Underhållsskyldighet
Nationell information och webbformulär som rör förordning nr 4/2009
Allmän information
Rådets förordning (EG) nr 4/2009 av den 18 december 2008 om underhållsskyldighet syftar till att säkerställa en snabb och
effektiv indrivning av underhållsbidrag.
Förordningen omfattar nio standardfomulär som ska underlätta kommunikationen mellan centralmyndigheterna och göra det
möjligt att ge in ansökningar på elektronisk väg.
Den är tillämplig mellan alla Europeiska unionens medlemsstater, inklusive Storbritannien (kommissionens beslut 2009/451/EG av
den 8 juni 2009,
EUT L 149, 12.6.2009, s. 73).
Danmark har genom en förklaring, som bygger på ett parallellavtal med Europeiska gemenskapen, bekräftat sin avsikt att
genomföra innehållet i förordningen, i den mån den ändrar förordning (EG) nr 44/2001 (EUT L 149, 12.6.2009, s. 80).
Danmark har bekräftat sin avsikt att genomföra innehållet i
genomförandeförordningen från den 10 november 2011 om
bilagorna X och XI till rådets förordning om underhållsskyldighet. (DK anmälan. EUT L 195, 18.7.2013, s.1)
Danmark och Förenade kungariket är inte bundna av 2007 års Haagprotokoll.
På den europeiska e-juridikportalen hittar du information om hur förordningen tillämpas och ett enkelt verktyg för att fylla i formuläre
n.
Icke-obligatoriskt standardformulär för angivande av utestående underhållsfordringar
För att underlätta den praktiska tillämpningen av förordningen om underhållsskyldighet och främja att EU-medborgarnas rättigheter
kan tillvaratas på ett effektivt sätt i hela EU har det europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område utarbetat ett ickeobligatoriskt standardformulär för angivande av utestående underhållsfordringar.
Detta formulär, som syftar till att underlätta indrivning av utestående underhållsfordringar, finns tillgängligt på 23 språk. Med
formuläret följer en instruktion om hur det ska fyllas i. Formuläret finns i följande format: PDF(898 Kb), redigerbart PDF(1084 KB)
och XLS(348 Kb).
Om du vill läsa fördjupad information från ett visst land väljer du det landets flagga.
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