Ansøgning om børnebidrag og bidrag til udgifterne ved fødsel m.v.
Vi kan ikke fastsætte et bidrag, før faderskabet er anerkendt/fastslået. Hvis faderskabet endnu ikke er fastslået, kan du derfor
vente med at indsende ansøgningen, til det er fastslået, hvem der far til barnet. Du skal blot indsende ansøgningen senest 2
måneder efter faderskabssagens afslutning, for at bidraget kan fastsættes fra fødslen.

Oplysninger om moren
Fulde navn:
CPR-nummer:

Telefonnummer i dagtimerne:

Adresse:

Postnr.:

By:

E-mail:

Oplysninger om faren
Fulde navn:
CPR-nummer:

Telefonnummer i dagtimerne:

Adresse:

Postnr.:

By:

E-mail:

Oplysninger om barnet
Fulde navn:

Jeg ønsker følgende bidrag fastsat
Bidrag til barnets underhold fra fødslen/den:
Jeg ønsker normalbidrag
Jeg ønsker forhøjet bidrag
Bidrag til udgifterne ved fødslen for tiden 844 kr.

CPR-nr.:

Bidrag til mit underhold i 2 måneder før og 1 måned efter fødslen for tiden 1.470 kr. mdl.

Bidrag til barnets navngivning, herunder dåb for tiden 1.228 kr.

Der kan søges om et højere bidrag end normalbidraget. Ved fastsættelse af højere bidrag end normalbidraget skal
bidragsbetalers indtægt være ca. 500.000 kr. om året (2019-niveau). Har bidragsbetaler flere børn, er beløbsgrænsen højere.
De vejledende beløbsgrænser for fastsættelse af højere bidrag end normalbidraget reguleres årligt.

Har du boet sammen med barnets far?:

Ja

Nej

Samlivet er ophævet den

Underskrift
Ansøgers underskrift:

Dato:

Hvis barnets far er indforstået med, at Familieretshuset træffer afgørelse om fastsættelse af bidrag/bidragene som ansøgt, kan han skrive
under her:

Farens underskrift
Ansøgers underskrift:

Dato:

Vi anser en ansøgning underskrevet af begge parter som en ansøgning om, at Familieretshuset fastsætter bidraget/bidragene i
henhold til parternes enighed. Dette vil medføre, at det løbende børnebidrag senere vil kunne ændres efter § 16 i lov om børns
forsørgelse.

Vi henter selv oplysninger fra SKAT
Vi skal bruge oplysninger om bidragsbetalers indkomst for at behandle en sag om forhøjet børnebidrag. Vi henter selv disse oplysninger hos
SKAT. 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 SKAT
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.

Se vejledning næste side

Vejledning om børnebidrag
Børnebidrag er den pengeydelse, som betales til forsørgelse af børn, hvis børn og forældre ikke bor sammen. Børnebidrag må
ikke forveksles med børnefamilieydelsen eller børnetilskud, som ydes af det offentlige.Forældre er hver for sig forpligtet til
at forsørge deres børn. Opfylder en af forældrene ikke forsørgelsespligten, kan Familieretshuset bestemme, at denne skal
betale bidrag.
Det er som regel bopælsforælderen, der modtager bidraget, men forsørgelsespligten består, også selvom barnet er anbragt
udenfor hjemmet. Hvis børn forsørges af det offentlige, indtræder det offentlige i retten til at indkræve bidraget.
Ud over det almindelige løbende bidrag til barnet, kan der også fastsættes bidrag i forbindelse med barnets fødsel,
navngivning, herunder dåb, konfirmation, sygdom og begravelse samt til undervisning og uddannelse indtil barnets fyldte 24 år.
Vedrørende disse bidrag henvises til Familieretshuset's hjemmeside www.familieretshuset.dk.
Den forælder, der betaler børnebidrag har opfyldt sin forsørgelsespligt overfor barnet ved betaling af det fastsatte bidrag.
Bidragsbetaler har derfor ikke pligt til at afholde andre udgifter udover de udgifter, der er forbundet med samvær.
Normalbidraget
Børnebidraget fastsættes under hensyn til bidragsbetalerens økonomiske forhold. Det vil blive fastsat til normalbidrag, hvis
bidragsbetaler har en lav indkomst eller en mellemindkomst.
Normalbidraget består af et grundbeløb og et tillæg.
Normalbidraget pr. 1. januar 2019
Pr. måned: Grundbeløb 1.228 kr. samt tillæg 159 kr. = 1.387 kr.
Pr. år: Grundbeløb 14.736 kr. samt tillæg 1.908 kr. = 16.644 kr.
Forhøjet bidrag
Social- og Indenrigsministeriet fastsætter hvert år vejledende retningslinier for forhøjet børnebidrag. Ved vurderingen af
bidragets størrelse indgår bidragsbetalers indtægter og antallet af børn, som bidragsbetaler har forsørgerpligt overfor. Der
tages ikke hensyn til bidragsbetalers eventuelle nye ægteskab eller samlivsforhold, ligesom der ikke tages hensyn til stedbørn,
selvom de forsørges i bidragsbetalers hjem.
Der lægges ikke vægt på bidragsmodtagers indtægtsforhold ved fastsættelse af bidraget, ligesom der ikke tages hensyn til, om
bidragsmodtager har indgået nyt ægteskab, indledt nyt samlivsforhold eller har flere børn.
Reglerne om ansøgningsfrist og begyndelsestidspunkt
Børnebidrag fastsættes fra den relevante ændring i barnets forhold, der udløste ansøgningen om bidrag, hvis ansøgningen er
indgivet inden 2 måneder efter den pågældende begivenhed, og det fastsættes normalt fra barnets fødsel, hvis
Statsforvaltningen modtager ansøgningen inden 2 måneder efter at faderskabssagen er afsluttet, og faderskabssagen er
afsluttet inden 2 år.
Hvis faderskabssagen ikke er indledt i forbindelse med barnets fødsel, fastsættes børnebidraget fra faderskabssagens
afslutning, hvis ansøgningen er indgivet inden 2 måneder efter sagens afslutning.
Hvis fristen overskrides, fastsættes bidraget fra det tidspunkt, hvor Familieretshuset modtog ansøgningen
om bidrag. Hvis der er helt særlige omstændigheder, kan bidraget fastsættes tidligere eller senere.
For bidrag til udgifterne ved fødslen, bidrag til moderens underhold før og efter fødslen samt bidrag til
udgifterne ved barnets navngivning, herunder dåb, gælder, at ansøgning om disse bidrag skal være modtaget i
Familieretshuset senest 2 måneder efter fødslen eller senest 2 måneder efter at faderskabssagen er afsluttet. Det er videre en
betingelse, at faderskabssagen er afsluttet senest 2 år efter barnets fødsel.
Sagsbehandling
Sagsbehandlingen vil være hurtigere, hvis skemaet udfyldes omhyggeligt og de bilag, der er nævnt i skemaet, vedlægges. Hvis
der er enighed mellem forældrene om bidraget og begyndelsestidspunkt, vil sagsbehandlingen være hurtigere, hvis
bidragsbetaler også underskriver ansøgningen.

Hvis der søges om normalbidrag, vil Familieretshuset som udgangspunkt ikke indhente økonomiske oplysninger. Søges
der derimod om et forhøjet bidrag, indhentes økonomiske oplysninger fra bidragsbetaler.
Når Familieretshuset har fastsat bidraget, vil der blive sendt en afgørelse om børnebidrag til parterne.
Betalingen af børnebidrag
Bidraget skal betales direkte mellem forældrene, f.eks. ved en bankoverførsel. Hvis bidraget ikke betales, kan
bidragsmodtageren, dvs. den af forældrene bidraget skal betales til, søge Udbetaling Danmark om forskudsvis
udbetaling af normalbidraget. En eventuel henvendelse til Udbetaling Danmark kan også ske via www.borger.dk/
familieydelser.
Bidraget ophører
Bidraget ophører i følgende situationer:
Ved barnets fyldte 18. år uanset forfaldstiden.
Bidragsbetaler afgår ved døden.
Forældrene genoptager samlivet.
Klageinstans
Når afgørelse om bidrag er truffet, kan der klages over afgørelsen til Ankestyrelsen. En eventuel klage indsendes til
Statsforvaltningen, der videresender klagen og sagens akter til Ankestyrelsen.
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

