
ÅKLAGARMYNDIGHETEN

Roll i ärendet

Misstänkt för brott/förseelse  

Målsägande

___________________ 

Jag önskar

återta mitt samtycke till bötesförfarande

Jag ger in en utredning om

en väsentlig förändring av min betalningsförmåga

min underhållsskyldighet

Jag ger in en annan utredning

Personuppgifter Namn Personbeteckning

Adress

Telefon E-post

Individualiser-
ingsuppgifter för 
bötern

Indrivningsnummer

Eventuella andra uppgifter

Återtagande av
samtycke

Jag vill återkalla mitt samtycke till bötesförfarande och jag är medveten om att behandlingen 
av ärendet överförs till straffprocessen dvs. till förundersökning, åtalsprövning och 
domstolsförhandling.

   Inkomstutred-
ning

Innan ärendet 
avgörs beaktar 
åklagaren
den inlämnade 
utredningen, om 
den väsentligt 
inverkar på 
penningbeloppet 
av dagsboten.

Den bötfälldes genomsnittliga månadsinkomst beräknas utgående från nettoförvärvs- och 
nettokapitalinkomsterna (inklusive bl.a. bil-, telefon- och bostadsförmåner). En väsentlig förändring 
förutsätter en förändring på 20−25 %

Min betalningsförmåga har förändrats väsentligt.

Mina genomsnittliga nettoinkomster är ______________________ euro.

Mina nuvarande inkomster framgår av följande dokument, som biläggs denna utredning:

Kort beskrivning av orsaken till inkomstförändringen:

Datum  

Bötesförfarande / Utredning



Jag har  ________ barn under 18 år som jag försörjer.   

Jag försörjer min make. 

Bötesförfarande / Utredning

Förändring av
underhålls-
skyldighet

Underhållsskyldigheten gäller barn under 18 år och make som den bötfällde försörjer. Med make
jämställs en person som utan att ha ingått äktenskap fortgående lever med den bötfällde igemensamt
hushåll under äktenskapsliknande förhållanden.

Bötesfusk 16 kap. 6 § strafflagen:
”Den som i syfte att bereda sig ekonomisk vinning ger en myndighet för fastställande av böter väsentligt
osanna eller vilseledande uppgifter om sina inkomster, sin försörjningsplikt eller om någon annan
omständighet som inverkar på betalningsförmågan, skall för bötesfusk dömas till böter eller fängelse i
högst tre månader.”

Jag är medveten om stadgandet om bötesfusk.

Jag vill ge in följande tilläggsutredning i ärendet till den som handlägger bötesärendet eller berätta 
om en annan omständighet som har betydelse med hänsyn till avgörandet av ärendet:

Annan 
utredning i 
ärendet 

Före avgörandet 
beaktar 
åklagaren den 
inlämnade 
utredningen om 
detta är relevant 
med tanke på 
avgörandet.

Datum och
underskrift

Ort och datum Underskrift

Namnförtydligande

Personbeteckning behövs för att identifiera uppgifter om bötesärendet på ett tillförlitligt sätt. Personuppgifter behandlas i 
enlighet med 12 § i lagen om behandling av personuppgifter i brottmål och vid upprätthållandet av den nationella 
säkerheten.

Bifoga även en bild eller kopia på böterna. Se till att alla uppgifter för böterna är synliga.


	Datum: 
	Misstänkt för brott/förseelse: Off
	Målsägande: Off
	Namn: 
	Personbeteckning: 
	Adress: 
	Telefon: 
	E-post: 
	Indrivningsnummer: 
	Nr: 
	 för anmälan, misstänkt gärning, gärningsort, målsägande (ifall indrivningsnumret är okänt): 

	Jag vill återkalla mitt samtycke till bötesförfarande och jag är medveten om att behandlingen av ärendet överförs till straffprocessen dvs: 
	 till förundersökning, åtalsprövning och domstolsförhandling: Off

	Min betalningsförmåga har förändrats väsentligt: Off
	Mina genomsnittliga nettoinkomster är: 
	Mina nuvarande inkomster framgår av följande dokument, som biläggs denna utredning: 
	Kort beskrivning av orsaken till inkomstförändringen: 
	återta mitt samtycke till bötesförfarande: Off
	Jag är medveten om stadgandet om bötesfusk: Off
	Jag vill ge in följande tilläggsutredning i ärendet till den som handlägger bötesärendet eller berätta om en annan omständighet som har betydelse med hänsyn till avgörandet av ärendet:: 
	Ort och datum: 
	Underskrift: 
	Namnförtydligande: 
	Jag försörjer barn under 18 år: Off
	Antal barn: 
	Jag försörjer min make: Off
	en väsentlig förändring av min betalningsförmåga: Off
	min underhållsskyldighet: Off
	Jag ger in en annan utredning: Off


