
Emma och Filip har varit tillsammans några månader och vill flytta ihop. De får hyra en tvåa och 
tar med sig de möbler som de har sedan tidigare men väljer att tillsammans köpa en ny TV och en 
dubbelsäng. De behöver inte köpa någon dator eftersom Emma äger en bärbar dator sedan tidigare.
Filips bästa kompis Simon får låna den bärbara datorn eftersom han behöver den till en 
studieuppgift. Filip och Simon har varit kompisar sedan flera år och varken Emma eller Filip bryr sig 
om att skriva papper på att Simon lånat datorn.
En dag ringer det på dörren och när Emma öppnar är det två kronoinspektörer från Kronofogden 
som söker Filip. De säger att de har skickat brev till Filip och meddelat att de ska komma. Emma 
släpper in dem och ropar på Filip. Nu får Emma veta att Filip har en skuld till Kronofogden, en skuld 
han har tillsammans med Simon och som uppstod när de tog ett lån för att ordna en stor fest.
Kronoinspektörerna säger att eftersom Filip inte har betalat skulden så måste de göra ett besök hos 
honom för att se om det finns något i bostaden som kan säljas så att skulden kan betalas. 
Emma tänker att det är tur att den bärbara datorn är hos Simon så att hon får behålla den. Vad 
hon inte vet är att även Simon får besök av Kronofogden med anledning av den skuld han har 
tillsammans med Filip.

Vad i bostaden kan utmätas för Filips skuld?
Huvudregeln är att Kronofogden kan utgå från att allt som finns i bostaden tillhör den skuldsatte, 
dvs Filip. Om Emma äger sakerna måste hon kunna bevisa att egendomen tillhör henne. Detta 
kan vara svårt men Emma har större chans att få behålla sina saker om hon har ett köpekontrakt 
eller kvitto. Kan hon inte bevisa att det är hennes saker kan Kronofogden utmäta allt i bostaden 
som har ett värde. De saker som inte kan utmätas är sådant som Emma och Filip behöver för att ha 
ett fungerande leverne, exempelvis kläder till ett skäligt värde samt möbler, husgeråd och annan 
utrustning i den mån egendomen är nödvändig för ett hem och dess skötsel.

Kan Kronofogden utmäta Emmas bärbara dator och sälja den för att betala Simons skulder?
Eftersom Kronofogden kan utgå från att allt i bostaden tillhör den skuldsatte så kan datorn utmätas 
för Simons skuld. För att datorn inte ska kunna utmätas för Simons skulder måste det kunna styrkas 
att den inte tillhör Simon. Ett lånekontrakt kan vara en handling som styrker att datorn tillhör 
Emma, men inte alltid. Det kan även finnas annan bevisning som gör att en utlånad sak inte går 
att utmäta för låntagarens skulder. Om Simon säger att det är Emmas dator så kommer Emma att 
underrättas om utmätningen och hon har då möjlighet att överklaga beslutet.

Vad hade Filip kunnat göra för att undvika situationen?
Eftersom Emma kan komma att påverkas av Kronofogdens beslut borde Filip ha berättat om sin 
skuld för henne. Han borde även informerat henne om att han har skulden tillsammans med Simon 
så hon vetat detta innan hon valde att låna ut datorn. För att få veta om en person har skulder går det 
alltid att ringa Kronofogdens kundcenter.


