Fastsættelse af uddannelsesbidrag til børn over 18 år

Oplysninger om ansøger
Fulde navn:
CPR-nummer:

Telefonnummer i dagtimerne:

Adresse:

Postnr.:

By:

E-mail:

Oplysninger om den anden forælder
Fulde navn:
CPR-nummer:

Telefonnummer i dagtimerne:

Adresse:

Postnr.:

By:

E-mail:

Oplysninger om barnet
Fulde navn:
Adresse:

CPR-nummer:
Postnr.:

By:

Uddannelses art:
Uddannelsen påbegyndes den:

Jeg søger bidraget fastsat fra den:

Uddannelsen afsluttes ca.:

Barnets indtægtsforhold før skat
Størrelsen på den forventede månedlige SU (kr. pr. måned)

Arbejdsindtægt (kr. pr. måned)

Legater (kr. pr. måned)

Anden indtægt (kr. pr. måned)

Bor barnet hjemme?

Ja

Nej

Hvis barnet ikke bor hjemme, skal du oplyse i tekstboksen nedenfor, hvordan du bidrager til barnets forsørgelse eller yder
støtte til det.

Sammen med ansøgningen skal du indsende: Erklæring fra uddannelsesstedet, hvor det fremgår, at barnet er elev
på uddannelsen og med oplysning om, hvornår uddannelsen afsluttes.
For at der kan fastsættes uddannelsesbidrag, skal bidragsbetalers indtægt være på ca. 410.000 kr. årligt eller mere, hvis der
er forsørgelsespligt overfor ét barn. Hvis der er forsørgelsespligt overfor flere børn, er indkomstgrænsen højere. Du kan se
grænserne på www.familieretshuset.dk/uddannelsesbidrag.
Hvis barnet har en samlet indkomst inkl. SU på ca. 6.000 kr. månedligt eller mere, vil der som hovedregel ikke kunne
fastsættes uddannelsesbidrag (takst i 2022).

Underskrift
Ansøgers underskrift:

Se vejledning næste side

Dato:

Vejledning om uddannelsesbidrag
1. Uddannelsesbidrag kan fastsættes af Familieretshuset i henhold til børnebidragsloven § 14, stk. 3. Heraf fremgår det, at der kan
pålægges bidrag til undervisning eller uddannelse indtil barnets fyldte 24. år.
2. Bidrag kan kun søges af en forælder, som faktisk afholder udgifterne til barnets forsørgelse. Det har ingen betydning, hvem der tidligere
havde forældremyndighed over barnet. Det kan ikke søges af barnet selv.
3. Hvis uddannelsen er SU-berettiget, kan der som altovervejende hovedregel fastsættes uddannelsesbidrag. Endvidere fastsættes bidrag
til uddannelser, der enten forbedrer barnets mulighed på arbejdsmarkedet, giver barnet mulighed for at begynde på en uddannelse, eller
forbedrer barnets chance for at gennemføre en sådan.
4. Bidrag kan søges kort før det 18. år. Bidraget kan fastsættes fra uddannelsens begyndelse, hvis ansøgningen er indgivet inden to
måneder efter dette tidspunkt. Er uddannelsen påbegyndt inden barnets fyldte 18. år, kan bidraget fastsættes fra fødselsdagen, hvis
ansøgningen er indgivet inden 2 måneder efter dette tidspunkt. Overskrides ansøgningsfristerne kan bidraget fastsættes fra det tidspunkt,
hvor Familieretshuset modtog ansøgningen om uddannelsesbidrag.
5. Bidrag fastsættes kun, når bidragsbetaler har en høj indkomst. For 2022 har Børne- og Socialministeriet angivet følgende vejledende
retningslinjer:
Ved bidragspligt over for:
1 barn ca. 410.000 kr.
2 børn ca. 470.000 kr.
3 børn ca. 540.000 kr.
4 børn ca. 630.000 kr.
5 børn ca. 750.000 kr.
Det bemærkes, at det barn der søges uddannelsesbidrag til, medregnes i det samlede antal børn.
6. Bidraget fastsættes som udgangspunkt til normalbidragets grundbeløb, (i 2022) 1.293 kr. mdl. Hvis bidragsbetaler har en indkomst,
der er væsentlige højere end de vejledende grænser for fastsættelse af normalbidragets grundbeløb, kan bidraget undertiden fastsættes
højere. På vores hjemmeside www.familieretshuset.dk, kan du læse mere om de vejledende satser for forhøjet uddannelsesbidrag.
7. Har barnet egne indtægter, herunder SU, tages der hensyn hertil således: Har barnet en indtægt over ca. 5.000 kr., og har
bidragsbetaler en indtægt, der kan begrunde fastsættelse af et bidrag højere end normalbidragets grundbeløb, vil bidraget som
udgangspunkt fastsættes lavere end de vejledende retningslinjer. (Dog ikke lavere end normalbidragets grundbeløb.)
Har barnet en indtægt, der er højere end ca. 6.000 kr., vil udgangspunktet være, at der ikke kan fastsættes uddannelsesbidrag. Har
bidragsbetaler en indkomst der kan begrunde, at der kan fastættes forhøjet bidrag, vil der efter en konkret vurdering normalt kun gives
afslag på fastsættelse af uddannelsesbidrag, hvis barnet har en indkomst, der væsentligt overstiger ca. 6.000 kr. om måneden.
8. Bidrag tilkommer barnet, men kan kun udbetales til den forælder, som har fået det fastsat.
Bidraget kan ikke udbetales forskudsvist gennem Udbetaling Danmark, men Udbetaling Danmark kan hjælpe med at inddrive fastsatte
beløb.
9. Bidraget bortfalder senest den dag, uddannelsen afsluttes eller afbrydes.
10. Bidrag er skattepligtigt for barnet. Det er ikke fradragsberettiget for betaleren.
11. Der tages hensyn til om bidragsbetaleren helt eller delvist opfylder sin forsørgelsespligt på anden måde end ved betaling af bidrag.
Forsørgelsespligten kan eksempelvis opfyldes ved, at bidragsbetaler har oprettet og betalt en børneopsparing, der kommer til udbetaling.
Det er det udbetalte beløbs størrelse og ikke et renteafkast heraf, der er afgørende.
12. Det er ikke i sig selv afgørende, om barnet er fuldtidsstuderende, men skolegangen kan være så begrænset, at dette taler imod
fastsættelse af uddannelsesbidrag.
13. Sagsbehandlingstid
Sagsbehandlingstiden i sager om uddannelsesbidrag er individuel, men som regel ikke over 24 uger i ikke komplicerede sager.
Du kan læse mere om sagsbehandlingstid på vores hjemmeside www.familieretshuset.dk/sagsbehandlingstid
14. Yderligere vejledning og ansøgningsskema kan fås på www.familieretshuset.dk
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

