
      1.1.2023 

Interpedias adoptionskostnader år 2023 

Land BULGARIEN SYDAFRIKA INDIEN COLOMBIA THAILAND 

Adoptionskontakt FNA ABBA CARA ICBF Chiquitines La Casa DCY 

                

Avgift för Interpedias adoptionstjänst* 5800 5800 5800 5800 5800 5800 5800 

Landspecifika kostnader  300 1650 2300 3400 3400 3400 1000 

Registrerinsavgift 500 500 500 500 500 500 500 

        

Ersättning för adoptionskostnader: kostnader under sammanställandet av 
ansökningen 

       

Legalisering, översättning och sändning av dokument 1400 1500 1900 2500 2000 2600 1000 

Administrativa avgifter och avgifter till myndigheter i kontaktlandet** 2000 3000 
  

2400 2050 
 

  
       

Ersättning för adoptionskostnader: kostnader vid och efter barnbeskedet 
       

Vårdavgifter** 
  

4900 
  

700 
 

Administrativa avgifter och avgifter till myndigheter i kontaktlandet*** 5000 300 1350 4500 4000 6500 800 

Behandling & postning av uppföljningsrapporter 600 750 500 700 700 700 400 

        

Totalt € 15600 13500 17250 17400 18800 22250 9500 

        

Adoptionsstöd beviljat av FPA 7000 7000 7000 7000 7000 7000 5000 

Återstår för familjen att betala € 8600 6500 10250 10400 11800 15250 4500 

 

Adoptionsresans kostnader och kostnaderna för handlingar (såsom läkarintyg, psykologutlåtande, visum, adoptivbarnets pass) som de sökande behöver ingår inte i värderingen. Ytterligare information om 

adoptionsresans kostnader och nödvändiga handlingar får ni av Interpedias adoptionsansvariga. 
 

* Därutöver tillkommer: adoptionstjänstavgiften per kalenderår 500 euro för varje år efter registreringsåret. 

* Avgiften för förlängning av adoptionstillståndet 400 euro (adoptionstillståndet är i kraft i två år). 

** Beloppet varierar enligt valutakursen (gäller administrativa avgifter, vårdavgifter och legaliseringskostnader som betalas i kontaktlandet), i fråga om Colombia antalet vårddygn. 

*** I fråga om Indien varierar antalet nödvändiga handlingar utifrån delstat och barnhem 

 

➢ Syskontillägg: Interpedia uppbär syskontillägg 500 euro i samband med barnbeskedet för andra och/eller tredje syskonet. Även utländska adoptionstjänstorgan kan uppbära syskontillägg. 
➢ Adoptionsstödet som beviljas av Fpa höjs med 30 procent per syskon. 
➢ Utjämningsfakturan för adoptionskostnaderna görs efter att adoptionsprocessen slutförts. 
➢ De uppföljningsrapporter som socialarbetaren utarbetar ska översättas av en auktoriserad translator. Translatorn fakturerar familjen direkt.  

 
Kostnaderna kan förändras under adoptionsprocessen. 


