Manual för Kronofogdemyndighetens blankett

”Ansökan om skuldsanering”
Tycker du att blanketten är svår att fylla i?
Här hittar du svar på de vanligaste frågorna som budget- och skuldrådgivarna brukar få
om blanketten.
Vi har tagit upp de avsnitt som flest undrar över – alla blankettens avsnitt finns därför
inte med här. Mer info om skuldsanering samt blanketter hittar ni på Kronofogdens
hemsida.

OBS!
VIKTIGT!

		

Innan du börjar fylla i ansökan

		
		

1/ Skriv ned inkomster och utgifter, se sidan 3
2/ Gör en lista på skulderna, sidan 5

Sidan 1: Personuppgifter och hushåll
Har du skyddade personuppgifter bör du alltid upplysa Kronofogden om det. Då är det
viktigt att du lämnar adressfältet tomt. Du kan kontakta Kronofogden för att veta vilka
uppgifter som är nödvändiga att lämna in.

Sidan 2: Redovisa boende, utbildning,
arbetslivserfarenhet och sysselsättning.
Om du blir ålderspensionär inom närmsta fem åren är det bra om du bifogar en
prognos över vad du kommer att få i pension. Pensionsprognos kan du räkna fram på
www.minpension.se

Sidan 3: Inkomster och utgifter
Skriv ner alla era inkomster samt utgifter. Om ni har kostnad för tandvård, medicinvård,
glasögon, arvode för god man, hemtjänst samt färdtjänst skriver ni det också under
utgifter.
OBS!
VIKTIGT!

Viktigt att veta är att Kronofogden kan medge tillägg vid större behandlingar för
tandvård och glasögon. Tillägg görs endast för kommande kostnader. Innan behandlingen
påbörjas ska du lämna in ett skriftligt intyg från tandläkaren. Av intyget ska framgå:
•
•
•
•
•

att behandlingen är nödvändig
att behandlingen, om det finns alternativa behandlingssätt,
är det billigaste alternativet
den totala kostnaden för behandlingen
hur betalning ska ske
hur stor del av kostnaden som du ska betala själv
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Om du redan har betalat tandvården kan vi inte ta hänsyn till kostnaden. Undantag görs
endast då du akut tvingats uppsöka tandläkare.

Glasögon/Linser
Tillägg för kostnader för glasögon eller linser kan ges om du kan styrka kostnaden och
behovet genom skriftligt intyg från optiker. Tillägg görs endast för kommande kostnader
och du måste därför kontakta Kronofogden innan du skaffar glasögonen/linserna. Av
intyget ska framgå:
•
•
•
•

ditt behov av glasögon/linser
att det är fråga om glasögon eller linser i lägsta prisklass
kostnaden
hur betalning ska ske

Om du redan har betalat glasögon/linserna tar Kronofogden inte hänsyn till kostnaden.
Om du har lånat pengar för att betala får långivaren inte företräde framför andra fordringsägare.

Sidan 4: Eventuella tillgångar
Tillgångar: bostadsrätt, fastigheter, bil, båt, fonder, pensionssparande, smycke.

Sidan 5-7: Skulder
Viktigt att uppger både ombud samt fordringsägare. Skuldens storlek ska uppskattas.
Fordringsägare= den du är skyldig pengar till. Till exempel: Växjö kommun, bank
Ombud= den som företräder (representerar) den du är skyldig pengar. Till exempel:
Intrum Justitia, Lindorff, Svea Inkasso

Sidan 8-9: Svara på frågorna.
Skicka gärna med ett personligt brev som bilaga.
Beskriv din skuldsituation, när skulderna/lån/krediter har uppkommit, varför och när du
började få problem med betalningen. Är det en speciell händelse så som sjukdom, arbetslöshet eller skilsmässa kopplad till skuldsättningen, eller något annat?
Vad du har gjort för att försöka lösa din ekonomiska situation och betala dina skulder.
Det kan till exempel vara att du har försökt minska dina höga boendekostnader, att du
har försökt återköpa en pensionförsäkring, kontaktat fordringsägarna, kontaktat budget
och skuldrådgivning eller att löneutmätning har pågått.
Försök få ihop en så grundlig berättelse som möjligt så att man som utomstående enkelt
får en bild av vad som ligger bakom den situation du är idag.
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Sidan 10: Fylls i om du har fastighet eller bostadsrätt
och om bil används till jobbet.
Grundhyra, vatten, soppor, uppvärmning, amortering samt ränta (månadskostnad)
OBS!
VIKTIGT!

OBS! Hushållsel för man inte tillägg för.
Om man använder bil till och från arbete måste avstånd samt hur många dagar
i månaden man behöver bil i arbetet anges.

Sidan 9: Skriv under och skicka till:
Kronofogden
Skuldsanering Kalmar
Box 925
391 29 Kalmar
Behöver du ytterligare vägledning?
Då kan du alltid kontakta kommunens budget och skuldrådgivare. Du kan även höra av
dig om du fått en skuldsanering beviljad och behöver hjälp i ett senare skede, eller har
andra frågor gällande din ekonomi.
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