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Gifte danskere kender ikke de økonomiske regler i et ægteskab
Hovedparten af alle gifte danskere er uvidende om, hvad det egentlig vil sige at have formuefællesskab i et ægteskab, afslører en ny undersøgelse. Det betyder også, at mange får sig nogle store
overraskelser den dag, de skal skilles, og det går op for dem, hvad de skal aflevere til ægtefællen.
Når man gifter sig i Danmark, får man automatisk formuefællesskab, med mindre man specifikt aftaler andet. Men en ny undersøgelse, som Epinion har gennemført for Danske Familieadvokater, viser,
at danskerne slet ikke har styr på, hvad det indebærer at have formuefællesskab i et ægteskab.
Undersøgelsen viser bl.a., at 69 pct. af gifte danskere fejlagtigt tror, at formuefællesskab betyder, at
man hver især ejer halvdelen af alle fysiske ting, mens 13 pct. slet ikke ved, hvad begrebet dækker
over. Tilsammen er det 82 pct. af alle gifte danskere.
Når der er gæld involveret i økonomien, kender de danske ægtepar heller ikke reglerne. Her svarer
90 pct. af de gifte danskere nemlig enten forkert eller ’ved ikke’ på et spørgsmål om, hvordan gælden
skal fordeles mellem to ægtefæller, der går fra hinanden.
Den manglende viden om reglerne kan have store konsekvenser. Særligt hvis parforholdet går i stykker, og man skal skilles:
”Vi familieadvokater ser hver eneste dag eksempler på skilsmissepar, hvor parterne for eksempel skal
aflevere mere til den anden, end de havde regnet med, fordi de ikke har forstået reglerne. Jeg vil derfor opfordre alle ægtepar til at dels sætte sig grundigt ind i reglerne og dels få overblik over deres
egen situation. Og jeg vil opfordre til, at man gør det i tide, og ikke når ægteskabet er ved at forlise,”
siger formanden for Danske Familieadvokater, Anne Broksø.
Det automatiske formuefælleskab – også kaldet fælleseje – er ikke altid den bedste løsning for det
enkelte par. Hvis man ønsker en anden ordning end almindeligt formuefælleskab, skal man oprette
en ægtepagt og dermed få særeje af den ene eller anden art. En ægtepagt kan for eksempel være
relevant, hvis den ene part har en virksomhed, som man ønsker at holde uden for ægteskabet. Det
kan også være, at den ene part har udsigt til en stor arv, som man ikke ønsker at dele.
”Det kræver mod at indlede en snak om særeje eller ej med sin kommende eller nuværende ægtefælle. Ægtepagter har ikke just ry for at være romantiske – men selv om man er nok så forelsket, er
det nøgternt set uforsvarligt helt at lukke øjnene for den mulighed, at ægteskabet ikke holder resten
af livet,” siger Anne Broksø.
Cirka halvdelen af alle nye ægteskaber vil ifølge statistikken gå i opløsning på et eller andet tidspunkt
– og rent statistisk vil cirka 25 pct. af alle nye ægteskaber være endt med en skilsmisse allerede efter
10 år.

For yderligere oplysninger kontakt:


Anne Broksø på tlf. 7070 5015 / mobil 2225 6750
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Diverse fakta
Formuefælleskab
Når to personer gifter sig, opstår der efter de danske regler formuefællesskab i ægteskabet. Det betyder, at alt hvad ægtefællerne ejer ved ægteskabets indgåelse og alt, hvad de senere selv tjener, eller det de får i arv eller gave, er omfattet af formuefællesskabet og dermed delepligten.
Formuefællesskabet kaldes i daglig tale fælleseje. I forbindelse med separation/skilsmisse eller ved
død skal nettobodelene (hver parts nettoformue) deles. Det er først her, det går op for ægtefællerne,
hvad fælleseje i realiteten betyder. De færreste ægtefæller overvejer, at der er et alternativ i form af
særeje.
Former for særeje
Ægtefæller kan vælge mellem følgende former for særeje:
 Skilsmissesæreje
 Fuldstændigt særeje
 Kombinationssæreje
Hvad skal være særeje?
I forbindelse med oprettelse af ægtepagt om særeje, som er en aftale om at parterne fraviger hovedreglen om delepligt, skal man tage stilling til, hvad særejet skal omfatte. Særejet kan omfatte alt,
hvad man ejer, men kan også begrænses til kun at angå enkelte aktiver, f.eks. huset, en virksomhed,
arv osv., eller begrænses til en andel eller en brøkdel af, hvad man ejer.
Pensionsopsparinger
Pensioner udgør en undtagelse til udgangspunktet om ligedeling i tilfælde af separation eller skilsmisse. Ægtefællerne beholder som udgangspunkt egne og sædvanlige pensionsordninger. Hvis I ønsker en ligedeling af jeres pensionsordninger, skal I oprette en ægtepagt herom. På den måde kan
man sikre begge parter, uanset hvem der har sparet mest op. Pensionsopsparinger i form af livrenter
kan dog ikke deles ved ægtepagt, som reglerne er i dag.

De vigtigste resultater | Undersøgelse blandt ægtefæller vedr. bodeling
Analysen er foretaget blandt 1.121 repræsentativt udvalgte gifte danskere via Epinions Danmarkspanel i januar 2017.
Mange gifte danskere er ikke klar over, hvad formuefællesskab betyder
 69 % tror fejlagtigt, at formuefællesskab betyder, at man hver især ejer halvdelen af alle fysiske
ting, og 13 % ved ikke, hvad det dækker over – tilsammen 82 %
 29 % er ikke klar over de præcise regler om formuedeling, når begge parter har formue
 90 % er ikke klar over reglerne, når der er gæld involveret.

Kun få (11 %) af de gifte danskere har oprettet en ægtepagt
 De fleste, der ikke har oprettet en ægtepagt, har fravalgt det fordi de ønsker at have formuefællesskab (53 %), men der er også 21 %, der aldrig har skænket ægtepagt en tanke eller føler, at de ved
nok om hvad en ægtepagt er.
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De, der har oprettet en ægtepagt angiver sikkerhed ved skilsmisse eller død som den væsentligste
årsag (34 % siger vigtigt for dem selv / 17 % siger vigtigt for partneren)
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