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 STATEN WASHINGTONS 
 AVDELNINGEN FÖR SOCIALA OCH HÄLSOTJÄNSTER 
 DIVISION OF CHILD SUPPORT (DCS) 

  
Ansökan för indrivning av underhållsbidrag 

Instruktioner 
Läs detta formulär noggrant. Fyll i Begäran underhållsbidrag, deklaration om underhållsbetalningar, och detta 
formulär.  Skicka tillbaka det till Division of Child Support (DCS) på adressen som finns på sidan 4. Förutom din signatur, 
skriv dina svar i blått eller svart bläck. 

Information om mig 
NAMN (FÖRSTA, MELLAN, SISTA) 
      
 

TELEFONNUMMER 
(         )       

PERSONNUMMER 
      

GATADRESS STAD STAT POSTNUMMER 
                         
     Information om föräldern som inte är vårdnadshavare 
NAMN (FÖRSTA, MELLAN, SISTA) 
      

 Betalningar 

Jag förstår att DCS kan skicka bidragsbetalningar till mig genom elektronisk överföring (EFT) genom att sätta in 
betalningarna direkt på mitt checkkonto eller sparkonto. Jag godkänner direktinsättning genom att fylla i följande 
bankkontouppgifter.  (Bifoga en annullerad check.) 
 
              
Bank namn Bank kod 
 
                     Checkkonto           Sparkonto 
Bankkontonummer 
Om jag inte godkänner direktinsättning skickar DCS automatiskt ett Visa bankkort med innestående värde som 
kallas DCS-betalkort. Om DCS registrerar mig i DCS-betalkortsprogrammet kommer DCS att sätta in mina betalningar 
på kortet istället för på mitt bankkonto.  I de flesta fall finns underhållsbidragsbetalningar tillgängliga på mitt bankkonto 
eller på mitt DCS-betalkort inom tre arbetsdagar efter att DCS tilldelat dem till mitt ärende. DCS-betalkortet kan användas 
var som helst där Visa accepteras eller på bankomater. Jag kan få mer information om elektroniska betalningar eller ta 
reda på mina andra alternativ för att ta emot betalningar genom att ringa 800-468-7422 eller online på 
www.dshs.wa.gov/esa/division-child-support. 

Deklaration 
Jag försäkrar att jag: 
1. Jag tar inte emot och har inte bett om tjänster för indrivning av bidrag från en annan stat eller myndighet. 
2. Antingen har fysisk vårdnad om de barn som jag söker aktuellt bidrag för eller ha fysisk vårdnad om barnen för den tid 

då bidragsskulden uppstod. 
3. Har vårdnadshavarens tillstånd att ta hand om barnen. 
4. Berövade inte den lagliga fysiska vårdnadshavaren felaktigt vårdnaden om barnen. 
5. Får inte socialhjälp för barnen. 
Jag försäkrar under straff för mened enligt lagarna i staten Washington att det föregående är sant och korrekt. 
SIGNATUR PLATS SIGNERAD 

      
DATUM 
      

 Bekräftelse beträffande betalningar som skickats av misstag och/eller överbetalningar:  Såvida jag inte markerar rutan "Nej" nedan, ger 
min signatur på denna ansökan Division of Child Support (DCS) tillstånd att behålla upp till 10 procent av mina aktuella betalningar för 
underhållsbidrag och alla mina förfallna betalningar som gjorts i det här ärendet tills betalningar som skickats av misstag återbetalats till 
fullo. 

         Nej.  Kontakta mig innan du försöker återkräva en betalning som skickats av misstag från mina framtida bidragsbetalningar. 

DCS kommer att tillhandahålla samma nivå av fullständiga indrivningstjänster oavsett om jag markerar "Nej” i rutan.  DCS kan använda 
andra indrivningsmetoder för att erhålla en betalning som skickades av misstag. Detta kan inkludera avdrag från intäkter och andra 
åtgärder som tillåts enligt RCW 74.20A.270. 
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Jag vill att DCS tillhandahåller indrivningstjänster för underhåll till mig och mitt barn. Jag vill att DCS accepterar och 
godkänner alla betalningar för underhållsbidrag (checkar, postanvisningar, elektroniska överföringar osv.) Som drivits in 
till mig. 

Om jag nu får utbetalningar av underhållsbidrag via en statlig eller stamdomstol eller statlig eller stam underhållsbidrag 
tillsynsmyndighet, vill jag att domstolen eller myndigheten ska skicka alla betalningar till DCS. 

Jag har läst och förstått formuläret Information om indrivning av underhållsbidrag som jag fick med denna ansökan. 

Jag förstår att: 

1. DCS tar ut en årlig avgift på 35 dollar om jag aldrig har fått tillfälligt stöd till behövande familjer (TANF), Stam TANF 
eller stöd till familjer med minderåriga barn (AFDC) för barn i mitt hushåll.  DCS behåller denna avgift (mellan den 
1 oktober och den 30 september) från underhållsbidrag som samlats in efter att DCS har betalat ut 550 dollar i 
underhållsbidrag till mig i ett ärende under ett federalt räkenskapsår.  Om jag har mer än ett ärende kan jag 
debiteras en avgift för varje ärende där 550 dollar betalas ut till mig.  Om jag har fått TANF, Stam TANF eller 
AFDC från en annan stat måste jag tillhandahålla bevis, som till exempel en försäkran under ed från annan 
delstats organ för allmänt stöd eller en bestyrkt kopia på ditt bidragsregister till DCS.  DCS kan ta ut 
avgiften tills jag tillhandahåller detta bevis.  Om betalning av 35 dollars avgiften skapar svårigheter för min 
familj kan jag begära ett undantag genom att begära en Conference Board-prövning. 

2. Om DCS hänvisar mitt ärende till en annan stat för verkställighet kan den andra staten ta ut en avgift för en viss 
tjänst. Den andra staten kan ta ut sina avgifter genom att behålla en del av underhållsbidraget. 

3. DCS måste ge ut mitt namn och mina barns namn till den förälder som inte är vårdnadshavare. 

4. Jag måste ange mitt personnummer till DCS. DCS kommer att använda numret för indrivning av underhållsbidrag 
enligt definitionen i avdelning IV-D i socialförsäkringslagen. 

5. DCS kan inte driva in underhållsbidragsskulder som begränsas av lagstiftningen. 

6. DCS kan inte kräva att en indianstam, ett stamägd verksamhet eller en indianägd verksamhet som ligger på ett 
reservat innehåller inkomst för underhållsbidrag för förälder som inte är vårdnadshavare. Om en stam och DCS 
har en överenskommelse om att göra det, kommer DCS att be stammen att driva in mitt underhållsbeslut. 

7. DCS kommer att lägga in mitt underhållsbeslut i staten Washingtons registreringskontor för bidrag (WSSR). 

8. Om jag har ett domstolsbeslut som kräver att föräldern som inte har vårdnad betalar underhållsbidrag via WSSR, 
kommer mitt ärende vara kvar i WSSR tills en domstol upphäver mitt beslut. 

9. DCS kommer att distribuera indrivning av underhållsbidrag i mitt ärende enligt federala och statliga lagar. DCS 
kommer att: 

a. Tillämpa aktuellt underhållsbidrag till den månad då det tas emot. 

b. Skicka mig det aktuella underhållsbidraget. (Om föräldern som inte har vårdnad har mer än ett 
underhållsbeslut och en indrivning inte täcker alla aktuella bidragsbeslut, delar DCS indrivningen proportionellt 
mellan ärenden.) 

c. Behålla en årlig avgift på 35 dollar (mellan 1 oktober och 30 september), om jag aldrig har fått AFDC, TANF 
eller Stam TANF-bidrag som vårdnadshavare för minderåriga barn, efter 550 dollar av underhållsbidraget 
utbetalas till mig i ärendet på ett år. 

d. Tillämpa indrivningar som överstiger en månads aktuella underhållsbidrag på förfallna underhållsbidrag (om 
sådana finns).  

e. Om jag mottagit TANF eller AFDC tidigare kommer DCS att dela ut förfallna underhållsbidrag (utom 
betalningar från Internal Revenue Service (IRS)) enligt följande: 

(1) För det första allt förfallet bidrag till mig som aldrig tilldelats staten. 

(2) För det andra till allt förfallet bidrag som tillfälligt tilldelades staten via en tilldelning 

(3) För det tredje allt förfallet bidrag till mig för barnet/barnens medicinska bidrag. 

(4) För det fjärde, till allt förfallet bidrag som tilldelades staten permanent genom en socialbidragsbetalning 

(5) För det femte, till alla medicinska bidrag som tilldelats staten.  
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 10.  Indrivningar som erhållits från IRS tillämpas alltid på förfallet bidrag. Betalningar som erhållits från IRS distribueras till 
följande beslut: 
a. Först till permanent tilldelat förfallet ekonomiskt bidrag. 
För det andra till tillfälligt tilldelat förfallet ekonomiskt bidrag. 
c. För det tredje till permanent tilldelat förfallet medicinskt bidrag. 
För det fjärde till något bidrag som aldrig tilldelats staten. 

11. WAC-388-14A-2037 förklarar permanent tilldelade skulder. WAC 388-14A-2038 förklarar tillfälligt tilldelade skulder.  

 12. Jag måste återbetala betalningar som DCS betalat till om jag: 
       a. DCS felaktigt skickat mig pengar. 
       b. Mottagit mer pengar än vad föräldern utan vårdnad är skyldig, även kallad överbetalning. 

13. DCS kan återkräva överbetalningen och/eller betalning av misstag genom att hålla tillbaka framtida underhållsbidrag 
som jag ska mottaga utan ytterligare meddelande till mig. Detta kallas avräkning och är tillåtet av RCW 26.23.035 (3).  
Jag kan skriftligen begära på sidan 1 i denna ansökan att DCS kontaktar mig innan jag begär betalningsåterbetalning 
med offset.  DCS kan kontakta mig vid ett senare tillfälle för att begära tillstånd för kvittning eller för att skriftligen 
meddela mig att DCS planerar att återkräva en betalning med kvittning om jag inte svarar.  När DCS har befogenhet att 
återhämta sig med offset inträffar följande: 

 a. DCS håller inne 10 procent av mina framtida aktuella bidragsbetalningar. 

 b. DCS håller upp till 100 procent av mina framtida förfallna bidragsbetalningar. 

14. DCS kan vidta andra indrivningsåtgärder som tillåts av RCW 74.20A.270 för att återkräva överbetalningar och 
betalningar som skickades till dig av misstag.  Detta gäller även efter att jag slutar ta emot betalningar av 
underhållsbidrag via DCS.  DCS väljer detta alternativ, DCS kommer att meddela mig.  Om ingen invändning mottas får 
DCS göra det 

 a. Skicka min arbetsgivare eller annan person eller organisation som innehar tillgångar åt mig en innehållande av 
inkomst för bidrag. Beslutet/meddelandet kräver att min arbetsgivare eller annan person eller organisation håller 
tillbaka betalningsbeloppet felaktigt och/eller överbetalas från mina intäkter, inkomster och tillgångar. 

        b. Registrera panträtt mot min fasta och personliga egendom. 

        c.  Använd alla DCS-indrivningsmedel som finns tillgängliga under kapitel 26.09, 26.18, 26.23, and 74.20 RCW. 

15. RCW 26.23.110 tillåter DCS att driva in ej obetalda medicinska utgifter (inklusive egenavgift, självrisker och premier som 
definieras i WAC 388-14A-1020) som uppstått för barnens räkning från mig under vissa omständigheter.  DCS kan göra 
detta genom att: 

 a. Minska skulden till mig. 
 b. Minska nuvarande bidrag till mig med högst 50 procent varje månad under ett år eller mindre. 
 c. Öppna ett nytt indrivningsärende mot mig och använda vad DCS kan ha drivit in med undantag för 

licensavstängningen 

16. Om mitt underhållsbeslut kräver att jag tillhandahåller sjukförsäkringsskydd kan DCS genomdriva detta krav om förälder 
som inte är vårdnadshavare begär det. Verkställighet kan innefatta att fastställa en medicinsk kontantförpliktelse för 
månatliga premier, inte överstiga 25 procent av min grundläggande underhållsskyldighet som visas i kalkylbladet för mitt 
underhållsbeslut. 

17. DCS representerar inte mig eller den andra parten i mitt underhållsbeslut. För att skydda mina intressen bör jag delta i 
alla prövningar eller domstolsuppträdanden om mitt underhållsbeslut. Om jag inte deltar i en prövning kan en domare i 
förvaltningsrätten bevilja alla förfrågningar från DCS eller den andra parten till mitt underhållsbeslut utan ytterligare 
meddelande till mig. 

18. DCS kan sätta in mina bidragsbetalningar direkt på mitt bankkonto med elektronisk överföring (EFT). Om jag inte 
godkänner direktinsättning skickar DCS automatiskt ett Visa bankkort med lagrat värde, kallat DCS-betalkort. 
Om DCS registrerar mig i DCS-betalkortsprogrammet sätter DCS in mina bidragsbetalningar på kortet istället för på mitt 
bankkonto. I de flesta fall finns bidragsbetalningar tillgängliga på mitt bankkonto eller på mitt DCS-betalkort inom tre 
arbetsdagar efter att DCS tillämpar dem i ärendet. DCS-betalkortet kan användas var som helst där Visa accepteras eller 
på bankomater. För mer information om elektroniska betalningar eller andra alternativ för att ta emot betalningar kan jag 
ringa 800-468-7422 eller gå online på www.dshs.wa.gov/esa/division-child-support. 

19. DCS kan skicka skriftliga meddelanden till mig med A-post. DCS kan skicka dessa meddelanden till min senast kända 
adress. 
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Jag instämmer i följande: 
1. Skicka DCS alla bidragsbetalningar jag får från andra än DCS. Jag måste skicka betalningarna till DCS inom åtta 

dagar. 
2. Meddela omedelbart DCS om mina barn får något av följande betalt från föräldern som inte är vårdnadshavare. 

Föräldern som inte är vårdnadshavare kan få bidragsbetalningskredit för de förmåner som dina barn får. Du kan bli 
ombedd att bekräfta dessa betalningar. Om kreditgivning visar att föräldern som inte är vårdnadshavare har överbetalt 
kan du bli tvungen att betala tillbaka det överbetalda beloppet. I allmänhet måste barnens vårdnadshavare ansöka om 
dessa förmåner. 
a. En förmån som betalas av Department of Labor and Industries eller en arbetstagares ersättning som betalas av 

en självförsäkringsgivare som betalas efter den 1 juli 1990. 
b. Ett invaliditetsbidrag eller pensionsförmån från Social Security Administration som betalats efter  

1 juli 1990. 
c. En fördelning av förmånerna från avdelningen för krigsveteraner den 24 juli 2015 eller senare. 

3. Meddela DCS om jag ber en annan person eller byrå att driva in underhållsbidrag åt mig. 
4. Meddela DCS om min adress eller mina barns adress ändras. 
5. Skicka DCS-kopior av alla underhållsbidrags beslut som ändrar bidragskrav eller vårdnad om de barn som nämns i 

mitt ärende. 

 

Om du har några frågor, kontakta: 
DIVISION OF CHILD SUPPORT 
PO BOX 11520 
TACOMA WA 98411-5520 

Inom   samtalsområde   

Utanför   ] samtalsområde   
TTY/TDD-tjänster finns för tal- eller hörselskadade 
 Besök vår hemsida på: www.dshs.wa.gov/esa/division-child-support 

Ingen person på grund av ras, färg, nationellt ursprung, trosbekännelse, religion, kön, ålder eller funktionshinder får 
diskrimineras i anställning, tjänster eller någon aspekt av programmets aktiviteter. Detta formulär är tillgängligt i alternativa 
format på begäran. 

 
 


