
 
 
Faktaark 

Fjerning av klasse 2 for ektepar
 
Personlige skattytere lignes som hovedregel hver for seg i skatteklasse 1. Ektefeller 
kan også lignes under ett i skatteklasse 2 dersom dette samlet sett gir lavere skatt. I 
skatteklasse 2 er personfradraget større enn i klasse 1. Å bli lignet i klasse 2 er 
skattemessig gunstig hvis den ene ektefellen har for lav inntekt til å få utnyttet sitt eget 
personfradrag. Fordelen avtar med økning i inntekten til ektefellen med lav inntekt.  

I 2014 ble maksimal skattefordel av å bli lignet i klasse 2 om lag halvert til i underkant 
av 6 300 kroner i 2014 (mot 13 200 kroner i 2013). I 2012 ble om lag 145 000 ektepar 
lignet i klasse 2. Det anslås at om lag 70 000 ektepar ville blitt lignet i klasse 2 i 2015 
uten regelendring (under 10 prosent av alle ektepar).  

Skatteklasse 2 medfører i praksis at ektefellen som har inntekt, får lavere skatt enn 
andre skattytere fordi den andre ektefellen ikke har inntekt. Ordningen svekker 
dermed arbeidsinsentivene til mange hjemmeværende fordi skattefordelen forsvinner 
dersom den hjemmeværende begynner i lønnet arbeid. Blant de aller fleste ekteparene 
som lignes i klasse 2, er det kvinnen som er hjemmeværende. Å fjerne klasse 2 kan 
derfor fremme likestilling og er særlig viktig for integreringen. Yrkesdeltagelsen blant 
kvinner i innvandrergruppene er lav. Om lag 70 prosent av alle ektepar i alderen 17–61 
år som ble lignet i klasse 2 i 2012, bestod av minst én innvandrer. Klasse 2 gjør det 
vanskeligere å øke den lave yrkesdeltakelsen blant kvinner i innvandrergrupper. 

Skatteklasse 2 er heller ikke tilpasset dagens ulike samlivsformer. En som forsørger sin 
samboer, får ikke personfradrag i klasse 2, mens en gift person i tilsvarende situasjon 
blir lignet i klasse 2. 

Regjeringen foreslår å fullføre utfasingen av skatteklasse 2 for ektepar i 2015. 
Ekteparene som hadde de største fordelene av klasse 2, har nå fått redusert denne 
fordelen i 2014, noe som vil gjøre overgangen lettere. Det kreves en beskjeden 
arbeidsinnsats for den hjemmeværende for å kompensere for skatteøkningen.  

Mer informasjon i Prop. 1 LS (2014-2015) punkt 3.4. 

 


