Ansøgning til bestyrelsen

Om at indgå en betalingsaftale vedrørende indkrævning af børnebidrag/gæld ifølge regel nr. 491/1996,
jfr. lov nr. 54/1971, til bestyrelsen, Incassocentralen
1. Ansøger

2. Cpr.nr.:

3. Adresse

4. Sted/Land

5. Telefon nummer

6. Email

Ansøgning om:
Nedsættelse af renter delvist/totalt
Betalingsaftale med en månedlig betaling.
Betalingsaftale på tre år med mulighed for at søge om nedsættelse af gælden/renter delvist/totalt
under de forudsætninger at den bidragspligtige haroverholdt aftalen fuldt ud.
Tilbud, engangsbetaling.
Betalingsfrist.
I det tilfælde at De har yderligere oplysninger som De gerne vil tilføje, kan De her under skrive det.
Dette kan f.eks. være beskrivelse af social og/eller økonomisk situation, nedsat arbejdsdygtighed,
hjemmeboende børn, uddannelse eller andrelignende omstændigheder.
7. Beskrifelse

8. Betalings tilbud

Det er en betingelse at ansøgningen vedlægges en kopi af Deres selvangivelse, deres ægtefælles og
at det foreligger et tilbud fra Dem. I det tilfælde at Deres ansøgning ikke opfylder disse betingelser,
kan det forventes at behandling af sagen bliver udskudt. Ansøgeren kan yderligere vedlægge andre
relevante dokumenter.
9. Beviser
11. Sted

Ansøgning til bestyrelsen..

10. Dato.
12. Underskrift

Dreje
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Paragraffer som er relevant fra reglement nr. 491/1996 om opkrævningog betaling af
børnebidrag til Kommunernes incassocentral forbørnebidrag
§8
Strafrenter p. gr. a. betalingsforsømmelse
Den sidste betalingsdato for bidragsydelse uden strafrente er den sidste dag ipågældende
måned hvor ydelsen har betalingstermin jf. § 3. Hvis en bidragspligtig forælder ikke betaler
sit bidrag inden for en måned fra betalingsterminen ifølge bestemmelser i
skilmissebevillingen, skilsmisseoverenskomsten eller sysselmandens afsigelse, skal samme
forælder betale strafrenter af den forfaldne gæld. Renten skal være den samme som i banker
og sparekasser ifølge bestemmelserne hos Islands Centralbank, jf. rentelov nr. 25 af 1987.
§9
Bortfald af strafrenter
Kommunernes Inkassocentral for Børnebidrags styrelse har lovhjemmel til at fravige
opkrævelse af strafrenter ifølge § 8 eller lade strafrenter bortfalde, hvis særlige sociale
vanskeligheder gør sig gældende hos debitor, d.v.s. i følgende situationer: a) debitor har
skriftligt anmodet om overnskomst med institutionens styrelse af gælden og bortfald af
strafrenter
b) debitor har bevist at det er muligt at overholde betalingsbetingelserne, hvis strafrenterne
bortfalder,
c) gælden er opstået på grund af debitors speciale sociale vanskeligheder, så som af
helbredsgrunde, utilstrækkelig indkomst, nedsat arbejdsdygtigheder, stort betalingspres, en
stor børneflok eller af andre sammenlignende grunde.
§ 10
Bortfald af strafrenter
Generalt skal det kun tillades at lade strafrenter bortfalde en gang for hver debitor.
Forsømmes overenskomsten om betaling af bidragsgæld betydeligt efter bortfald af
strafrenter, kan institutionens styrelse beslutte at gælden igen vil inkludere strafrenter.
§ 12
Overenskomst om lavere beløb end det ordinære månedlige bidrag
Inkassocentralens styrelse kan tillade midlertidige overenskomster, der fastsætter et lavere
beløb til betaling hos debitor end det ordinære månedlige bidrag, hvis gælden er kommet til
på grund af debitors sociale vanskeligheder, jf. § 9 stk. 3. Sådanne overenskomster skal
revideres og ikke sjældnere end med seks måneders interval.
§ 13
Delvis eller fuldstænding afskrivning af hovedstol
I det tilfælde at sociale og økonomiske vanskeligheder fortsat gør sig gældende hos debitor til
trods for overenskomst jf. § 12, og styrelsen anser set for indlysende, at debitors situation er
den, at det må anses for umuligt at opnå betaling fra ham til betaling af den forfaldne
hovedstol eller en del af denne og de månedlige ydelser, kan styrelsen afskrive debitors
hovedstol delvis eller fuldstændig. Lovhjemmel til at afskrive hovedstol delvis eller
fuldstændig betinges af at debitor har overholdt overenskomsten jf. § 12 i mindst tre år.

