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Vi viser til Barne- og likestillingsdepartementets høringsbrev av 9. mai 2008 og NOU:9 Med
barnet i fokus.

Skattedirektoratet har ingen særskilte merknader til de foreslåtte endringene i barnelovens
bestemmelser om foreldreansvar, bosted og samvær når barnets foreldre ikke bor sammen.

Den skattemessige behandlingen av foreldre som forsørger og har omsorg for barn tar
utgangspunkt i hvor barnet er registrert bosatt i folkeregisteret ved utgangen av
inntektsåret. Dette gjelder for eksempel fordeling av foreldrefradaget, fastsettelse av
skatteklasse og hvem av foreldrene barnet skal lignes sammen med når det gjelder barnets
inntekt og formue.

Fordelingen av utgifter til barnets forsørgelse har imidlertid ofte sammenheng med hvor
barnet faktisk har bodd mest regnet etter tid. Skattelovens bestemmelser åpner derfor for at
ligningsmyndighetene etter krav fra foreldrene kan ta hensyn til hvem av foreldrene barnet
har bodd mest hos i inntektsåret og gi denne foreldren lempeligere beskatning, bl.a. rett til
ligning i skatteklasse 2 og foreldrefradrag. Videre kan barnets inntekt og formue kreves
lignet sammen med den av foreldrene som har hatt omsorgen mest selv om barnet er
registrert bosatt hos den andre foreldren.

Skattedirektoratet vil til slutt bemerke at skattereglene ikke er særlig tilrettelagt for tilfeller
der barnets faktiske botid hos hver av foreldrene er fordelt 50/50. Foreldrene kan imidlertid
kreve ligning i skatteklasse 2 annet hvert inntektsår hvis vilkårene til enslig forsørger ellers
er oppfylt. Videre kan foreldrene kreve at barnets inntekt og formue lignes sammen med mor
og far vekselvis. Dette forutsetter imidlertid enighet mellom foreldrene. Ved manglende
enighet vil bostedsregistreringen bli avgjørende.

Hvis delt bosted for barnet blir utgangspunktet i barneloven, slik at stabile ordninger med
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skattedirektoratet@skatteetaten.no 22 07 71 08



50/50 fordeling av botid blir mer utbredt, kan det være nødvendig å vurdere endringer i den
skattemessige behandlingen av foreldrene.

Med hilsen

0-AIL

Marie Viken
seniorrådgiver
Rettsavdelingen, personskatt
Skattedirektoratet
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