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Muu asiaMnrovvvvom ändring av 7 § i barnbidragslagen Utgiven i Helsingfors den 10 december 2019

1218/2019

Lag
om ändring av 7 § i barnbidragslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i barnbidragslagen (796/1992) 7 §, sådan den lyder i lagarna 1111/2014,

1086/2016 och 1142/2017, som följer:

7 §

Barnbidragets storlek

Barnbidraget är 94,88 euro per barn och kalendermånad.
Om en i 6 § avsedd person har rätt att lyfta barnbidrag för flera än ett barn, är barnbi-

dragets belopp för det andra barnet 104,84 euro, för det tredje barnet 133,79 euro, för det
fjärde barnet 163,24 euro och för varje påföljande barn 182,69 euro per kalendermånad.

För en ensamförsörjares barn betalas barnbidraget höjt med 63,30 euro per kalendermå-
nad. Med ensamförsörjare avses i denna lag en person som har rätt att lyfta barnbidrag och
som i början av betalningsmånaden för barnbidraget inte lever i äktenskap eller som före
betalningsmånadens början har flyttat ifrån sin make i syfte att upphöra med samlevnaden.
Som ensamförsörjare anses dock inte en person som utan att ingå äktenskap fortgående
lever tillsammans med en annan person i gemensamt hushåll under förhållanden av äkten-
skapsliknande natur.

Om barnet så som avses i 11 § 1 mom. är i anstalts- eller familjevård och barnbidraget
betalas till kommunen eller om bidraget med stöd av 12 § 1 mom. betalas till barnet självt,
är barnbidraget 94,88 euro per kalendermånad. För barn till ensamförsörjare betalas dock
barnbidraget höjt med 63,30 euro per kalendermånad.

————
Denna lag träder i kraft den1 januari 2020.

Helsingfors den 4 december 2019
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