Børnebidragsaftale
Navn (bidragsbetaler):
Fulde navn:
Adresse:

CPR-nr.:
Postnr.:

By:

Navn (bidragsmodtager):
CPR-nr.:

Fulde navn:
Adresse:

Postnr.:

By:

Aftalen vedrørende følgende børn:
Fulde navn:

CPR-nr.:

Fulde navn:

CPR-nr.:

Fulde navn:

CPR-nr.:

Fulde navn:

CPR-nr.:

Barnet/børnene bor på nuværende tidspunkt hos

(navn), og vi har aftalt

følgende samværsordning:

Hvis børnene ikke bor hos den samme forælder, eller der praktiseres forskellige samværsordninger, skal
der udfyldes et aftaleskema for hvert barn.

Indtægtsforhold:
Navn

Navn

tjener ca.

kr./årligt

tjener ca.

kr./årligt

1.
Sæt kryds ved det aftalte:
1.) Bidragsbetaleren skal betale det til enhver tid gældende normalbidrag til barnet/hvert af børnene
(bestående af et grundbeløb og et tillæg. Bidraget reguleres d. 1/1 hvert år, se beløbets størrelse på
www.statsforvaltningen.dk)
med tillæg af 100% af grundbeløbet
med tillæg af 200% af grundbeløbet
med tillæg af 300% af grundbeløbet

2.) Bidragsbetaler skal betale et fast beløb, der ikke reguleres løbende, og som ikke er øremærket
til bestemte formål:
Bidragsbetaler skal betale

kr. om måneden til barnet/hvert af børnene

3.) Vi indgår en specifik aftale eller har aftalt særlige forudsætninger for aftalen (beskrives herunder):

2.
Bidragsaftalen er gældende fra den
Bidraget betales månedsvis forud hver den 1. i en måned

3.
Bidraget er aftalt, og denne aftale kan til enhver tid ændres af Statsforvaltningen (for
fremtiden), hvis der f.eks. sker ændringer i bidragsbetalers indtægtsforhold, i samværets
omfang eller andet, jf. § 16 i lov om børns forsørgelse.
Bidraget er aftalt, og denne aftale kan kun ændres af Statsforvaltningen, hvis nogle helt særlige
betingelser er opfyldt. Statsforvaltningen kan f.eks. ændre jeres aftale, hvis børnebidraget er aftalt
for lavt eller hvis bidragsbetalers økonomiske forhold ændrer sig meget (lønnedgang på mindst
20-25%), jf. § 17 i lov om børns forsørgelse.

4. Underskrift
Hvis bidragsbetaleren af forskellige årsager ikke betaler bidraget, eller bliver bidraget ikke betalt til tiden,
kan et aftalt bidrag på samme måde som et fastsat bidrag opkræves og inddrives via Udbetaling Danmark og
SKAT.
Et aftalt bidrag kan derimod ikke udbetales forskudsvist af Udbetaling Danmark på samme måde som et
bidrag, der er fastsat af Statsforvaltningen.
Hvis I ønsker at bidraget i stedet skal fastsættes af Statsforvaltningen, og dermed vil kunne udbetales
forskudsvist, kan I udfylde en ansøgningsblanket. Blanketten findes på www.statsforvaltningen.dk
Hvis I er i tvivl om de skattemæssige konsekvenser af en aftale om bidrag, skal I rette henvendelse til SKAT,
inden aftalen indgås.
Vi erklærer hermed, at vi er enige om ovenstående og, at vi begge har læst vejledning nr. 10269 af
2/11/2007 om aftaler om børnebidrag.
Bidragsbetalerens underskrift:

Dato:

Bidragsmodtagerens underskrift:

Dato:

Aftalen skal ikke sendes til Statsforvaltningen.
Det er uden betydning for gyldigheden af en børnebidragsaftale, om den direkte eller indirekte er
”godkendt” af en Statsforvaltning.

