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Børnebidrag - det kan blive dyrt at vente !

Hvad er børnebidrag?
Børnebidrag er den økonomiske kompensation, som en forælder, der ikke bor sammen med sit mindreårige barn, betaler til opfyldelse af sin forsørgelsespligt, hvis
samværet med barnet udgør mindre end 7 dage ud af en periode på 14 dage, og
det ikke i øvrigt er dokumenteret, at forsørgelsespligten er opfyldt på anden vis.
Børnebidragets fastsættelse
Kan forældrene ikke selv indgå en aftale om bidragspligt og/eller bidragsstørrelse,
fastsættes dette af Statsforvaltningen. Statsforvaltningen træffer afgørelse i sagen
på skriftligt grundlag efter at have indhentet økonomiske oplysninger på den bidragspligtige eventuelt suppleret med bemærkninger og oplysninger om fordelingen
af de økonomiske forpligtigelser mellem forældrene.
Nye regler om fastsættelse af børnebidrag
Den 1. juli 2014 trådte en række nye regler i kraft.
Som et led i lovændringen vil man ikke længere lægge vægt på størrelsen af bidragsmodtagerens indkomst eller barnets indkomst. Bidraget vil alene blive fastsat
på baggrund af den bidragspligtiges indkomst, og vil fremover som minimum blive
fastsat til normalbidraget uanset, at den bidragspligtige har en ringe eller slet ingen
indtægt.
Et fastsat børnebidrag vil fremover altid skulle betales månedsvist. Normalbidraget
udgør i 2014 kr. 1.270,00, svarende til et grundbeløb på kr. 1.124,00 med tillæg af
kr. 146,00. På årsbasis udgør børnebidraget i 2014 kr. 15.240,00 pr. barn.
Som tidligere er det også fremover muligt at få forhøjet børnebidrag, hvis den, der
skal betale bidrag, har en høj indkomst. Hvornår indkomsten har en sådan størrelse, at den udløser et forhøjet bidrag afhænger også af, hvor mange børn der er
forsørgelsespligt over (her indgår også børn, der har bopæl hos den bidragspligtige).
Tidligere kunne bidraget forhøjes med 25% eller 50%, men efter de nye regler vil
bidraget alene kunne forhøjes med 100%, 200% eller 300%. Dette betyder konkret, at der ved forsørgelsespligt for et enkelt barn som minimum skal være en indtægt hos den bidragspligtige på ca. kr. 470.000,00, førend bidraget vil blive hævet
til normalbidraget med tillæg af 100%.

Side 2

Nye regler om ansøgningsfrist
Vigtigst er dog ændringen af ansøgningsfristen. Tidligere kunne et bidrag fastsættes med tilbagevirkende kraft, såfremt ansøgning blev indleveret, inden der var
gået 6 måneder fra den ændring i barnets forhold, som udløste bidragspligten,- eksempelvis at forældrene flyttede fra hinanden, eller at barnet flyttede fra den ene af
to forældre til den anden.
Fremover vil børnebidraget alene kunne fastsættes med tilbagevirkende kraft fra
tidspunktet for ændringens indtræden, hvis ansøgningen er indleveret inden 2 måneder efter dette tidspunkt. Hvis der er forløbet mere end 2 måneder, vil bidraget i
stedet blive fastsat fra det tidspunkt, hvor ansøgningen er fremsendt.
Man fortaber altså ikke retten til at få børnebidrag ved at indlevere ansøgningen senere end 2 måneder fra ændringen, men man mister retten til bidrag i en periode,
hvor man allerede selv har afholdt omkostninger til barnets forsørgelse uden mulighed for at få betaling eller refunderet udgifter fra den anden forælder.
Hvis barnet flytter adresse, er det derfor nu vigtigt, at man forholdsvist hurtigt anmoder Statsforvaltningen om fastsættelse af bidrag. Herunder kan det ved større
børn, som kan have en tendens til at flytte frem og tilbage lidt som vinden blæser,
være nødvendigt at gøre de unge mennesker klart, at det kan få økonomiske konsekvenser, hvis de ikke kan eller vil bestemme sig.
Også ved samlivsophævelse, må anmodning om bidragsfastsættelse fremsættes
hurtigere. Det er naturligt, at man ofte vil se tiden lidt an – måske der er en mulighed for, at samlivet genoptages - men ser man tiden an ud over de 2 måneder, har
man mistet muligheden for at få bidrag for den forløbne tid. Omvendt vil et af
Statsforvaltningen fastsat bidrag blot bortfalde, hvis samlivet genoptages, og bidragsbetaleren derigennem på ny opfylder sin forsørgelse over for barnet.
Ændret ansøgningsprocedure
Når man så har husket at få sendt sin anmodning af afsted og har gjort det inden 2
måneders fristen, skal man også huske at gøre det rigtigt. Den 1. december 2014
ændres ”Lov om børns forsørgelse” og efter dette tidspunkt kan ansøgning om fastsættelse eller ændring af børnebidrag kun indgives digitalt (via Statsforvaltningen
hjemmeside på www.statsforvaltning.dk). En ansøgning, som efter dette tidspunkt
ikke indgives digitalt, vil blive afvist. Med 2 måneders fristen til at søge om bidrag
med tilbagevirkende kraft kan det være af afgørende betydning, at ansøgningen
indleveres korrekt første gang.

