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Skuldsanering – för dig som aldrig kan betala dina skulder 

Du som är överskuldsatt, det vill säga har skulder du aldrig kan betala, kan 

få skuldsanering. Men du måste uppfylla flera krav. 

Vad är en skuldsanering? 

En skuldsanering innebär att du får en betalningsplan för att betala tillbaka en del 

av dina skulder under några år, fem år för privatpersoner och tre år för företag. 

Resten av skulden behöver du inte betala. 

Vem kan få skuldsanering? 

Är du svårt skuldsatt kan du ansöka om skuldsanering. Det gäller både 

privatpersoner och företag. 

Vilka är kraven för skuldsanering? 

 Du kan inte på något sätt betala dina skulder på många år.

 Det är rimligt med hänsyn till dina personliga och ekonomiska

förhållanden.

 Du bor, arbetar eller har dina skulder i Sverige.

 För dig som har en enskild firma ska ekonomin i företaget vara enkel att

utreda.

 Du får inte ha näringsförbud.

Hur går det till? 

I korta drag går det till så här: 

 Du ansöker om skuldsanering hos oss via vår e-tjänst eller genom att fylla

i en blankett. Om du tycker det är krångligt – ta hjälp av budget- och

skuldrådgivaren i din kommun.

 Vi utreder om du uppfyller kraven för att få skuldsanering. Om du gör det

fattar vi ett preliminärt beslut om att inleda skuldsanering och hur mycket

du ska betala.

 Du ska börja betala av din skuld redan när du får det preliminära beslutet.

 Vi skickar ett förslag till dem du är skyldig pengar, som de kan svara på. I

förslaget ingår alla skulder du har när du börjar betala.

 Så småningom får du ett slutligt beslut av oss där det står hur din

skuldsanering ska gå till.

 Du betalar enligt en betalningsplan. Om du lever på existensminimum kan

du få ett beslut utan betalningsplan. Då betalar du inte av något på dina

skulder. Ett undantag är om du fått skuldsanering som företagare, då måste

du alltid betala enligt din plan.
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 När skuldsaneringen är klar, vanligen efter fem år för privatpersoner eller

tre år för företagare, har du inte längre kvar de skulder som ingick i din

skuldsanering.


