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Här har vi samlat de vanligaste frågorna vi fått från borgenärer med
anledning av nya skuldsaneringslagar.
Kommer Kronofogden att skicka någon form av besked till gäldenären, t.ex. årligen, om vilka
belopp som har betalats in och förmedlats vidare till borgenärerna?
– Nej, den informationen finns i beslutet. Vi informerar alltså inte gäldenären årligen om gjorda
utbetalningar.
Kommer borgenärerna få någon redovisning över gäldenärens inbetalningar, utöver den
årliga utbetalningen?
– Ja, vi meddelar borgenärerna löpande under året om en gäldenär inte har betalat in hela
beloppet under månaden enligt plan.
Kan gäldenären själv välja om han/hon vill använda sig av Kronofogdens betalningstjänst
eller inte?
– Nej, samtliga gäldenärer ska använda betalningstjänsten. Om det endast finns ett fåtal
borgenärer kan vi i undantagsfall besluta om att gäldenären ska betala direkt till borgenärerna.
Vem bevakar pågående skuldsanering och omprövar om omständigheterna förändras?
– Det är liksom tidigare borgenärerna eller gäldenärerna som ansöker om omprövning.
Vi gör alltså inga löpande utredningar.
Kommer kapital, kostnader, räntesats etc. specificeras i förslaget/betalningsplanen?
– Till viss del. Kostnader i form av avgifter specificeras, liksom procentuell fördelning till
borgenärerna. Däremot specificerar vi inte ränta på innestående medel – den följer den
räntesats som är fastställd av Riksgälden.
Hur får vi betalningarna redovisade till oss? Redovisas de i klumpsumma eller per ärende?
– Ni får utbetalningar per skuld. Det kommer initialt inte att komma aggregerade inbetalningar
för flera gäldenärer där samma borgenär har flera fordringar. Borgenärerna får i samband med
den årliga utbetalningen information om personnummer, belopp, ränta och skuldid.
Får vi precis som i dag förslagen med information om gäldenärens ekonomiska situation, så
att vi har en chans att yttra oss innan ni fattar ett beslut?
– Ja, vi skickar er förslagen precis som i dag.
Kommer Kronofogden att erbjuda filkommunikation för inbetalningar till borgenärerna?
Och i så fall, ungefär när?
– Initialt erbjuder vi inte fil vid utbetalningar till borgenärer. I dagsläget kan vi inte säga när i tid
det blir möjligt.
Kommer utbetalning bara att ske en gång per år oavsett belopp?
– Ja.
När kommer utbetalningarna att ske? Är det ett år efter beviljande eller är det en och samma
månad för alla?
– Det beror på när ärendet inleddes. Det är alltså inte en och samma månad för alla.

Om inbetalningarna sker årsvis till ett konto, hur vet borgenären vem det avser? Hur kommer
referensen att ser ut? Kommer räntan att specificeras per person?
– Borgenärerna får i samband med den årliga utbetalningen information om personnummer,
belopp, ränta och skuldid.
Kommer borgenär/ombud få betalningar på fil, eller kommer betalinformationen i
pappersform? Om pappersform, kommer de i så fall på listor eller i brev för varje enskild
gäldenär?
– Det kommer inte att komma ett papper vid varje utbetalning. Betalinformationen kommer
med varje utbetalning.
Borgenären uppmanas att ange kontonumret vid anmälan av fordran, men inget sägs om
eventuell referens eller OCR för respektive skuld?
– Vi betalar ut pengarna till ett bankgiro, plusgiro eller bankkontonummer och behöver därför
den informationen. I samband med varje utbetalning får borgenären information om skuldid,
personnummer, belopp och ränta. Vi anger inte ert OCR- nummer vid utbetalningen. Vi kan inte
heller göra utbetalningar till ett bankgirokonto där det är tvingande att ange ett OCR-nummer.
Framgår det av skuldförteckningen vad varje enskild skuld kommer att få i kronor? Redovisas
beloppet i så fall för hela skuldsaneringsperioden eller månadsvis?
– Av skuldförteckningen framgår procentuell fördelning och belopp till varje fordran för
utbetalning årsvis.
Går det att få skuldförteckningen på fil?
– Nej, vi skickar precis som i dag skuldförteckningen via brev.
Skickas en betalningspåminnelse till gäldenären direkt efter en utebliven betalning?
– En betalningspåminnelse skickas 14 dagar efter förfallodagen. Det skickas också en
påminnelse vid varje tillfälle där beloppet överstiger 10 kronor eller mer.
Om gäldenären uteblir med betalning även nästkommande månad – får hen ytterligare en
påminnelse då?
– Nej, vi skickar endast en påminnelse per utebliven inbetalning. Av den senaste påminnelsen
framgår om det finns flera obetalda inbetalningar sedan tidigare.
I hur många månader ska gäldenärens betalning utebli innan information om utebliven
betalning skickas till borgenären?
– I enlighet med förordningstext skickas meddelande till borgenären om utebliven betalning vid
varje utebliven inbetalning, som inte blivit betald efter påminnelse.
Kommer information om utebliven betalning skickas till ombud/borgenär i pappersform?
– Ja, initialt skickas samtliga meddelanden om utebliven betalning via papper.
Om gäldenären betalar ett mindre månadsbelopp än som framgår av beslutet, hur hanteras
det då? Beloppsgräns för åtgärd? Förväntas hen betala ikapp och i så fall när? Bevakar
Kronofogden om detta sker?
– Det skickas en påminnelse vid varje tillfälle som beloppet överstiger 10 kronor eller mer. Vi
informerar borgenären om gäldenären inte har betalat enligt plan. Det ligger i gäldenärens
intresse att betala ikapp.

För att vara förberedda inför hösten vill vi gärna veta vad olika dokument, specifikationer,
information är tänkta att innehålla. Hoppas att ni kan skicka oss exempel på dessa:
- Filspecifikation för eventuell betalfil och skuldförteckning.
- Borgenärs- och skuldförteckning
- Påminnelse om utebliven betalning till gäldenär
- Information om utebliven betalning till borgenär
– Det kommer inte vara aktuellt per den 1 november 2016 att skicka filer med betalningar eller
skuldförteckning. För övriga, se svar ovan.
När ska vi börja ange vårt kontonummer i anmälan?
– Vi uppdaterar våra register i oktober och samlar i samband med detta in kontonummer. Vi
återkommer till er om det.
Om vi behöver ändra bankkontonummer för insättningen under perioden, hur går vi då till
väga?
– Vi ber er att anmäla ändringar via en blankett som ni hittar på vår webbplats.
Om en gäldenär med skuldsanering för företagare upphör med sin näringsverksamhet,
fortsätter skuldsaneringen med en treårig plan?
– Ja, om en gäldenär beviljas skuldsanering för företagare så finns det ett beslut som följs till
dess det omprövas eller motsvarande. Detta styrs inte av fortsatt näringsverksamhet eller inte.
Företagare med oregelbunden inkomst – kan hen betala ikapp om man missar betalningar?
– Ja, liksom vid vanlig skuldsanering kan personen med skuldsanering välja att betala ikapp om
hen har blivit sen med betalningar.
Kan de betalningsfria månaderna bytas?
– Nej, det är inte möjligt. Juni och december är betalningsfria enligt lag.
Finns det riktlinjer för hur stor inkomst en företagare måste ta ut?
– Skuldsanering för företagare beviljas endast om företagaren kan betala minst en sjättedel av
prisbasbeloppet per kvartal. Utöver detta bör en företagare som är engagerad i ett aktiebolag
normalt ta ut en marknadsmässig lön samt den delen av aktieutdelningen som ryms inom de så
kallade. 3:12 reglerna i 56-57 kap inkomstskattelagen, om det finns utrymme för detta i
bolaget. För enskilda näringsidkare och handels- och kommanditbolagsdelägare bör
företagarens uttag normalt motsvara deras del av näringsverksamhetens resultat efter skatt
(dvs. deras beskattningsbara inkomst).
Hur ser vi på om företagaren väljer att investera vinsten i exempelvis inventarier i bolaget
istället för att ta ut lön?
– Om företagaren tar ut en marknadsmässig lön samt den delen av aktieutdelningen som ryms
inom de så kallade. 3:12 reglerna i 56-57 kap inkomstskattelagen, så har de normalt även
möjligheten att konsolidera sin verksamhet genom att investera vinsten i företaget.
Tas Kronofogdens avgift från den andel borgenären ska få?
– Kronofogden tar en avgift på 500 kronor per år i de fall betalningstjänsten nyttjas och den
utbetalas före borgenärerna får sin utbetalning.
Vad händer om gäldenären inte betalar från inledande till beslut?
– Det kan vara grund för avslag.
Vad händer med pengarna om det blir avslag efter inledande?
– De återbetalas till verkställigheten i de fall det finns ett löneutmätningsbeslut, annars till
personen med skuldsanering.

Är det möjligt att få gäldenärens kontaktuppgifter (främst telefonnummer) i beslutet eller
förslaget?
– Nej, den informationen skriver vi inte ut i besluten.

