
Handlingarna återsändas till

ANSÖKAN OM UTSÖKNING  
Underhållsbidrag för barn

Sökande Sökandens namn

Utdelningsadress, postnummer och -anstalt

Personbeteckning

Återsändande 
av handlingar  
och redovis- 
ningsadress

Telefonnummer E-postadress

Ombudets e-postadressOmbudets telefonnummer

Ombudets adress (utdelningsadress, postnummer och -anstalt)

Personbeteckning/FO-nummerOmbudets namnOmbud

sökanden ombudet
Indrivna medel redovisas till

sökanden ombudet (redovisningsfullmakt skall visas upp)

IBAN-kontonummer BIC-kod

  / 

Svarande 
(underhålls-
skyldig)

Telefonnummer

Utdelningsadress, postnummer och -anstalt

PersonbeteckningSvarandens namn

Uppgifter om svarandens arbetsplats och egendom

Barn (namn och födelsedatum)Mottagare av 
underhålls- 
bidrag

Utsöknings- 
grund

Myndighet, diarienummer, avgörandets nummer och datum

Ärendenummer vid föregående utsökning (om ärenden har tidigare varit i utsökning)

Bilagor
Utsökningsgrunden 

Annan

Fullmakt

Endast skatteåterbäringNormal utsökning
Verkställig-
hetssätt Begränsad utsökning

Passiv- 
registrering Passivregistrering av fordran begärs (endast möjligt om normal utsökning har begärts)

Referens

Faktureringsadress (om annan än ovan)



Totalbeloppet av det underhållsbidrag som förfallit

Utsökning av underhållsbidragsfordran begärs

ANSÖKAN OM UTSÖKNING 
Underhållsbidrag för barn

  / 

Ort och tidDatum och 
underskrift

också vad gäller rater som förfaller till betalning i framtiden från och med

jämte dröjsmålsränta 

Underhålls- 
bidragford-
ran

 alkaen.

Beloppet på det underhållsbidrag som månatligen förfaller till betalning är €.

 € beräknat fram till

Underhållsbidrag för det 
innevarande året

Specifikation 
av under- 
hållsbidrags- 
fordran

Obetalda underhållsbidrag som förfallit till betalning under innevarande år och de fem föregående åren.

 €

 €Underhållsbidrag för

 €Underhållsbidrag för

 €

Amorteringar 
av 
underhålls- 
bidragsford-
ran

Amorteringar som gjorts före utsökningsindrivningen eller efter föregående utsökning

 €

 €

Datum DatumBelopp

 €

Belopp

 €

 €

 €

 €

 €

 €

 €

 €

 €

 €

 €

Sökandens eller ombudets underskrift

 €

 €

 €

 €

 €

Betalningar som förs direkt av den underhållsskyldige till sökanden ska utan dröjsmål meddelas till utmätningsmannen.

 €

Underhållsbidrag för

 €Underhållsbidrag för

 €Underhållsbidrag för
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