HISTORIKBILAGA TILL
VÄGLEDNING 2001:2

Historik – information om ändringar i vägledning
2001:2 Betalningsskyldighet för underhållsstöd
Vägledningen uppdateras fortlöpande. Omtryck görs endast vid större
ändringar eller när antalet ändringar blivit mer omfattande. Smärre
ändringar arbetas in i den elektroniska versionen. I den elektroniska
versionen av vägledningen framgår de senaste ändringarna genom att
texten är markerad med grå bakgrund.
När en vägledning ändras kompletteras serienumret (årtal och ordningsnummer) med ett versionsnummer. Denna versionshantering används från
och med den 1 oktober 2004. När vägledningen ändras första gången efter
detta datum får vägledningen versionsnummer 1.
I denna bilaga lämnas en kort beskrivning av de sakliga ändringar som
gjorts i vägledningens olika versioner. De olika versionerna presenteras i
fallande kronologisk ordning – dvs. den senaste versionen redovisas först.
Version

Beslutsdatum

Ändringar i kapitel, avsnitt eller bilaga

12

2017-11-29

1.1, 1.2, 2.1.4, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.9, 2.3.1,
2.3.5, 2.4.2, 2.4.3, 3.2.5, 4.1, 4.3.1, 5.1.4,
5.2.1, 5.5.3, 8.3, 8.4.3, 9.5.3,
källförteckning

11

2016-12-01

1.1, 4.1, 4.2, 4.3, 4.3.1, 5.3.2 , 6.1.5, 8.4.3,
9.5–9.6.2

10

2016-02-26

2, 2.1.6, 3.1, 4–4.2.8, 7–7.3, 7.5, 7.8, 8.1–
8.2, 8.2.3, 8.3.4, 8.4.3, 8.6.3, 9.5.3

9

2015-10-15

Sammanfattning, 1, 2.1.1, 2.1.6, 2.3.5, 3.1,
5.5.2, 8.2.4, 8.3.3, 10.1, 10.1.1, 10.1.2

8

2014-09-18

Tidigare kapitel 2 om försäkringstillhörighet har tagits bort. 1, 2.1.2, 2.3.5,
2.7.1, 3.1, 3.2, 3.2.3, 4.3, 5.1.3, 5.3.2, 5.3.4,
5.5.1, 8.2.6, 8.3, 8.3.3, 9.5.2, 9.5.3, 9.5.7,
10.1.8, 10.1.10, 10.3

7

2013-05-28

2.2, 2.2.1, 2.2.6, 2.4.4, 3, 3.1.2, 3.2.1, 3,2,9,
3.3, 3.3.1, 3.3.5, 3.4.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.7.1,
6.1.1, 6.5, 6.5.1, 7.1, 9.5.2, 10.2.2, 11.1.1,
11.1.2, 11.1.8

6

2011-03-24

3.1.2, 3.3.5, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 7.1.1, 9.5.3
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5

2010-11-02

Ändringar i berörda avsnitt med anledning
av införandet av socialförsäkringsbalken.

4

2010-04-13

1,1, 2, 3.1.2, 3.2.1, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6, 3.2.8,
3.3.1, 3.3.5, 3.4.4, 3.5, 3.6, 3.7.1, 4.2, 4.2.3,
4.2.4, 5, 5.3, 5.3.2, 5.4, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3,
6.2, 6.3.2, 6.3.3, 6.3.6, 7.3.3, 7.4, 8.1.1, 9.2,
9.2.4, 9.2.5 9.3, 9.3.1, 9.3.3, 9.3.4, 10.1,
10.2.2, 10.5, 10.5.1, 10.5.2,10.5.3, 10.5.7,
11.1.3, 11.1.5, 11.1.10, 11.2.3

3

2007-11-15

2.1.4, 2.2.1, 2.2.8, 2.3.1, 2.4.1, 2.6, 3.2.5,
4.3.1, 4.4, 4.6, 4.6.1, 5.1.1, 5.3, 5.3.1, 5.4.2,
5.6.2, 6.1.1, 6.2, 7.1.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.4,
8.2.6, 8.2.7, 8.3, 8.3.3, 8.4, 9.2.2, 9.5, 9.5.1,
9.5.3, 9.5.4, 9.5.9, 9.6.1, 10.1.10 och 11

2

2005-10-24

2.1.1, 2.1.2, 2.1.4, 2.2.1, 2.2.7, 2.2.8, 2.3.2,
2.4.1, 2.4.3, 2.5, 2.6, 2.7.1, 3, 3.2, 3.2.1–
3.2.4, 4.1, 4.2.1, 4.3, 4.3.3–4.3.4, 4.6, 4.6.1,
8.1, 8.2.6, 8.3.2, 8.3.4–8.3.5, 9.1 och 10.1.2

1

2004-12-20

1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.6, 2.7, 4.2, 5.1, 5.3, 5.6,
6.1, 6.3, 8.2, 8.3, 9.1, 9.5, 10.1, 10.3, 11 och
12

Version 12
Vägledningen har reviderats eftersom nya regler träder i kraft den 1 januari
2018 gällande underhållsstödsbeloppet, grundavdraget för den bidragsskyldiga föräldern och barnets inkomstgräns. Därtill hävs regler för
underhållsstöd vid växelvist boende från och med den 1 mars 2018 med
vissa övergångsbestämmelser som gäller till och med 31 december 2020.
1.1.Försörjningsskyldighet och underhåll till barn
Underhållsstödsbeloppet har strukits i avsnittet eftersom beloppet enligt
nya regler beror på barnets ålder.
1.2 Underhållsstöd
Avsnittet har justerats eftersom underhållsstödet höjs när barnet har fyllt
15 år.
2.1.4 Beloppsgränser
Avsnittet har justerats eftersom underhållsstödet höjs när barnet har fyllt
15 år.
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2.2.1 Betalningsgrundande inkomst
Tillägg i avsnittet eftersom grundavdraget höjts.
2.2.2 Slutlig skatt
Exemplet har uppdaterats med senare årtal.
2.2.9 Studiebidrag
Tillägg om att CSN-förmånen studiestartsstöd har tillkommit och ska
räknas som inkomst när betalningsskyldigheten enligt SFB räknas fram.
2.3.1 Förvärvsförmågan utnyttjas inte
Lagt till bildsymbolen ”Rättsfall”.
2.3.5 Metodstöd – skälighetsbedömning av betalningsbelopp
Justerad text med anledning av att en elektronisk frågefunktion (Fråga
Skatteverket) tillkommit. Tillägg om att Försäkringskassan kommer att
kunna se studiestartsstöd från CSN i IT-systemet. Redigerar bort text om
systemet ”din Arbetsplats” eftersom det inte längre används i handläggningen. Namnet AA-registret byts ut mot NAV Registerforvaltning.
2.4.2 Omprövning när underhållsstödet höjs för att barnet har fyllt 15 år
Nytt avsnitt om handläggningen av betalningsskyldigheten när
underhållsstödet har höjts för att ett barn fyllt 15 år. Tillägg innebär att
efterföljande avsnitt 2.4.3 - har ny nummerordning jämfört med föregående
version av vägledningen.
2.4.3 Nytt betalningsbelopp – förfallodatum
Redaktionell ändring. Den tidigare formuleringen: Nytt betalningsbelopp.
3.2.5 Betalt underhållsbidrag
Exempel har reviderats eftersom underhållsstöd åldersdifferentierats. Nytt
exempel har lagts till där barnet är äldre och får ett högre underhållsstöd.
4.1 Nettoberäkning
Tillägg i texten om att föräldern kan inledningsvis antingen muntligen och
skriftligen anmäla att han eller hon vill göra ett avdrag.
4.3.1 Vistelsens längd
Lagt till ålder på barnet i exemplet eftersom underhållsstödsbeloppet nu
åldersdifferentieras.
5.1.4 Förfallodag
Lagt till ordet ”tidigast” för att texten ska stämma överens med lydelsen i
förordningen.
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5.2.1 När är en inbetalning riktad?
Texten har justerats eftersom Försäkringskassan under år 2017 gått från
Plusgiro till Bankgiro.
5.5.3 Preskription av underhållsbidrag
Lägger till en hänvisning till vägledning 2006:1 för den som behöver läsa
mer om bland annat preskription av utländska underhållsbidrag.
8.3 Ansökan om anstånd
Tillägg om självbetjäningstjänsterna och tillhörande föreskrift.
8.4.3 Kronofogdens rekommendationer
Avsnittet Inkomster och lön har reviderats för att inkludera studiestartsstöd
enligt lagen (2017:527) om studiestartsstöd, som har trädde i kraft den 2
juli 2017.
9.5.3 Beslut om att inleda skuldsanering
Under rubriken Metodstöd – vid beslut om att inleda skuldsanering har en
hänvisning till borgenärsenheternas adresser lagts till eftersom det har
visats sig att postsorteringen ibland blir fel när brevet verkar rikta sig till
Kronofogden.
Källförteckning
Lagt till hänvisning till lagen (2017:527) om studiestartsstöd, prop.
2016/17:216 Åldersdifferentierat underhållsstöd och höjt grundavdrag för
bidragsskyldiga föräldrar och vägledning (2017:1) Övergripande
bestämmelser i SFB, unionsrätten och internationella avtal.
Version 11
Förkortningar
Förkortningarna AFL, BDF och SFBP stryks eftersom de inte längre
förekommer i vägledningstexten.
1.1 Försörjningsskyldighet och underhåll till barn
En hänvisning till ny vägledning (2016:1) Underhållsbidrag till barn har
lagts till.
4.1 Nettoberäkning
Stycken i föregående versions avsnitt har styckats upp i kapitlet.
4.2 Avtal om umgänge
Nytt avsnitt som ska ge handläggaren bakgrundsinformation om avtal om
umgänge.
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4.3 Handläggning av anmälan om nettoberäkning
Stycke om omprövning har flyttats till efterföljande avsnitt.
4.3.1 Vistelsens längd
Detta avsnitt har flyttats eftersom det även ska tillämpas gällande nettoberäkning, inte endast vid umgängesavdrag.
5.3.2 Faderskap eller föräldraskap har upphävts
Datum ändrat i exemplet.
6.1.5 Samarbete med socialnämnden
Redaktionell ändring i fjärde stycket. Ingen ändring i sak och stycket
gråmarkeras därför inte.
8.4.3 Kronofogdens rekommendationer
Avsnittet Förbehåll för umgängeskostnader har förtydligats. Det ska nu
framgå tydligare att den bidragsskyldiga föräldern ska yrka på ett avdrag,
såsom det beskrivs i domsnytt 2015:014.
9.5–9.5.7 Skuldsanering
Avsnitt 9.5 – 9.5.5 och 9.5.7 har ändrats huvudsakligen med anledning av
lagändringar inom området, men vissa redaktionella ändringar har även
gjorts. Ett nytt avsnitt Skuldsanering för företagare har lagts till (se 9.5.1).
I övrigt har ordningen av avsnitt ändrats för att följa handläggningsprocessen av en ansökan om skuldsanering.
9.6–9.6.1 Ackord
Laghänvisningar uppdaterade.
9.6.2 Beslut om ackord
Avsnittet stryks.
Version 10
Begreppet ”den bidragsskyldige” har ersatts med ”den bidragsskyldiga
föräldern” i hela vägledningen. Ändringarna i varje avsnitt listas därför inte
här.
2. Betalningsskyldighet för den bidragsskyldiga föräldern
Inledningen har skrivits om.
2.1.6 Vård på det allmännas bekostnad
Avsnittet skrivs om. Ingen ändring i sak endast redaktionella ändringar.

5 (27)

HISTORIKBILAGA TILL
VÄGLEDNING 2001:2

3.1 Bosättning
Redaktionellt tillägg om dygnsviloprincipens betydelse i SFB.
4 Avdrag när barnet bor tillfälligt hos den bidragsskyldiga föräldern
Kapitlet har arbetats om med hänsyn till att nya bestämmelser gäller från
den 1 april 2016, vilket innebär att bestämmelserna rörande umgängesavdrag upphör. Numreringen på avsnitten har följaktligen ändrats i hela
kapitlet. Viss text har strukits, bland annat dåvarande avsnitt 4.2 Den
bidragsskyldige har haft barnet hos sig, 4.2.2 Längre tid än avtalat och
4.2.3 Vistelse i samband med flyttning.
4.1 Handläggning av anmälan om nettoberäkning
Inledning läggs till i början av avsnittet och ett stycke om relationen mellan
umgängesavdrag och nettoberäkning stryks. Avsnitt 4.1.1–4.1.2 är äldre
avsnitt med ny numrering.
4.2 Tidigare bestämmelser om umgängesavdrag
Detta och efterföljande avsnitt i kapitlet beskriver tidigare regler.
4.2.1 Övergångsbestämmelser
Ett nytt avsnitt har lagts till för att beskriva övergångsregler.
4.2.2 Hur umgängesavdraget räknades fram
En inledande text har lagts till för att citera den hävda bestämmelsen i
19 kap. 19 § SFB. Avsnitt från föregående version med viss revidering.
4.2.3 Vistelsens längd
Avsnitt från föregående version med viss revidering.
4.2.4 Beräkning av avdrag
Text från föregående version med viss revidering. Tidigare avsnitt 4.2.1
Vistelsens längd har arbetats in i avsnittet. Tillägg om att 9 § andra stycket
i föreskrift RFFS 1996:18 upphört att gälla.
4.2.5 Handläggning av anmälan
Tillägg om vad avsnittet avser och en hänvisning till avsnittet om
övergångsbestämmelserna. Delar av avsnittet är från föregående version
med viss revidering.
Ett nytt stycke har lagts till som tidigare fanns i kapitel 10 i vägledningen
2001:9 Underhållsstöd.
4.2.6 Styrkande av uppgifterna
Tillägg om att 9 § andra stycket i föreskrift RFFS 1996:18 är upphävd.
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4.6 Avdrag beräknat på underhållsbidrag
Redaktionella ändringar för att minska textmängd. Tillägg om övergångsbestämmelserna.
7 Ränta
Kapitlet har arbetats om eftersom nya bestämmelser om ränta gäller från
den 1 april 2016.
7.1 Skyldighet att betala ränta
Avsnittet har arbetats om utifrån nya regler om ränta. Ett underavsnitt har
lagts till med rubrik Förfallodatum på inbetalningsaviseringar.
7.1.1 Metodstöd – förfallodatum på automatskapade
inbetalningsaviseringar
Avsnitt har lagts till för att förklara varför Försäkringskassan tolkat in i tid
för att skjuta på förfallodatum.
7.2 När ett beslut om anstånd finns
Avsnitt som förtydligar vad som gäller vid anstånd och som ändrats på
grund av lagändringen.
7.3 Vid skuldsanering
Tillägg om hur ett beslut om att skuldsanering beviljas eller hävs påverkar
ränta.
7.5 Dag för dag beräkning
Äldre exempel om hur ränta räknas fram under en pågående anståndsperiod har bytts ut mot ett exempel om hur ränta räknas fram när den
bidragsskyldige gör en sen inbetalning som avser betalningsskyldighet.
7.8 Äldre och övergångsbestämmelser
Nytt avsnitt som innehåller en beskrivning av övergången till nya
bestämmelser från den 1 april 2016 och därmed beskrivs de äldre också.
8.1 Anstånd med att fullgöra betalningsskyldigheten
Nytt avsnitt har lagts till för att förtydliga hur bestämmelsen om anstånd
ska läsas. Efterföljande avsnitt har därför ändrat numrering.
8.2.3 Ändring av beslut
En skrivning om ränta vid anstånd i andra stycket stryks.
8.4.3 Kronofogdens rekommendationer
Uppdaterat årtal i avsnittet.
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8.6.3 Stora retroaktiva skulder
Underrubriken Retroaktiv skuld på grund av delgivning har strukits för att
förtydliga att avsnittet ska läsas tillsammans med föregående stycke.
9.5.3 Metodstöd – beslut om att inleda skuldsanering
Förtydligande om att det inte är enbart den tekniska registreringen som
upphör, utan att det speglar att det faktiska beslutet om anstånd upphör.
Version 9
Vägledningen har uppdaterats med nya belopp och beräkningar eftersom
underhållsstödet för oktober 2015 och framåt höjs. Även äldre årtal har
ändrats i de exempel som finns.
Sammanfattning
Avsnittet som beskrev övergången från USL till SFB har skrivits om i sin
helhet. Kapitlet är i stället en sammanfattning av vägledningens innehåll.
1 Inledning
Kapitlet har indelats i avsnitt 1.1–1.3. Kapitlet har utvidgats med inledande
information om försörjningsskyldighet och förklaring till skillnaden mellan
underhållsbidrag och underhållsstöd.
2.1.6 Vård på det allmännas bekostnad
Hänvisning till bestämmelse har lagts till.
2.3.5 Metodstöd – skälighetsbedömning av betalningsbelopp
Lagt till en hänvisning till AA-registret under stycket om Norge.
3.1 Bosättning.
Avsnittet har omarbetats för att förtydliga bosättningsbegreppet i SFB.
Ingen ändring i sak.
5.5.2 Preskription vid anstånd
Redaktionell ändring av laghänvisning.
8.2.4 Beslut om anstånd upphävs helt
Exempel stryks.
8.3.3 Kronofogdemyndighetens rekommendationer
Avsnittet har uppdaterats för att överensstämma med föreskrifterna. Med
anledning av domsnytt 2015:014 har nytt avsnitt arbetats in med rubrik
”Förbehåll för umgängeskostnader”.
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10.1.1 Ansökan om indrivning
Redaktionell ändring i texten.
10.1.2 Bidragsskyldig följer inte betalningsplan vid anstånd
En omskrivning av avsnittet har gjorts med anledning av ändrad tolkning
av tidsfristen i 19 kap. 43 § SFB. Gäller tidpunkten när skuld, som
omfattas av betalningsplan enligt 43 §, tidigast kan lämnas för indrivning.
Version 8
1. Inledning Hänvisning till Vägledning 2000:2 har lagts till i kapitel 1
eftersom kapitel 2 Försäkringstillhörighet har tagits bort.
2.1.2 Betalningsbelopp eller underhållsbidrag
Redaktionell ändring. Lagt till text där läsaren hänvisas till avsnitt 2.3.2.
2.3.5 Metodstöd – skälighetsbedömning av betalningsbelopp
Under rubrik Bidragskyldig har haft utlandsinkomst har text om taxeringsuppgifter i Norge ändrats eftersom tidigare skrivning inte längre stämmer.
Redaktionell ändring under rubriken Bedömning av förvärvsförmågan där
text tagits bort och läsaren hänvisas till vägledning 2004:7.
2.7.1 Retroaktiv begränsning
Redaktionella ändringar. Förtydligande om att det är meddelande enligt
18 kap. 38 § SFB som avses. Annan textändring är för att förtydliga att det
endast är för utlandsperioden som Försäkringskassan kan tillämpa 19 kap.
27–28 och 37 §§ SFB.
3.1 Bosättning
Förtydligande av bosättningsbegreppet i förhållande till bidragsskyldig.
3.2 Försäkringskassans krav på underhållsbidrag
Tillägg för att betona att tidsperioden är avgränsad till utlandsvistelsen och
att rätten att träda in barnets rätt till underhållsbidrag inte finns för tid
därefter, förutsatt att arbete eller inkomst utomlands inte kvarstår i
utlandet.
3.2.3 Fullmakt
Redaktionell ändring i text eftersom det inte finns ett krav på att barnet ska
studera för att kunna lämna fullmakt.
4.3 Metodstöd – handläggning av en anmälan om umgängesavdrag
Redaktionell ändring i rubrik.
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5.1.3 Metodstöd – handläggning av utebliven delgivning
Redaktionell ändring i rubrik.
5.3.2 Metodstöd – Faderskap eller föräldraskap har upphävts
Hänvisning till prop. 1978/79:193 har lagts till. Ändrad tolkning av
beräkningstidpunkt. Beräknas utifrån domstolens dom eller beslut, inte
tidpunkten för när beslutet vunnit laga kraft. Laga kraft är av vikt för att
kunna verkställa återbetalningen.
5.3.4 Metodstöd – återbetalning när en person har friats från faderskap
eller föräldraskap
Redaktionell ändring i rubrik.
5.5.1 Preskription av betalningsskyldighet
Redaktionell ändring av texten för att förtydliga att preskriptionen ska
räknas utifrån beslut om betalningsskyldighet.
Metodstöd har lagts till för att förtydliga hanteringen av återkallelser av
skuldposter, när vi konstaterat att det var en felaktig överföring eftersom
fordran var preskriberad eller om Försäkringskassan har uppgett fel datum
för när fordran föll till betalning.
8.2.6 Fordringar som har lämnats till KFM
Tillägg om när en återkallelse av indrivning kan vara aktuell.
8.3 Beräkning av förbehållsbelopp
OECD-länk har uppdaterats.
8.3.3 Kronofogdemyndighetens rekommendationer m.m.
Tillägg om att utöver glasögon gäller det här också linser. Under ”bostadskostnad” görs ett tillägg om hur kostnad för inneboende reduceras enligt
KFM:s rekommendationer.
9.5.2 Beslut om att inleda skuldsanering
Ett tillägg görs för att lyfta fram när vi ska vända oss till Skatteverket och
när vi ska vända oss direkt till KFM vid ett inledande. Se även ändring i
efterföljande metodstöd, avsnitt 9.5.3.
9.5.3 Metodstöd – beslut om att inleda skuldsanering
Text ändras med anledning av ändrad tillämpning, se avsnitt 5.5.1. Text
om delgivning skrivs därför om.
9.5.7 Metodstöd – beslut om skuldsanering
Text stryks eftersom Försäkringskassans systemhantering kommer att
ändras. Det kommer då att beskrivas i IT-manualen.
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10.1.8 Metodstöd - blandmål
Redaktionella ändringar i texten.
10.1.10 Återkallande av indrivning
Text läggs till om myndighetens ansvar när en felaktig överföring till KFM
uppmärksammas. Adress till KFM:s rättelseteam i Visby läggs till.
10.3 Uppgifter i personregister
Tillägg om när det kan vara aktuellt att skicka ett yttrande till KFM för att
KFM ska kunna ta ställning till om det ska göras en rättelse av uppgifter i
deras register.
Version 7
En språklig ändring har gjorts i hela vägledningen av begreppet taxering
till beslut om slutlig skatt. Kapitel 2 Försäkringstillhörighet är uppdaterad.
Kapitel 3 Betalningsskyldighet för den bidragsskyldige har arbetats om då
underhållsstöd inte längre är en familjeförmån enligt förordning 1408/71.
Kapitel 6 (6.5.1) har skrivits om på grund av att Högsta domstolen har
kommit fram till att starttidpunkten för preskribering av en bidragsskyldigs
skuld börjar löpa när beslut om betalningsskyldigheten fattas. Kapitel 11 är
förtydligad med när i tiden bidragsskyldigs skuld för över till KFM i de fall
anstånd är beviljat. Ett nytt metodstöd finns för blandmål. I övrigt har
språkliga ändringar och förtydliganden gjorts.
2.2 EU:s samordningsbestämmelser
Förtydligande i texten.
2.2.1 Länder som omfattas av bestämmelserna
Tillägg med EES och Schweiz i texten. Sista stycket borttaget.
2.2.6 Bestämmelser om tillämplig lagstiftning
Tillägg med EES eller Schweiz. Sista meningen borttagen.
2.4.4 Speciella försäkringssituationer
Sista stycket borttaget.
3.1.2 När den bidragsskyldige är en EU/EES medborgare som arbetar i
Sverige
Hela stycket borttaget då underhållsstöd sedanjuni 2012 inte längre
omfattas av förordning 1408/71.
3.2.1 Betalningsgrundande inkomst
Punkten gällande rekryteringsbidrag till vuxen studerande borttagen.
Rekryteringsbidraget upphörde att gälla vid utgången av år 2006.
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3.2.9 Studiebidrag
Texten om rekryteringsbidrag borttagen då bidraget upphörde 2006 för
vuxenstuderande.
3.3 Skälighetsbedömning
Språklig ändring.
3.3.1 Förvärvsförmågan utnyttjas inte
Språklig ändring.
3.3.5 Metodstöd – Skälighetsbedömning av betalningsbelopp
Uppgifterna om Norge, Finland, Island och Danmark är uppdaterade. För
övrigt är språkliga ändringar gjorda.
3.4.4 Friad från faderskap
Förtydligande av text.
3.6 Jämkning av betalningsskyldighet
Årtalen uppdaterade i exemplet.
3.7 Retroaktiv betalningsskyldighet
Årtalen uppdaterade i exemplet.
3.7.1 Retroaktiv begränsning
Språklig ändring samt ändring i texten i sista stycket då lagtexten i 19 kap.
35 § ändrats något.
6.1.1 Delgivning
Förtydligande i texten samt tillägg när förenklad delgivning infördes.
6.5 Preskription
Omarbetad text på grund av Högsta domstolens beslut om när preskription
av bidragsskyldigs skuld börjar löpa.
6.5.1 Preskription av betalningsskyldighet
Se ovan.
7.1 Fördelning och kreditering vid betalning till Försäkringskassan.
Språklig ändring.
9.5.2 Andra särskilda förhållanden
Språklig ändring.
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10.2.2 Ekonomiska förhållanden
Språklig ändring.
11.1.1 Begäran om indrivning
Språklig ändring.
11.1.2 Bidragsskyldig följer inte betalningsplan vid anstånd
Texten är omarbetad då 19 kap. 43 § är förtydligad om när i tiden skulden
förfaller till betalning.
11.1.3 Metodstöd – Blandmål
Helt nytt metodstöd i de fall underhållsbidrag görs om till betalningsbelopp.
Version 6
Ändringarna i denna version av vägledningen har gjorts med anledning av
ny förordning 1231/2010 som reglerar att även tredjelandsmedborgare omfattas av förordning 883/2004. Ändring har även gjorts på grund av att ny
delgivningslag träder kraft den 1 april 2011. Därutöver har ett ställningstagande gällande anstånd i Informationsmeddelande IM 2010:176 förts in.
3.2.1 När den bidragsskyldige är en EU/EES medborgare som arbetar i
Sverige
Ändringar med anledning av ny förordning 1231/2010 som trädde ikraft
den 1 januari 2011. Det innebär att även tredjelandsmedborgare, men med
vissa undantag, omfattas av förordning 883/2004.
3.3.5 Metodstöd-skälighetsbedömning
Förslag till motivering i meddelande om beslut har tagits bort eftersom det
framgår i mallen för beslut.
6.1.1 Delgivning
6.1.2 Metodstöd-delgivning av beslut om betalningsskyldighet
6.1.3 Utebliven delgivning
Ändringarna är gjorda med anledning av att en ny delgivningslag träder i
kraft den 1 april 2011.
7.1.1 Fördelning mellan fordringar för flera barn
Sista stycket i avsnittet har tagits bort eftersom innehållet redan finns
tidigare i samma avsnitt.
9.5.3 Stora retroaktiva skulder
Avsnittet har förtydligats i frågan om bedömning av anstånd när
anledningen till ansökan är stor retroaktiv skuld.
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Version 5
Vägledningen har omarbetats med anledning av att socialförsäkringsbalken
trätt i kraft den 1 januari 2011. Avsnitt med språkliga och materiella
ändringar och kodifiering av praxis och principer har gråmarkerats, men
inte avsnitt med enbart ändringar av laghänvisningar.
Hela vägledningen innehåller en stor mängd språkliga ändringar. Det
vanligast förekommande är att begreppet återbetalningsskyldighet har
ändrats till betalningsskyldighet. Andra begrepp som har ändrats är
återbetalningsbelopp har ändrats till betalningsbelopp, provisoriskt beslut
har ändrats till interimistiskt beslut och växelvis boende har ändrats till
växelvist boende. I samband med ändringarna har även tidigare felaktigt
angivna sidanvisningar ändrats.
Version 4
Ändringarna i denna version har gjorts med anledning av att EG förordning
883/04 träder i kraft den 1 maj 2010 samt vissa lagändringar såsom att
förmögenhet inte längre ska räknas med som inkomst vid beräkning av
återbetalningsbelopp, att kapitalinkomst ska minskas med schablonintäkt
och att Skatteverket övertagit vissa borgenärsfunktioner. Metodstöd för att
bestämma återbetalningsbeloppet genom skälighetsbedömning har lagts till
samt vid upphävt faderskap och skuldsanering. Vissa förtydliganden av
texten har gjort och nya exempel har lagts in. Det tidigare kapitlet 11 om
länsorganisation har tagits bort.
1. Inledning
Beskrivning av ändringarna med anledning av att ny EG förordning 883/04
träder ikraft.
1.1 Administration
Ändring med anledning av att länsorganisationen har upphört.
2. Nytt kapitel om försäkringstillhörighet
Ett kapitel om gemensamma bestämmelser om försäkringstillhörighet lagts
in i vägledningen.
3.1.2 När den bidragsskyldige är en EU/EES medborgare som arbetar i
Sverige
Från och med den 1 maj 2010 träder EG förordning 883/04 ikraft och
underhållsstöd upphör att vara en familjeförmån.
3.2.1 Återbetalningsgrundande inkomst
Från och med den 1 februari 2010 ska förmögenhet inte längre räknas med
vid beräkning av återbetalningsbeloppet.
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3.2.4 Överskott av kapital
Nya regler för beräkning av avdrag för uppskovsbelopp.
3.2.6 Schablonintäkt
Ny regel om schablonintäkt vid uppskov vid försäljning av bostad.
3.2.8 Förmögenhet
Förmögenhet ska från och med den 1 februari 2010 inte räknas med vid
fastställande av återbetalningsbelopp
3.3.1 Förvärvsförmågan utnyttjas inte
Avsnittet är uppdaterat med anledning av utfall i Regeringsrätten.
3.3.5 Metodstöd – skälighetsbedömning av återbetalningsbelopp
Nytt avsnitt.
3.4.4 Friad från faderskap
Frias en man från faderskap och en annan man bestäms vara far kan denna
åläggas återbetalningsskyldighet för barnet under den tid underhållsstöd
betalats ut.
3.5 Upphävande av återbetalningsskyldighet
Nytt avsnitt om när återbetalningsskyldigheten kan hävas och ersättas med
underhållsbidrag.
3.6 Jämkning av återbetalningsskyldighet
Texten har formulerats om och förtydligats.
3.7.1 Retroaktiv begränsning.
Texten har förtydligats.
4.2 Försäkringskassans krav på underhållsbidrag
Texten har förtydligats när återbetalningsbelopp respektive underhållsbidrag ska fastställas när bidragsskyldig flyttar utomlands och flyttar
tillbaka.
4.2.3 Fullmakt
Avsnittet har förtydligats.
4.2.4 Debitering
Texten har förtydligats och ett exempel har lagts till.
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5. Avdrag när barnet bor tillfälligt hos bidragsskyldig och nettoberäkning
utifrån vad som bestämts om barns vistelse
Avsnittet har förtydligats.
5.3 Handläggning av anmälan om när barnet bor tillfälligt
Avsnittet har förtydligats vad gäller sexmånadersregeln.
5.3.2 Beräkning av avdrag
Avsnittet har förtydligats.
5.4 Avdrag beräknat på underhållsbidrag
Avsnittet har förtydligats
6.1.1 Delgivning
Avsnittet har förtydligats.
6.1.2 Utebliven delgivning
Avsnittet har förtydligats
6.1.3 Förfallodag
Ett exempel har lagts till avsnittet.
6.2 Riktade inbetalningar
Avsnittet har förtydligats.
6.3.2 Faderskap eller föräldraskap har upphävts
Ny rubrik med anledning av att även föräldraskap omfattas av reglerna.
Innehållet i avsnittet har anpassats till detta.
6.3.3 Metodstöd – faderskap eller föräldraskap har upphävts
Nytt avsnitt som beskriver den praktiska handläggningen av dessa ärenden.
6.3.6 Återbetalning av underhållsbidrag vid upphävt faderskap eller
föräldraskap
Rubriken har ändrats och innehållet i avsnittet har förtydligats.
7.3.3 Förbehållsbelopp och utmätningsbelopp
Skatteverket har ändrats till Kronofogdemyndigheten.
7.4 Betalning av återbetalningsbelopp till Försäkringskassan samtidigt son
löneutmätning pågår
Avsnittet har förtydligats med vad som gäller när den bidragsskyldige
betalar underhållsbidrag eller återbetalningsbelopp.

16 (27)

HISTORIKBILAGA TILL
VÄGLEDNING 2001:2

8.1.1 Beräkning av ränta
Avsnittet innehåller enbart uppgift om att regeringen årligen fastställer
räntesatsen. Uppgiften om räntebelopp för varje år har tagits bort.
9.2 Ansökan om anstånd
Avsnittet har kompletterats med hänvisning till avsnitt om anstånd i
vägledning 2006:1 Indrivning av underhållsbidrag i internationella
ärenden.
9.2.4 Beslut om anstånd upphävs helt
Texten har formulerats om för att bli mer lättläst. Exemplet har
uppdaterats.
9.2.5 Nytt beslut om anstånd
Två nya exempel har lagts till avsnittet.
9.3.1 Ändrade inkomstförhållanden
Avsnittet har förtydligats med ett exempel.
9.3.3 Kronofogdemyndighetens rekommendationer m.m
Ändringarna består i att uppgifterna har uppdaterats efter lagändringar och
ändringar Kronofogdemyndighetens allmänna råd och meddelanden.
9.3.4 Betalningsplan då underhållsstöd betalas ut
Avsnittet har förtydligats och kompletterats med exempel.
10.1 Eftergift
Förtydligande om när beslut om eftergift kan tas upp på
Försäkringskassans initiativ.
10.2.2 Ekonomiska förhållanden
Avsnittet har förtydligats och exemplet har skrivits om.
10.5 Skuldsanering
Avsnittet har förtydligats med vad som gäller för skuldsanering.
10.5.1 Kronofogdemyndighetens bedömning
Avsnittet har ändrats till följd av lagändring.
10.5.2 Beslut om att inleda skuldsanering
Avsnittet har förtydligats.
10.5.3 Metodstöd – beslut om att inleda skuldsanering
Nytt avsnitt med metodstöd har lagts till.
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10.5.7 Metodstöd – beslut om skuldsanering
Nytt av snitt med metodstöd har lagts till.
11.1.3 Betalningsuppmaning
Uppgift om att indrivningen är förenad med ytterligare kostnad har lagts
till.
11.1.5 Underhållsbidrag
Avsnittet har ändrats efter nya regler i utmätningsbalken.
11.1.10 Betalning efter att fordran har lämnats för indrivning
Innehållet i avsnittet har förtydligats.
11.2 Kostnader m. m. vid indrivning
Ett tillägg har gjorts om avgifter i mål om underhållsbidrag.
11.2.3 Betalningsanmärkning
Avsnittet har förtydligats.
12 Behörig länsorganisation
Det tidigare kapitlet om den tidigare organisationen har tagits bort.
Version 3
De sakliga ändringarna i denna version har gjorts med anledning av ny lag
om skuldsanering från och med 2007-01-01samt vissa lagändringar.
Ändringar har också införts med anledning av ny tillämpning av delgivningslagen och indrivningsförordningen. Vissa förtydligande av texten har
gjorts samt uppdateringar av belopp. Avsnittet 8.2.5 Beslut om anstånd
upphävs för viss tid, har tagits bort. Det har medfört en förskjutning i
numreringen av följande avsnitt inom kapitel 8.
2.1.4 Beloppsgränser
Återbetalningsbeloppet har ändrats till 1 273 kronor enligt lagändring som
gäller fr.o.m. 2006-02-01.
2.2.1 Återbetalningsgrundande inkomst
Rekryteringsbidraget har genom lagändring upphört efter 2006-12-31.
2.2.8 Studiebidrag
Rekryteringsbidraget ha upphört.
2.3.1 Förvärvsförmågan utnyttjas inte
Ny dom från KRNG som gäller mål om skälighetsbedöming av
betalningsförmågan har lagts in.
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2.3.2 Ändring enligt 20 kap 10 a § AFL
Nytt avsnitt som beskriver förfarandet vid ändring av ett redan fastställt
återbetalningsbelopp.
2.4.1 Ändring av procentsats
Språkliga ändringar har gjorts i exemplen som tillhör avsnittet.
2.6 Jämkning av återbetalningsskyldighet
En felskrivning i exemplet som hör till avsnittet har rättats till.
3.2.5 Betalt underhållsbidrag
I exemplet har beloppet för underhållsstöd ändrats till 1 273 kronor.
4.3.1 Styrkande av uppgifterna
Avsnittet har ändrats på grund av ändrad tillämpning. Uppgift om barns
vistelse är borttaget från blanketten för ansökan om underhållsstöd.
4.4 Avdrag beräknat på underhållsbidrag
Exemplen i avsnittet har uppdaterats med aktuella belopp
4.6 Handläggning av anmälan om nettoberäkning
Andra stycket har fått en ny formulering jämfört med tidigare version.
4.6.1 Anmälningsskyldighet och omprövning av nettoberäkning
Sidhänvisningen har ändrats i andra stycket.
5.1.1 Delgivning
Avsnittet har kompletterats med beskrivning av förfarandet vid förenklad
delgivning.
5.3 Riktade inbetalningar
Andra stycket har kompletterats med laghänvisning.
5.3.1 När är en inbetalning riktad
Stycket har omarbetats språkligt och förtydligats.
5.4.2 Friad från faderskap
Avsnittet har kompletterats med uppgift om beräkning av ränta. Texten har
formulerats om.
5.6.2 Preskription vid anstånd
Stycket har formulerats om och laghänvisningen har ändrats.
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6.1.1 Fördelning av fordringar för flera barn
Nytt stycke har lagts till som beskriver kreditering när det finns ärende
med skuld för både underhållsstöd och underhållsbidrag.
6.2 Fördelning och kreditering vid anstånd
Tillägg har gjorts med att det inte finns rätt att rikta inbetalningarna i ett
anståndsärende.
7.1.1 Beräkning av ränta
Avsnittet har kompletterats med räntesatser för 2005, 2006 och 2007.
8.2 Ansökan om anstånd
Tillägg med att ansökan kan göras på annat sätt än på fastställd blankett
enligt JO beslut.
8.2.1 Tidsbegränsat beslut
Laghänvisningen i avsnittet ha ändrats.
8.2.4 Beslut om anstånd upphävs helt
Laghänvisningen har ändrats i avsnittet. Exemplen har gjorts om efter den
tillämpning som gäller. I det andra exemplet har även årtalen ändrats.
8.2.5 Nytt beslut om anstånd (tidigare 8.2.6)
I avsnittet har laghänvisningen ändrats.
8.2.6 Fordringar som lämnats till Kronofogdemyndigheten
Texten har formulerats om och förtydligats om återkallande av fordran
enligt indrivningsförordningen. I exemplet som följer har texten ändrats.
8.3 Beräkning av förbehållsbelopp
Texten har ändrats och tidigare hänvisning till Skatteverkets allmänna råd
och anvisningar är ersatt med Kronofogdemyndighetens, då KFM blev
egen myndighet 2006.
8.3.3 Kronofogdemyndighetens rekommendationer m.m.
Avsnittet har förtydligats med beskrivning av vissa av Kronofogdemyndighetens rekommendationer.
8.4 Näringsidkare
Texten har formulerats om och Skatteverket har ersatts med Kronofogdemyndigheten.
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9.2.2 Ekonomiska förhållanden
Ett nytt stycke har lagts till med förtydligande av tillämpningen enligt
RAR 2001 till 35 § USL samt ett exempel på tillämpningen.
9.5 Skuldsanering
Ändringarna i hela avsnittet har gjorts med anledning av ny skuldsaneringslag från och med 2007-01-01.
9.6.1 Fördel för det allmänna
Avsnittet har kompletterats med lagnummer.
10.1.10 Betalning efter att fordran ha lämnats för indrivning
Nytt avsnitt med anledning av ny tillämpning av 9 § indrivningsförordningen.
11. Behörig länsorganisation
Texten är ändrad efter den senaste ändringen i Försäkringskassans
arbetsordning.
Version 2 (2005-10-24)
Sakliga ändringar och nya avsnitt har skapats med anledning av de
lagändringar som träder i kraft den 1 november 2005 som påverkar
tillämpningen av återbetalningsskyldigheten från den 1 februari 2006. Det
har även gjorts ändringar och förtydligande av tidigare införda avsnitt.
Läsanvisningar
Har kompletterats med nettoberäkning och hänvisning till kapitel eftersom
det är helt nytt och inte fanns med tidigare.
1. Inledning
Eftersom det finns en källförteckning har informationen om föreskrifter,
förordningar och allmänna råd tagits bort.
2.1.1 Beslut om återbetalningsskyldighet
Avsnittet har kompletterats med möjligheten till nettoberäkning som införs
från och med februari 2006.
2.1.2 När den bidragsskyldige är en EU/EES medborgare som arbetar i
Sverige
Avsnittet har förtydligats och kompletterats med Försäkringskassans
möjlighet att kunna välja mellan att fastställa återbetalningsskyldighet eller
begära ett underhållsbidrag.
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2.1.4 Beloppsgränser
Beloppsgränsen har ändrats från 100 kronor till 50 kronor per månad.
Anledningen är ändring i USL.
2.2.1 Återbetalningsgrundande inkomst
Ändrat belopp för grundavdraget från 72 000 kronor till 100 000 kronor.
Anledningen är ändring i USL.
2.2.7 Förmögenhet
Avsnittet har kompletterats med uppgift om vad som gäller vid inkomstberäkningen för den ersättning som betalas ut till neurosedynskadade.
2.2.8 Studiebidrag
Avsnittet har kompletterats med uppgift om vad som gäller för det
generella studiebidrag som införs den 1 januari 2006.
2.2.9 Allmänna avdrag
Texten har formulerats om. Tillämpningen är oförändrad.
2.3.2 Inkomster i utlandet
Avsnittet har förtydligats och kompletterats med uppgift om Försäkringskassans möjlighet att välja mellan att fastställa återbetalningsbelopp eller
begära ett underhållsbidrag. Anledningen är ändring i USL.
2.4.1 Ändring av procentsats
Avsnittet och exemplen har ändrats med de tidpunkter som gäller för
ändring och retroaktiv begränsning. Anledningen är ändringar i USL.
2.4.3 Faderskapsärende
Första exemplet har ändrats och visar nu begränsningen för retroaktiv
ändring. Anledningen är ändring i USL.
2.5 Upphävande av återbetalningsskyldighet
Avsnittet har kompletterats med Försäkringskassans möjlighet att välja
mellan att fastställa återbetalningsskyldighet eller att begära ett underhållsbidrag. Anledningen är ändring i USL.
2.6 Jämkning av återbetalningsskyldighet
Avsnittet har ändrats och kompletterats med den retroaktiva begränsningen
och den övergångsregel som införts. Anledningen är ändringar i USL.
2.7.1 Retroaktiv begränsning
Avsnittet har kompletterats med tidsbegränsningen för retroaktiva
ändringar. Anledningen är ändring i USL.
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3.2 Försäkringskassans krav på underhållsbidrag
Avsnittet har ändrats och kompletterats med Försäkringskassans möjlighet
att välja mellan ett återbetalningsbelopp och ett underhållsbidrag.
Anledningen är ändring i USL.
3.2.1 Förfallodag
I avsnittet har endast en hänvisning till 31 § andra stycket USL ändrats till
31 § a första stycket USL. Anledningen är en ändring i USL.
3.2.2 Föreläggande
I avsnittet har hänvisningen till lagen ändrats samt RFV tagits bort i den
löpande texten. Anledningen till den ändrade laghänvisningen är ändring i
USL.
3.2.3 Fullmakt
I avsnittet har endast hänvisningarna till lagen ändrats. Anledningen är
ändring i USL.
3.2.4 Debitering
I avsnittets sista stycke har hänvisning till lagen ändrats. Anledningen är
ändring i USL.
4. Umgängesavdrag och nettoberäkning utifrån vad som bestämts om
umgänget
Kapitelbeskrivningen har kompletterats med de nya reglerna om nettoberäkningen. Anledningen är ändring i USL.
4.1 Rätt till avdrag
Avsnittet har kompletterats med den nya nettoberäkningen och när den ska
gälla samt den ändrade dygnsberäkningen. Anledningen är ändringar i USL
och FB.
4.2.1 Vistelsens längd
Avsnittet har ändrats enligt den nya dygnsberäkningen. Anledningen är
ändring i FB.
4.3 Handläggning av anmälan om umgängesavdrag
Här har rubriken ändrats. Det behövs klarläggande då det nu finns två olika
anmälningar som kan reducera återbetalningsskyldigheten. Anledningen är
ändring i USL.
4.3.3 Beräkning av belopp
Ny numrering av rubriken samt avsnittet har kompletterats med den
ändrade dygnsberäkningen. Anledningen är ändring i FB.
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4.3.4 Öresavrundning
Exempel två har ändrats så det överensstämmer med den nya dygnsberäkningen, se avsnitt 4.2.1 samt 4.3.3. Anledningen är ändring i FB.
4.6 Handläggning av anmälan om nettoberäkning
Nytt avsnitt med anledning av möjligheten till en nettoberäkning.
Anledningen är ändring i USL.
4.6.1 Upphävd nettoberäkning
Nytt avsnitt som behandlar när Försäkringskassan ska upphäva ett beslut
om nettoberäkning samt när den bidragsskyldige efter ett upphävande kan
få en ny begäran prövad. Anledningen är ändring i USL.
8.1 Skäl för anstånd
Avsnittet har kompletterats med Försäkringskassans möjlighet att ta
hänsyn till om den bidragsskyldige har andra tillgångar än lön och annan
ersättning vid prövningen av anstånd. Anledningen är ändring i USL.
8.2.6 Nytt beslut om anstånd (= fortsatt anstånd)
Avsnittet har ändrats och kompletterats med de belopp som den bidragsskyldige ska betala när ett anståndsbeslut upphört. Anledningen är ändring
i USL.
8.3.2 Andra tillgångar
Avsnittet har kompletterats med Försäkringskassans möjlighet att undanta
andra tillgångar än den bidragsskyldiges lön i beslut om anstånd.
Anledningen är ändring i USL.
8.3.4 Betalningsplan då underhållsstöd betalas ut
Avsnittet har ändrats med anledning av höjningen vid återbetalning av
skuld som uppkommit på grund av tidigare beslut om anstånd.
Anledningen är ändring i USL.
8.3.6 Beräknad betalningsförmåga
I avsnittet har beloppsgränsen för återbetalningen ändrats. Anledningen är
ändring i USL.
8.5 Personliga eller ekonomiska förhållanden eller andra särskilda
förhållanden
I avsnittet har endast RFV tagits bort ur texten.
9.1 Eftergift
Avsnittet har kompletterats med uppgift att Försäkringskassan på eget
initiativ utan ansökan från den bidragsskyldige kan efterskänka statens
fordran för underhållsstöd. Anledningen är ändring i USL.
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10.1.2 Bidragsskyldig följer inte betalningsplan vid anstånd
Både rubrik och avsnitt har förtydligats. Anledningen är att det behövs ett
förtydligande när ett anståndsärende skickas för indrivning om den
bidragsskyldige inte betalar enligt fastställd betalningsplan.
Version 1 (2004-12-20)
De sakliga ändringarna i denna version har gjorts med anledning av
ändringar i UB från och med den 1 januari 2005 som påverkar
tillämpningen vid indrivning och kreditering av återbetalningsbelopp.
Ändringar har även gjorts till följd av ändrad tillämpning av förordning nr
1408/71. Dessutom har ett nytt kapitel Behörig länsorganisation tillkommit
samt ändringar har gjorts i kapitlet Övriga förfarandebestämmelser.
I denna version har en tredje rubriknivå införts.
1. Inledning
Tillägg har gjorts med beskrivning av barnets rätt till underhållsstöd enligt
förordning 1408/71.
2.1.2 När den bidragsskyldige är en EU/EES medborgare som arbetar i
Sverige
Ny beskrivning av vad som händer med återbetalningsskyldigheten.
2.2.1 Återbetalningsgrundande inkomst
Ändrad beskrivning av vilka inkomster som räknas med i den återbetalningsgrundande inkomsten.
2.3.2 Inkomster i utlandet
Förtydligande av vad som gäller vid skälighetsbedömning när den
bidragsskyldige har inkomster i utlandet
2.6.1 Återbetalning
Ändrad beskrivning av återbetalning till den bidragsskyldige vid jämkning
från den 1 januari 2005.
2.6.2 Tilläggsbetalning
Förtydligande vid tilläggsbetalning när jämkning resulterar i ett högre
återbetalningsbelopp.
2.7.1 Retroaktiv begränsning
Förtydligande om vad som gäller vid retroaktiv begränsning av återbetalningsskyldigheten.
4.2 Handläggning av anmälan
Ändrad beskrivning av handläggningen av umgängesavdrag från den 1
januari 2005.
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5.1 Försäkringskassans krav på fordringarna
Ändrad beskrivning av Försäkringskassans kravhandläggning från den
1 januari 2005. Anledningen är ändringar i indrivningsförordningen
(1993:1229) och förordningen (1996:1036) om underhållsstöd från den
1 januari 2005.
5.3.1 När är en inbetalning riktad?
Ändrad beskrivning av riktade betalningar till Försäkringskassan.
Anledningen är ändringarna i UB från den 1 januari 2005.
5.3.2 Olika fordringar
Ändrad beskrivning av hanteringen av olika fordringar vid inbetalningar
till Försäkringskassan efter den 1 januari 2005.
5.6 Preskription
Ett förtydligande av preskriptionsreglerna har gjorts.
6.1 Fördelning och kreditering vid betalning till Försäkringskassan
Ändrad beskrivning av hur en inbetalning till Försäkringskassan fördelas
och krediteras. Anledningen är ändringar i UB från den 1 januari 2005.
6.1.1 Fördelning mellan fordringar för flera barn
Ändrad beskrivning av hur inbetalat belopp fördelas när det finns fordringar för flera barn. Anledningen är ändringar i UB från den 1 januari 2005.
6.1.3 Kreditering
Ändrad beskrivning av krediteringen när den bidragsskyldige gör en
inbetalning till Försäkringskassan. Anledningen är ändringar i UB och 8 §
RFFS 1996:18 från den 1 januari 2005.
6.3 Betalning av återbetalningsbelopp till Försäkringskassan samtidigt
som löneutmätning pågår
Ändrat avsnitt och ny beskrivning av betalning av återbetalningsbelopp till
Försäkringskassan samtidigt som löneutmätning pågår. Anledningen är
ändringarna i UB.
8.2.6 Nytt beslut om fortsatt anstånd
Ett förtydligande och nytt exempel vid fortsatt anstånd
8.2.7 Fordringar som lämnats till Kronofogdemyndigheten
Ändrad beskrivning av anstånd när det också finns fordringar som lämnats
för indrivning. Anledningen är ändringarna i UB från den 1 januari 2005.
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8.3.3 Skatteverkets rekommendationer
Förtydligande av Skatteverkets rekommendationer när det gäller
beräkningen av bostadskostnaden.
9.5.7 Beslut om skuldsanering
Ny beskrivning av skuldsanering och en överenskommelse mellan RFV
och Skatteverket som gäller från den 1 januari 2005.
10.1.1 Begäran om indrivning
Ändrad beskrivning av begäran om indrivning. Anledningen är ändringar i
indrivningsförordningen och förordningen om underhållsstöd (1996:1036)
10.3 Uppgifter i personregister
Ändrad beskrivning av uppgifter i personregister.
11. Behörig länsorganisation
Ny beskrivning med anledning av organisationsförändringar den 1 januari
2005.
12. Övriga förfarandebestämmelser
Ändrat kapitel och ny beskrivning av övriga förfarandebestämmelser.
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