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Spørg eksperten

Hvert 3. barns rådgivere har 
arbejdet i Statsforvaltningen, 
Ankestyrelsen og kommunen. 
Vi kender derfor skilsmisse- og 

børneområdet bedre end 
nogen anden aktør.

Vi har et solidt greb om 
reglerne og et særegent indblik i 
myndighedernes forvaltning af 
reglerne og myndighedernes 

måde at tænke på - og vi deler 
gerne ud af den viden. 

Denne gratis folder giver dig et 
indblik i reglerne omkring:

BØRNEBIDRAG

SKAL DER 
BETALES 
BØRNEBIDRAG?
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Sagens behandling

Forsørgelsespligt
Du har pligt til at forsørge dit barn. Det har du, uanset om du 
bor sammen med barnet eller ej. 

Folkeregisteradresse
Har barnet folkeregisteradresse hos dig, opfylder du auto-
matisk pligten. Du er samtidig “bidragsberettiget”, dvs. du er 
modtager af et evt. børnebidrag. Du er også berettiget til at 
modtage alle offentlige ydelser (børnechecken og et evt. børne-
tilskud), der er knyttet til barnet.

Hvis barnet ikke bor mest hos dig, er du “bidragspligtig”, dvs. at 
du ikke automatisk opfylder din forsørgelsespligt. Som bidrags-
pligtig opfylder du typisk pligten ved at betale børnebidrag. Hvis 
I har fælles forældremyndighed, kan du dog i visse tilfælde 
opfylde pligten ved at betale for det, dit barn har brug for i sin 
dagligdag – f.eks. betaling af skole, anden pasning, tøj og sko, 
fritidsaktiviteter, lommepenge, mobil mv. 

Deleordning eller “lignende”
Har I jeres barn lige meget eller har en 8-6 ordning, er udgang-
spunktet, at der ikke skal være børnebidrag. Hvis en bidragspligt 
alligevel aftales eller pålægges, er den bidragsberettigede den 
forælder, barnet har folkeregisteradresse hos.

Den bidragspligtiges indtægt
Et børnebidrags størrelse afhænger af omfanget af den 
bidragspligtiges indtægt. Udgifternes omfang betyder ikke 
noget. Det afgørende er det indkomstniveau, den bidrags-
pligtige må forventes at have fremover. 

Den bidragsberettiges og barnets indtægt
Den bidragsberettigedes indtægt og formueforhold betyder 
ikke noget. Det gør barnets heller ikke.

Indsigelse
Hvis du som bidragsmodtager ikke mener, at den anden 
forælders reelle indtægt svarer til de oplysninger, Statsfor-
valtningen lægger til grund, må du rette henvendelse til SKAT. 
Statsforvaltningen har ikke lov til at tage stilling til, om den 
bidragsberettigede snyder i skat. Det må SKAT selv vurdere.

Interne mellemregninger
Statsforvaltningen ser ved opgørelsen af børnebidraget 
helt bort fra jeres interne økonomiske udeståender - både i 
forbindelse med bodeling, gæld og andre poster, som ikke 
direkte har med barnets forsørgelse at gøre.

Indtægter

Uanset om du søger om fastsættelse eller ændring af et 
allerede fastsat/aftalt børnebidrag, er sagsbehandlingen 
den samme hos Statsforvaltningen. 

Skriftlig sagsbehandling
Som udgangspunkt behandles alle børnebidragssager på 
skriftligt grundlag. Man holder altså ikke møder i sagerne.

Indkomstoplysninger
Når Statsforvaltningen modtager en ansøgning om 
børnebidrag, indhenter de som udgangspunkt oplysninger 
om begge forældres økonomiske forhold hos SKAT.

Vurdering af sagen
Statsforvaltningen lægger vægt på den bidragspligtiges 
økonomiske forhold. Andre forhold kan dog have betydning. 
Med i Statsforvaltningens betragtning er f.eks. også, 
hvor meget jeres barn opholder sig hos hver af jer, hvilke 
udgifter I hver især afholder til barnets forsørgelse, 
forældremyndighedens placering, det samlede antal børn, 
som den bidragspligtige har forsørgelsespligt over m.v. 
Statsforvaltningen vil normalt indhente disse oplysninger 
hos jer som forældre.

Partshøring
I vil få mulighed for at se og kommentere på de væsentlige 
oplysninger i sagen inden Statsforvaltningen træffer sin 
afgørelse. Du får derfor mulighed for at komme med alle de 
oplysninger, du synes er vigtige for sagen. De oplysninger 
får den anden forælder mulighed for at kommentere - og 
omvendt. 

Afgørelsen
Når Statsforvaltningen har truffet sin afgørelse, har du 
mulighed for at klage over den. Det gør du ved at sende din 
klage til Statsforvaltningen, som så ser på sagen igen. De 
beslutter i den forbindelse, om de vil behandle sagen igen, 
eller om de vil fastholde deres afgørelse. Fastholder de 
afgørelsen, sender de klagen videre til Ankestyrelsens 
Familieretsafdeling, der derefter behandler klagen.

“Når I går fra hinanden, kan 
den bidragsberettigede søge 
om børnebidrag med tilbage-
virkende kraft til f.eks. 
samlivsophøret. Det kræver 
dog, at ansøgningen indgives 
inden 2 måneder.”



InddrivelseBidragets størrelse
Man skal som udgangspunkt betale et børnebidrag, der passer 
til ens indtægt. I kan vælge selv at indgå en aftale om bidragets 
størrelse og nærmere rammer, eller også kan I lade Statsfor-
valtningen træffe en afgørelse. Hvs I selv indgår en aftale, skal I 
være opmærksomme på, at det kan være sværere at ændre et 
bidrag fastsat af Statsforvaltningen (læs mere under punktet: 
“Særligt om aftaler”).

Minimumsbidrag
I kan vælge at aftale, at børnebidraget skal være et fast beløb 
eller det til enhver tid gældende “normalbidrag” med et evt. pro-
centtillæg. Alle skal dog om minimum betale normalbidraget, 
hvilket beløb reguleres årligt den 1. januar. 

Fradrag i børnebidraget
Den bidragspligtige kan søge om fradrag i børnebidraget, hvis 
vedkommende afholder udgifter til barnet, som ikke er knyttet
til mad, legetøj, indbo mv., under samværet. Det er tilfældet,
hvis den bidragspligtige ikke honorer sine forpligtelser, 
som f.eks. at give tøj med på samvær. For at få fradrag skal 
den bidragspligtige dog kunne dokumentere såvel udgiftens 
afholdelse  som at udgiftens afholdelse var nødvendig.

I kan indgå en aftale om børnebidrag, eller I kan have indrettet 
jer på, at den bidragspligtige opfylder sin forsørgelse på en 
bestemt måde, f.eks. ved betaling af barnets institution og 
sportsaktiviteter. Da anser man jer for at have indgået en 
særlig aftale om børnebidrag, som I praktiserer.

Skriftlige aftaler
Hvis I indgår en aftale om børnebidragets størrelse, bør I 
samtidig tage stilling til, hvordan aftalen skal kunne ændres. 
Hvis I ikke skriver i aftalen, at den skal ændres på lige fod med 
Statsforvaltningens almindelige afgørelser (f.eks. “Nærværende 
aftale kan ændres af Statsforvaltningen i henhold til § 16 i
lov om børns forsørgelse“), vil den være svær at ændre senere.

Er aftalen svær at ændre, er det sværere for den bidrags-
pligtige at få nedsat bidraget ved en indtægtsnedgang. 
Det er også sværere for den bidragsberettigede at få øget 
bidraget, hvis den bidragspligtige har en indkomststigning.

I bør også skrive, at aftalen skal kunne “tjene som grundlag 
for tvangsinddrivelse”. Ellers kan det offentlige ikke hjælpe, hvis 
bidraget ikke bliver betalt.

Særligt om aftaler
Hvis den bidragspligtige ikke betaler sit børnebidrag, kan 
den bidragsberettigede få hjælp til at få pengene. 

Krav for at få hjælp
At få skyldige børnebidrag indkrævet kræver et grundlag: 
enten at Statsforvaltningen har truffet en afgørelse, eller 
at det fremgår af jeres skriftlige aftale, at den skal kunne 
tvangsinddrives. 

Hvem kan hjælpe
Udbetaling Danmark er den myndighed, der kan hjælp 
dig med tvangsinddrivelse. Blanketten, du skal bruge til at 
anmode om inddrivelse, kan findes på www.borger.dk.

Forskudsvis udbetaling
Hvis du har en afgørelse om børnebidrag fra Statsforvalt-
ningen eller et af de andre nordiske landes myndigheder, 
kan Udbetaling Danmark udbetale børnebidraget til dig på 
forskud. 

Det er typisk kun normalbidraget, du kan få forskudsvist. Et 
evt. resterende beløb bliver først udbetalt, når Udbetaling 
Danmark har fået pengene af den bidragspligtige.

Hvis I selv har indgået en aftale om børnebidrag, kan du 
som udgangspunkt ikke få bidraget udbetalt forskudsvist, 
men du kan få beløbet udbetalt, når Udbetaling Danmark 
har fået pengene af den bidragspligtige.

Sådan inddriver man
Udbetaling Danmark sender en opkrævning til den 
bidragspligtige. Hvis opkrævningen ikke betales, sender 
Udbetaling Danmark sagen til SKAT. 

Hos SKAT inddriver man bidraget. Det kan SKAT gøre ved 
f.eks. lønindeholdelse, udpantning eller modregning.

 

“Hvis du betaler børnebidrag, 
skal den anden forælder afholde
udgifter til barnet - inkl. at give 
passende tøj sko mv. med til 
samvær (mængdemæssigt og 
årstidssvarende).”



Praktisk information

SKAT
Den bidragspligtige kan få et skattemæssigt fradrag for det 
betalte børnebidrag (normalbidraget, men ikke tillægget). Hvis 
I har indgået en aftale om et højt børnebidrag (set i forhold til 
hvad Statsforvaltningen ville fastsætte), kan du også risikere, at 
SKAT ikke vil meddele fuldt skattemæssigt fradrag.

Krav for fradrag
At have ret til fradrag kræver en skriftlig aftale om børne-
bidraget, eller at Statsforvaltningen har truffet en afgørelse.

Hvordan gør du
Hvis du vil udnytte din ret til fradrag, skal du som regel selv skrive 
fradraget på din årsopgørelse. Det er kun de børnebidrag, der 
bliver inddrevet og udbetalt gennem Udbetaling Danmark, der 
automatisk bliver fortrykt på din årsopgørelse. Har du betalt 
bidrag ud over dem, der er betalt via Udbetaling Danmark, skal 
du derfor rette beløbet.

Barnets skattepligt
Et børnebidrag bliver beskattet hos det barn, bidraget vedrører. 
Betaler du mere end normalbidraget i børnebidrag skal dit barn 
betale skat af forskellen mellem normalbidraget og det erlagte 
børnebidrag. Læs mere på www.skat.dk.

Vi er et team af professionelle, som bl.a. har specialiseret os i 
alt fra forældremyndighed, bopæl og samvær til barnets ram-
mer ved skilsmisse, børne- og relationsmønstre, dynamikker i 
opbrudte familier, afkodning af børn mv.

Vores mål er at yde en helhedsorienteret indsats. 

Juridisk rådgivning
Vores juridiske rådgivere er jurister, der har arbejdet 
i Statsforvaltningen, Ankestyrelsen eller kommunen. 
De kender med andre ord reglerne og de tankegangen
bag de beslutninger, myndighederne træffer. De rådgiver,
bistår dig ved møder og skriver breve til myndighederne
for dig mv. De klæder jer også gerne på til at forstå
den nye juridiske virkelighed, som åbner sig når I overgår fra
kernefamilie til opbrudt familie, hvor I bl.a. tildeles nye roller.

Psykologisk rådgivning
Vores psykologer har fokus på at hjælpe dig med at skærme
dit barn, så det  ikke kommer i klemme i voksenkonflikter.
Du kan f.eks. få praktiske redskaber  til at imødegå negativ
prægning af dit barn eller få hjælp til at italesætte svære
emner. De kan også give dig redskaber til at styrke jeres
kommunikation og samarbejde, ligesom de kan give dig red-
skaber til at se bag om den anden forælders handlinger mv. 

Du styrer slagets gang
Vi mener, at du bør sidde i førersædet på din sag ligesom du 
skal kunne gennemskue og styre økonomien forbundet med 
sagen. Derfor tager vi ikke den fulde bold og løber med den, 
som advokaterne gør. Vi løber kun med den bold, som du har 
behov for, at vi hjælper med. 

Vi skræddersyr med andre ord vores hjælp til dine konkrete 
behov. Samtidig har vi fokus på netop din situation samt dine 
og dit barns behov i processen. 

Hvert 3. barn kan hjælpe
Økonomien skal holde
Alle skal have råd til rådgivning med et højt fagligt 
niveau. Derfor har vi både lave priser og en unik beta-
lingsmodel, så du undgår økonomiske overraskelser.

Klippekort
Du køber et klippekort - vi bruger klip, når vi arbejder.
Du bestemmer i den forbindelse hvornår, hvordan og 
hvor meget, vi skal arbejde. Ubrugte klip tilhører selvfølgelig
dig - ikke os. Læs mere i vores forretningsbetingelser.

Min konto
Vores betalingsmodel centrerer sig om vores online kunde-
portal, som automatisk opretter en personlig kundekonto
til dig, første gang du logger ind på portalen. Du finder
portalen på vores hjemmeside www.h3b.dk (tryk “MIN SIDE”).
Her kan du bl.a. tanke klippekort op, følge dit forbrug af klip, 
se dine stamdata inkl. kontaktoplysninger, booke møder mv. 

Møder
Vores møder afholdes som udgangspunkt som telefon-
møde i et virtuelt mødelokale, men vi  kommer også gerne
til dig, hvis du skulle foretrække et personligt møde (der 
afregnes da for transport). Dine behov sætter dagsor-
denen.  

T: 6913 8800 - E: Info@h3b.dk - H: www.h3b.dk

 


