oplysninger fra skattemyndighederne 
Vi skal bruge oplysninger om din og den anden parts indkomster for at behandle en sag om ægtefællebidrag. 
  
De oplysninger, vi skal bruge om jeres indkomster, henter vi selv hos skattemyndighederne. Modparten vil som 
udgangspunkt blive gjort bekendt med de økonomiske oplysninger. Dette følger af forvaltningslovens §§ 19, 22 og 24. 
  
Vi har adgang til følgende oplysninger hos skattemyndighederne 
For dansk indkomst kan vi hente følgende: Aktuel lønindkomst, pensionsudbetalinger, dagpenge og lignende indkomst. Vi 
kan også få oplysninger om pensionsindbetalinger, renteindtægter og anden kapitalindtægt. 
  
Til selskabsejere 
Er du selskabsejer i Danmark skal du indsende selskabernes skattemæssige årsopgørelser fra skattemyndighederne for de 
seneste 3 år. Dette gælder også for selskaber, som du indirekte ejer eller har ejerandel i via andre selskaber. Du skal 
samtidig oplyse din ejerandel. 
  
Hvis du ikke sender os årsopgørelserne fra skattemyndighederne, eller hvis det du sender til os er mangelfuldt, så indhenter 
vi selv årsopgørelserne hos skattemyndighederne. 
  
Hvis du har udenlandsk indkomst, eller hvis du har en personlig virksomhed eller et selskab i udlandet, skal du oplyse os om 
det inden 10 dage, da det ikke altid vil fremgå af de oplysninger, vi kan hente hos skattemyndighederne. Du skal samtidig 
sende dokumentation for størrelsen af denne indkomst og oplysning om, og dokumentation for, de skattemæssige resultater i 
virksomhederne i de seneste tre år.

5. Vi er ikke separeret/skilt

Datoen for samlivets ophør

Datoen for ophør af fælles økonomi

Hvis din ægtefælle har forsørget dig i tiden efter samlivets ophør til nu, skal du oplyse om dette her:

6. Vi er separeret/skilt

 ved bevilling af 

 ved dom af

Hvis I er separeret/skilt ved dom, skal du indsende en kopi af dommen. 
 

ved Familieretshusets afgørelse af  



Vejledning om ægtefællebidrag  
  
Ægtefællebidrag ved samlivsophævelse 
Under ægteskabet, indtil en eventuel separation eller skilsmisse, har ægtefæller underholdspligt over for hinanden. De 
nærmere regler om denne gensidige underholdspligt findes i lov om ægtefællers økonomiske forhold. 
  
Opfylder en af ægtefællerne ikke sin underholdspligt, kan den anden søge om at få fastsat bidrag.  
  
Der fastsættes bidrag, hvis ægtefællerne ophæver samlivet på grund af uoverensstemmelser, og der er økonomisk grundlag 
herfor. Ved afgørelsen vurderes bidragsberettigedes behov for bidrag og bidragspligtiges evne til at betale bidrag. Skylden for 
samlivsophævelsen tillægges normalt ikke betydning.  
  
Der fastsættes kun undtagelsesvist bidrag under ægtefællers samliv. 
  
Ægtefællebidrag ved separation og skilsmisse 
I forbindelse med separation eller skilsmisse skal der træffes bestemmelse om, hvorvidt den ene af ægtefællerne skal have 
bidragspligt over for den anden. De nærmere regler herom findes i ægteskabsloven.   
  
Det står dog parterne frit at indgå aftale om både bidragspligten og bidragets størrelse.  
  
Er ægtefællerne uenige om spørgsmålet om bidragspligt, træffes der afgørelse herom, herunder om pligtens varighed og 
eventuelt om bidragets størrelse. 
  
Bidragets størrelse 
Der følges i praksis visse vejledende retningslinjer for udmåling af bidragets størrelse. Der lægges vægt på parternes 
bruttoindkomst eller den indtægt, de kunne have, hvis de udnyttede deres erhvervsevne eller andre indtægtsmuligheder. Det 
er indtægten før arbejdsmarkedsbidrag og skat, men efter fradrag af ATP og rimelige pensionsindbetalinger, der lægges til 
grund ved beregningen. Parternes udgifter har normalt ikke stor betydning, bortset fra bidragspligtiges underholdsforpligtelser 
over for egne børn.  
  
Bidraget fastsættes normalt til et beløb svarende til ca. 1/5 af forskellen mellem parternes indtægter. En ægtefælles samlede 
underholdsforpligtelse over for ægtefælle og børn vil dog i almindelighed ikke kunne overstige 1/3 af indtægten. 
  
Familieretshuset er efter praksis tilbageholdende med at fastsætte ægtefællebidrag, når bidragspligtiges indtægt er mindre 
end ca. 310.000 kr. årligt. 
  
Hvis bidragspligtiges indtægt ligger mellem ca. 310.000 og 330.000 kr. årligt, fastsættes bidraget til et mindre beløb end 
normalt. Ved fastsættelsen tages der hensyn til, at bidragspligtiges årlige indtægt ikke bør komme under 300.000 kr. efter 
betaling af udgifter til børne- og ægtefællebidrag. 
  
Der fastsættes normalt ikke bidrag, hvis bidragsberettigede har en samlet indtægt på ca. 310.000 - 350.000 kr. om året. Hvis 
bidragsberettigedes indtægt er mindre end ca. 310.000 – 350.000 kr. om året, fastsættes bidraget normalt kun så højt, at 
bidragsberettigedes samlede indtægt inklusive bidrag er i denne størrelsesorden. Hvis den bidragspligtiges årlige indtægt 
overstiger ca. 900.000 kr., fastsættes bidraget normalt således, at den bidragsberettigedes samlede indtægt inklusive bidrag 
ligger i den øvre halvdel af intervallet. 
  
Har den bidragspligtige en meget høj indtægt, kan der efter et konkret skøn være grundlag for at fastsætte bidrag, selvom 
den bidragsberettigedes samlede indtægt derved overstiger ca. 350.000 kr. 
  
Der er ikke fastsat nærmere retningslinjer for dette. På baggrund af bidragspraksis er det rimeligt, hvis en bidragspligtig med 
en årlig indtægt på ca. 1,5 mio. kr. pålægges at betale bidrag, således at den bidragsberettigede har en samlet indtægt 
(inklusive bidrag) i størrelsesordenen ca. 350.000 - 370.000 kr. 
  
Har den bidragspligtige en væsentlig højere indtægt, kan Familieretshuset efter en konkret vurdering fastsættes bidrag 
således, at den bidragsberettigedes samlede indtægt overstiger ca. 370.000 kr. om året. 
 



Bidragets fastsættelse 
Bidraget fastsættes med virkning fra den begivenhed, der betinger bidragsfastsættelsen f.eks. samlivsophævelse, separation 
eller skilsmisse. Der skal dog søges om bidrag inden to måneder efter en sådan begivenhed, ellers fastsættes bidraget med 
virkning fra ansøgningens modtagelse i Familieretshuset. 
  
Ændring af ægtefællebidrag 
Et fastsat bidrag kan efter ansøgning ændres af Familieretshuset, hvis der er en relevant ændring i parternes forhold. 
Ændring af bidraget sker normalt fra den første forfaldsdag efter afgørelsen.  
  
Familieretshuset nedsætter - efter ansøgning - bidraget til 0 kr., hvis den bidragsberettigede indleder et forpligtende 
økonomisk eller personligt fællesskab med en anden person. 
  
Et aftalt bidrag kan ændres ved parternes aftale eller ved dom. 
  
Hvordan søges der om ægtfællebidrag? 
Ansøgning om bidrag (herunder ændring af bidrag) indgives digitalt til Familieretshuset. Se mere på www.familieretshuset.dk 
eller www.borger.dk. 
  
Betaling af bidrag 
Bidraget betales direkte til den anden ægtefælle. Hvis det ikke betales til forfaldstid, er Udbetaling Danmark efter ansøgning 
behjælpelig med inddrivelse af bidrag. 
  
For yderligere oplysninger se www.borger.dk/familieydelser. 
  
Sagsbehandlingstid 
Sagsbehandlingstiden i sager om ægtefællebidrag er individuel, men som regel ikke over 20 uger i ikke komplicerede sager. 
  
Hvis du vil vide mere 
Du kan besøge Familieretshusets hjemmeside www.familieretshuset.dk, hvor du kan finde svar på de mest stillede 
spørgsmål, ligesom du her kan hente blanketter til diverse ansøgninger. 
  
  
Behandling af personoplysninger 
Familieretshuset udfører behandling af personoplysninger ved elektronisk databehandling, og databeskyttelsesforordningen 
gælder derfor for sagsbehandling af enhver art i Familieretshuset. 
Ønsker du information herom, kan du læse mere på www.familieretshuset.dk/persondata 
 

www.familieretshuset.dk
www.borger.dk
www.borger.dk/familieydelser
www.familieretshuset.dk
http://www.familieretshuset.dk/persondata
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1. Oplysninger om ansøger
CPR-nummer:
 
Adresse:
 
Postnr.:
 
By:
 
E-mail:
 
Fulde navn:
fastsættelse af ægtefællebidrag fra den 
forhøjelse af ægtefællebidrag
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2. Jeg søger om
Telefonnummer i dagtimerne:
nedsættelse/bortfald af ægtefællebidrag
Hvis du søger om ændring af bidrag, skal du indsende en kopi af den gældende afgørelse/aftale om bidrag.
3. Oplysninger om min (fraseparerede/fraskilte) ægtefælle
CPR-nummer:
 
Adresse:
 
Postnr.:
 
By:
 
Telefonnummer i dagtimerne:
Fulde navn:
E-mail:
 
4. Vi er blevet gift den 
Såfremt du søger om ændring af bidraget, bedes du begrunde ansøgningen her:
7. Underskrift
 
Ansøgers underskrift:
Sted og Dato:
 
Vi henter selv oplysninger fra skattemyndighederne
Vi skal bruge oplysninger om din og den anden parts indkomster for at behandle en sag om ægtefællebidrag.
 
De oplysninger, vi skal bruge om jeres indkomster, henter vi selv hos skattemyndighederne. Modparten vil som udgangspunkt blive gjort bekendt med de økonomiske oplysninger. Dette følger af forvaltningslovens §§ 19, 22 og 24.
 
Vi har adgang til følgende oplysninger hos skattemyndighederne
For dansk indkomst kan vi hente følgende: Aktuel lønindkomst, pensionsudbetalinger, dagpenge og lignende indkomst. Vi kan også få oplysninger om pensionsindbetalinger, renteindtægter og anden kapitalindtægt.
 
Til selskabsejere
Er du selskabsejer i Danmark skal du indsende selskabernes skattemæssige årsopgørelser fra skattemyndighederne for de seneste 3 år. Dette gælder også for selskaber, som du indirekte ejer eller har ejerandel i via andre selskaber. Du skal samtidig oplyse din ejerandel.
 
Hvis du ikke sender os årsopgørelserne fra skattemyndighederne, eller hvis det du sender til os er mangelfuldt, så indhenter vi selv årsopgørelserne hos skattemyndighederne.
 
Hvis du har udenlandsk indkomst, eller hvis du har en personlig virksomhed eller et selskab i udlandet, skal du oplyse os om det inden 10 dage, da det ikke altid vil fremgå af de oplysninger, vi kan hente hos skattemyndighederne. Du skal samtidig sende dokumentation for størrelsen af denne indkomst og oplysning om, og dokumentation for, de skattemæssige resultater i virksomhederne i de seneste tre år.
5. Vi er ikke separeret/skilt
Datoen for samlivets ophør
Datoen for ophør af fælles økonomi
Hvis din ægtefælle har forsørget dig i tiden efter samlivets ophør til nu, skal du oplyse om dette her:
6. Vi er separeret/skilt
ved bevilling af 
ved dom af
Hvis I er separeret/skilt ved dom, skal du indsende en kopi af dommen.
 
ved Familieretshusets afgørelse af 
Vejledning om ægtefællebidrag 
 
Ægtefællebidrag ved samlivsophævelse
Under ægteskabet, indtil en eventuel separation eller skilsmisse, har ægtefæller underholdspligt over for hinanden. De nærmere regler om denne gensidige underholdspligt findes i lov om ægtefællers økonomiske forhold.
 
Opfylder en af ægtefællerne ikke sin underholdspligt, kan den anden søge om at få fastsat bidrag. 
 
Der fastsættes bidrag, hvis ægtefællerne ophæver samlivet på grund af uoverensstemmelser, og der er økonomisk grundlag herfor. Ved afgørelsen vurderes bidragsberettigedes behov for bidrag og bidragspligtiges evne til at betale bidrag. Skylden for samlivsophævelsen tillægges normalt ikke betydning. 
 
Der fastsættes kun undtagelsesvist bidrag under ægtefællers samliv.
 
Ægtefællebidrag ved separation og skilsmisse
I forbindelse med separation eller skilsmisse skal der træffes bestemmelse om, hvorvidt den ene af ægtefællerne skal have bidragspligt over for den anden. De nærmere regler herom findes i ægteskabsloven.  
 
Det står dog parterne frit at indgå aftale om både bidragspligten og bidragets størrelse. 
 
Er ægtefællerne uenige om spørgsmålet om bidragspligt, træffes der afgørelse herom, herunder om pligtens varighed og eventuelt om bidragets størrelse.
 
Bidragets størrelse
Der følges i praksis visse vejledende retningslinjer for udmåling af bidragets størrelse. Der lægges vægt på parternes bruttoindkomst eller den indtægt, de kunne have, hvis de udnyttede deres erhvervsevne eller andre indtægtsmuligheder. Det er indtægten før arbejdsmarkedsbidrag og skat, men efter fradrag af ATP og rimelige pensionsindbetalinger, der lægges til grund ved beregningen. Parternes udgifter har normalt ikke stor betydning, bortset fra bidragspligtiges underholdsforpligtelser over for egne børn. 
 
Bidraget fastsættes normalt til et beløb svarende til ca. 1/5 af forskellen mellem parternes indtægter. En ægtefælles samlede underholdsforpligtelse over for ægtefælle og børn vil dog i almindelighed ikke kunne overstige 1/3 af indtægten.
 
Familieretshuset er efter praksis tilbageholdende med at fastsætte ægtefællebidrag, når bidragspligtiges indtægt er mindre end ca. 310.000 kr. årligt.
 
Hvis bidragspligtiges indtægt ligger mellem ca. 310.000 og 330.000 kr. årligt, fastsættes bidraget til et mindre beløb end normalt. Ved fastsættelsen tages der hensyn til, at bidragspligtiges årlige indtægt ikke bør komme under 300.000 kr. efter betaling af udgifter til børne- og ægtefællebidrag.
 
Der fastsættes normalt ikke bidrag, hvis bidragsberettigede har en samlet indtægt på ca. 310.000 - 350.000 kr. om året. Hvis bidragsberettigedes indtægt er mindre end ca. 310.000 – 350.000 kr. om året, fastsættes bidraget normalt kun så højt, at bidragsberettigedes samlede indtægt inklusive bidrag er i denne størrelsesorden. Hvis den bidragspligtiges årlige indtægt overstiger ca. 900.000 kr., fastsættes bidraget normalt således, at den bidragsberettigedes samlede indtægt inklusive bidrag ligger i den øvre halvdel af intervallet.
 
Har den bidragspligtige en meget høj indtægt, kan der efter et konkret skøn være grundlag for at fastsætte bidrag, selvom den bidragsberettigedes samlede indtægt derved overstiger ca. 350.000 kr.
 
Der er ikke fastsat nærmere retningslinjer for dette. På baggrund af bidragspraksis er det rimeligt, hvis en bidragspligtig med en årlig indtægt på ca. 1,5 mio. kr. pålægges at betale bidrag, således at den bidragsberettigede har en samlet indtægt (inklusive bidrag) i størrelsesordenen ca. 350.000 - 370.000 kr.
 
Har den bidragspligtige en væsentlig højere indtægt, kan Familieretshuset efter en konkret vurdering fastsættes bidrag således, at den bidragsberettigedes samlede indtægt overstiger ca. 370.000 kr. om året.
 
Bidragets fastsættelse
Bidraget fastsættes med virkning fra den begivenhed, der betinger bidragsfastsættelsen f.eks. samlivsophævelse, separation eller skilsmisse. Der skal dog søges om bidrag inden to måneder efter en sådan begivenhed, ellers fastsættes bidraget med virkning fra ansøgningens modtagelse i Familieretshuset.
 
Ændring af ægtefællebidrag
Et fastsat bidrag kan efter ansøgning ændres af Familieretshuset, hvis der er en relevant ændring i parternes forhold. Ændring af bidraget sker normalt fra den første forfaldsdag efter afgørelsen. 
 
Familieretshuset nedsætter - efter ansøgning - bidraget til 0 kr., hvis den bidragsberettigede indleder et forpligtende økonomisk eller personligt fællesskab med en anden person.
 
Et aftalt bidrag kan ændres ved parternes aftale eller ved dom.
 
Hvordan søges der om ægtfællebidrag?
Ansøgning om bidrag (herunder ændring af bidrag) indgives digitalt til Familieretshuset. Se mere på www.familieretshuset.dk eller www.borger.dk.
 
Betaling af bidrag
Bidraget betales direkte til den anden ægtefælle. Hvis det ikke betales til forfaldstid, er Udbetaling Danmark efter ansøgning behjælpelig med inddrivelse af bidrag.
 
For yderligere oplysninger se www.borger.dk/familieydelser.
 
Sagsbehandlingstid
Sagsbehandlingstiden i sager om ægtefællebidrag er individuel, men som regel ikke over 20 uger i ikke komplicerede sager.
 
Hvis du vil vide mere
Du kan besøge Familieretshusets hjemmeside www.familieretshuset.dk, hvor du kan finde svar på de mest stillede spørgsmål, ligesom du her kan hente blanketter til diverse ansøgninger.
 
 
Behandling af personoplysningerFamilieretshuset udfører behandling af personoplysninger ved elektronisk databehandling, og databeskyttelsesforordningen gælder derfor for sagsbehandling af enhver art i Familieretshuset.Ønsker du information herom, kan du læse mere på www.familieretshuset.dk/persondata
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