+

Ansökan

Blanketten ska lämnas till

1 (10)

+

Skuldsanering
Har du skyddade personuppgifter? Om du
har skyddade personuppgifter är det viktigt
att du lämnar adressfältet tomt. Läs mer i
upplysningarna, punkt 1.

För att fylla i rätt uppgifter – läs upplysningarna
innan du fyller i blanketten. Du hittar dem längst bak.

Dina personuppgifter ①
Namn

Personnummer

Adress

Telefonnummer, hem
Telefonnummer, mobil
Telefonnummer, arbete

E-postadress

Har du någon som företräder dig? ②
Ombud

God man

Förvaltare

Namn och adress

Telefonnummer, arbete
Telefonnummer, mobil

E-postadress

Ditt hushåll ③
Ensamstående

Sammanbor med
make/maka/sambo

Sammanboendes namn

Personnummer

Bor hos
dig heltid

Bor hos dig
växelvis

Namn på barn som inte bor hos dig men som du betalar underhåll för

Umgänge,
antal dagar/månad

Personnummer

Personnummer

Namn på andra som bor hos dig

Personnummer
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Namn på de barn som bor hos dig

+

+

+
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Ditt boende ④
Bor i egen eller
sammanboendes fastighet

Hyr bostad

Bor i egen eller
sammanboendes bostadsrätt

Antal rum

Bostadsyta

Hyr i andra hand
ange vad

Är inneboende

Bor på äldreboende

Bostadslös

Annat

Din utbildning och arbetslivserfarenhet ⑤
Ange din högsta utbildning

Grundskola

Gymnasium

Högskola/universitet

ange utbildning

Annat
Arbetslivserfarenhet

Din nuvarande sysselsättning ⑥
Omfattning %

fr.o.m

Yrke

Anställd
Arbetsgivarens namn, adress och telefonnummer

Omfattning %

fr.o.m

Arbetslös
Arbetsförmedlingens adress och telefonnummer

fr.o.m

Omfattning %

fr.o.m

Omfattning %

Studerande
Sjukskriven
fr.o.m

Omfattning %

fr.o.m

Omfattning %

Har sjuk-/aktivitetsersättning
Ålderspensionär

Blir ålderspensionär inom de närmaste
fem åren och bifogar pensionsprognos.

Driver enskild firma och bifogar årsbokslut.

Har tidigare drivit företag i någon form och bifogar förvaltarberättelse om företaget gått i konkurs de senaste fem åren.

ange vad
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Annat

+

+

+
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Hushållets inkomster ⑦

Dina egna, kr per månad

Din sammanboendes, kr per månad

Dina egna, kr per månad

Din sammanboendes, kr per månad

+

Inkomst av anställning, före skatt
Arbetslöshetsersättning, aktivitetsstöd, före skatt
Sjukpenning, före skatt
Sjuk- och aktivitetsersättning, före skatt
Alla pensionsinkomster, före skatt
Eget uttag ur enskild firma
Bostadsbidrag, bostadstillägg
Barnbidrag, studiebidrag
Underhållsbidrag, underhållsstöd
Barnpension, efter skatt
Naturaförmåner, t.ex. bilförmån, fri kost och fritt boende
Övriga inkomster och bidrag

Hushållets kostnader ⑧
Din och din sammanboendes kostnader
Preliminär skatt
Resekostnad med kollektivtrafik
Bilresor till och från arbetet, specificera i bilaga
Kostnader på grund av sjukdom upp till högkostnadsskyddet
Kostnader på grund av sjukdom utöver högkostnadsskyddet. Styrk dina
kostnader med t.ex. läkarintyg.
Övriga kostnader, t.ex. kostnader för hemtjänst, färdtjänst
Hushållets gemensamma kostnader

Hushållets, kr per månad

Hyra
Boende i egen fastighet eller
bostadsrätt, specificera i bilagan
Kostnad för barnomsorg

01

Avgift till Centrala Studiestödsnämnden (CSN)

Dina egna, kr per månad
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Underhållsbidrag och underhållsstöd

web

Dina egna kostnader

+

+

+
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Dina/era tillgångar ⑨
Jag/vi saknar tillgångar
Jag/vi har tillgångar och fyller i dem här
Dina tillgångar

Din sammanboendes tillgångar

Dina egna, kr

Din sammanboendes, kr

Pengar i kontanter och på bankkonto

Fordon
Fabrikat, typ

Årsmodell

Värde, kr

Värde, kr

Fabrikat, typ

Årsmodell

Värde, kr

Värde, kr

Marknadsvärde, kr

Marknadsvärde, kr

Marknadsvärde, kr

Marknadsvärde, kr

Kursvärde, kr

Kursvärde, kr

Kr

Kr

Kr

Kr

Kr

Kr

Fastighet
Fastighetsbeteckning
Aktuell skuld

Bostadsrätt
Föreningens namn
Aktuell skuld

Egen pensionsförsäkring
Bolagets namn (bifoga värdebesked)

Övriga tillgångar
T.ex. båt, fonder, obligationer, fordringar, arv eller tillgångar utomlands

Har du gått i borgen för någon skuld? ⑩
Ja

Nej

Namn på den person som du har gått i borgen för
Långivare, namn och adress

Belopp, kr

Namn på den person som du har gått i borgen för
Belopp, kr
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Långivare, namn och adress

+

+

+
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Dina skulder ⑪
Den du är skyldig pengar (borgenär), namn och adress

+

1
Uppskattad skuld
Telefonnummer

Ombud (t.ex. inkassobolag), namn och adress

Telefonnummer

Den du är skyldig pengar, namn och adress

Uppskattad skuld

2
Telefonnummer
Ombud, namn och adress

Telefonnummer

Den du är skyldig pengar, namn och adress

Uppskattad skuld

3
Telefonnummer
Ombud, namn och adress

Telefonnummer

Den du är skyldig pengar, namn och adress

Uppskattad skuld

4
Telefonnummer
Ombud, namn och adress

Telefonnummer

Den du är skyldig pengar, namn och adress

Uppskattad skuld

5
Telefonnummer
Ombud, namn och adress

Telefonnummer

Den du är skyldig pengar, namn och adress

Uppskattad skuld

01
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Telefonnummer
Telefonnummer
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Ombud, namn och adress

+

+
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Dina skulder ⑪
Den du är skyldig pengar, namn och adress

+

7
Uppskattad skuld
Telefonnummer

Ombud, namn och adress

Telefonnummer

Den du är skyldig pengar, namn och adress

Uppskattad skuld

8
Telefonnummer
Ombud, namn och adress

Telefonnummer

Den du är skyldig pengar, namn och adress

Uppskattad skuld

9
Telefonnummer
Ombud, namn och adress

Telefonnummer

Den du är skyldig pengar, namn och adress

Uppskattad skuld

10
Telefonnummer
Ombud, namn och adress

Telefonnummer

Den du är skyldig pengar, namn och adress

Uppskattad skuld

11
Telefonnummer
Ombud, namn och adress

Telefonnummer

Den du är skyldig pengar, namn och adress

Uppskattad skuld

01
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Telefonnummer
Telefonnummer
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Ombud, namn och adress
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+

+
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Dina skulder ⑪
Den du är skyldig pengar, namn och adress

+

13
Uppskattad skuld
Telefonnummer

Ombud, namn och adress

Telefonnummer

Den du är skyldig pengar, namn och adress

Uppskattad skuld

14
Telefonnummer
Ombud, namn och adress

Telefonnummer

Den du är skyldig pengar, namn och adress

Uppskattad skuld

15
Telefonnummer
Ombud, namn och adress

Telefonnummer

Den du är skyldig pengar, namn och adress

Uppskattad skuld

16
Telefonnummer
Ombud, namn och adress

Telefonnummer

Den du är skyldig pengar, namn och adress

Uppskattad skuld

17
Telefonnummer
Ombud, namn och adress

Telefonnummer

Den du är skyldig pengar, namn och adress

Uppskattad skuld

01

18
web

Telefonnummer
Telefonnummer
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+
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Din totala skuld ⑫
Total skuld, kr

Räkna ihop summan av dina uppskattade skulder

Svara på frågorna så att vi kan bedöma om det är rimligt att du ska få skuldsanering.
Du kan också svara i ett personligt brev som du skickar med ansökan. ⑬
Beskriv hur och när du har fått dina skulder. Vad har de lånade pengarna använts till? Om dina skulder har uppkommit
på annat sätt än genom lån, beskriv hur. Komplettera gärna med att kryssa i varifrån de flesta av dina skulder kommer.

Skulder på grund av konsumtion

Skulder från ett företag

Skatteskulder

Skadeståndsskulder
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Borgensåtagande
Beskriv när och varför du inte längre kunde betala.

Skulder från en fastighet eller bostadsrätt

+

+

+
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Beskriv vad du har gjort för att försöka lösa din ekonomiska situation och betala skulderna.

Redogör för annat som du anser har betydelse för din ansökan (se upplysningarna för exempel).

Har du tidigare fått skuldsanering?

Ja

Datum

Nej

Har du varit hos en budget- och skuldrådgivare? ⑭
Ja

Kommun

E-postadress

Telefonnummer

Nej

Vill du att skrivelser och beslut i
ärendet som du får också ska
skickas till din budget- och
skuldrådgivare?

Ja

Namn

Postadress

Nej

I upplysningarna kan du läsa hur vi behandlar de uppgifter du lämnar.
Jag försäkrar på heder och samvete att de uppgifter jag har lämnat är sanningsenliga och fullständiga.

Underskrift ⑮
Datum
Namnförtydligande
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Underskrift

+

+

+
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Bilaga ⑯

Om du bor i egen eller sammanboendes fastighet eller bostadsrätt
Kr

Månadsavgift för bostadsrätt
Amortering på lån
Räntor på lån
Kommunal avgift
Fastighets-/Särskild bostadsrättsförsäkring
Värme
Renhållningsavgift
Vattenavgift
Sotningsavgift
Tomträttsavgift
Kr

Summa boendekostnad per månad

Om du/ni kör bil till och från arbetet
Ditt avstånd

Sammanboendes avstånd

Dina egna dagar

Sammanboendes dagar

Avstånd i km tur och retur
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Antal resdagar per år

+

+

Upplysningar till ansökan om skuldsanering
I de här upplysningarna svarar vi på de vanligaste frågorna
om blanketten. Vi har tagit upp de avsnitt som flest undrar
över – alla blankettens avsnitt finns därför inte med här.

Om du får pension behöver du fylla i alla dina pensionsinkomster, det vill säga din allmänna pension, tjänstepension
och eventuell inkomst från privat pensionssparande.

Du kan även ansöka genom vår e-tjänst på
www.kronofogden.se.

I rutan för övriga inkomster kan du fylla i till exempel handikappersättning, vårdbidrag, ekonomiskt bistånd (socialbidrag)
eller AFA-ersättning.

Vi vill gärna ha kontakt med dig för att snabbare kunna ta
hand om din ansökan. Därför är det viktigt att du fyller i alla
dina telefonnummer, till exempel mobil, hem och jobb. Om du
har en e-postadress är det bra om du fyller i den också.
OBS! Det är mycket viktigt att du lämnar fullständiga och
korrekta uppgifter. I annat fall riskerar du att din ansökan
avslås eller att ditt skuldsaneringsbeslut upphävs (avbryts).
En person som lämnar felaktiga uppgifter eller förtiger något
kan dömas till böter eller fängelse.
Har du skyddade personuppgifter bör du alltid upplysa oss
om det. Då är det viktigt att du lämnar adressfältet tomt.
Innan du skickar in ansökan är du välkommen att kontakta
oss för att få veta vilka uppgifter som är nödvändiga att lämna
in. Tänk också på att känsliga uppgifter kan finnas i andra
dokument som du skickar till oss. För mer information, se
www.kronofogden.se, rubriken Rättslig information.

2. Har du någon som företräder dig?
Här ska du bara fylla i om du har någon som företräder dig.
Om vi har frågor eller skickar brev kommer vi i så fall att
kontakta den personen i stället för dig.
Om någon företräder dig ska du eller den personen visa det
genom till exempel en fullmakt, ett godmansförordnande eller
ett registerutdrag om ställföreträdarskap.

01

Reser du eller ni kollektivt till och från arbetet fyller du i
kostnaden för månadskort eller liknande. Reser du eller ni
med egen bil fyller du i det här, och specificerar i bilagan.
Fyll i kostnader som du eller någon i din familj har på grund
av sjukdom, upp till högkostnadsskyddet. Om du har
kostnader utöver högkostnadsskyddet ska du också fylla i
dem och styrka med läkarintyg.
Exempel på övriga kostnader är hemtjänst, färdtjänst,
sjukresor och arvode för god man. Du ska däremot inte fylla i
kostnader för mat, kläder, hushållsel, telefon, tv-avgifter eller
försäkrings- och fackavgifter. Dessa kostnader räknar vi ut
enligt en viss schablon.
Om du betalar en så kallad kallhyra ska du uppge den totala
kostnaden för boendet. Med kallhyra menas en hyra där
kostnaderna för värme, el och vatten inte är inräknade.
Om du bor i en egen eller din sammanboendes fastighet eller
bostadsrätt fyller du i den totala kostnaden här, men
specificerar den i bilagan.

3. Ditt hushåll

Nu ska du uppge de skulder du känner till och uppskatta hur
stora de är. Här får du några tips som kan hjälpa dig att
komma ihåg vilka skulder du har:

Om du till exempel har en inneboende fyller du i namn och
personnummer i rutan för andra som ingår i hushållet.

5. Din utbildning och arbetslivserfarenhet
När du skriver vad du har arbetat med tidigare, skriv gärna
mellan vilka år du hade de olika jobben.

sv

web

Om du är sammanboende med någon så har ni vissa
kostnader som är era egna och vissa som är gemensamma.
Vi behöver veta vilka kostnader som är dina och vilka ni har
tillsammans.

11. Dina skulder

I rutan som handlar om underhåll ska du bara skriva upp de
barn som du själv betalar underhåll för.

6. Din nuvarande sysselsättning
13

8. Hushållets kostnader

Även om någon företräder dig ska du i normala fall skriva
under ansökan själv.

De barn som bor hos dig ska du skriva upp, vare sig de är
dina egna eller din makes, makas eller sambos.

9150

Om du brukar få ob-tillägg i ditt arbete ska du fylla i den totala
inkomsten inklusive ob-tillägg.

Du kan också kontakta en budget- och skuldrådgivare för att
få hjälp att fylla i din ansökan. På www.hallåkonsument.se
kan du söka efter en budget- och skuldrådgivare i din
kommun.

1. Dina personuppgifter

KFM

7. Hushållets inkomster

Om du blir ålderspensionär inom de närmaste fem åren är det
bra om du bifogar en prognos över vad du kommer att få i
pension. Du kan räkna fram din pensionsprognos på
www.pensionsmyndigheten.se eller www.minpension.se.

- Ta fram din senaste deklaration. Där framgår en del av dina
skulder.
- Ring vår kundservice och be att få ett utdrag från vårt
register. Där kan du se alla skulder som har lämnats in till
oss. Du når oss på telefonnummer 0771-73 73 00.
- Det kan finnas skulder som inte lämnats till oss. Därför kan
du också be att få ett utdrag från något kreditupplysningsföretag. Det kan vi inte hjälpa dig med, utan du måste
vända dig direkt till det företaget.
- Gå igenom kravbrev du har sparat från de senaste åren.

Upplysningar till ansökan om skuldsanering
10. Har du gått i borgen för någon skuld?

Att lämna ut information

Att gå i borgen betyder att man har lovat att betala någon
annans skuld, om den som lånat pengarna inte själv betalar.

Kronofogden är, i enlighet med offentlighetsprincipen, skyldig
att på begäran från enskilda lämna ut uppgifter som inte
omfattas av sekretess. Kreditupplysningsföretagen hämtar
regelbundet offentliga uppgifter ur Kronofogdens dataregister.

Du har också möjlighet att kontakta vår kundservice för att få
ett utdrag från vårt register. Där kan du se alla skulder som
har lämnats in till oss, men tänk på att alla skulder inte finns
hos oss. Därför kan du även kontakta ett kreditupplysningsföretag för att se om de har mer information om dina skulder.
Om du behöver mer utrymme än vad som finns i blanketten
kan du hämta en extra ansökningsblankett på
www.kronofogden.se.

13. Svara på frågorna
Du kan svara på frågorna här eller skriva ett eget brev där du
svarar på frågorna. I så fall skickar du det tillsammans med
din ansökan.
De två sista frågorna kan vara lite svårare att fylla i, så vi
förklarar dem lite närmare.
I den näst sista frågan behöver du beskriva vad du har gjort
för att försöka lösa din ekonomiska situation och betala
skulderna. Det kan till exempel vara att du har försökt minska
dina höga boendekostnader eller att du har försökt återköpa
en pensionsförsäkring.
I den sista frågan ska du redogöra för annat som du anser
har betydelse för din ansökan, till exempel:
• Har du skulder från en fastighetsförsäljning? Då
behöver du berätta vad du betalade för fastigheten,
när du sålde den och hur mycket du fick.
• Har du skulder från ditt tidigare företag? Då ska du
skriva namn och organisationsnummer på företaget.
Skriv också när du startade företaget, det var för
verksamhet och när och varför företaget upphörde.
• Har dina barn som bor hos dig egna tillgångar?
• Är du inte i bosatt i Sverige? Då ber vi dig att
beskriva på vilket annat sätt du har anknytning hit.
Det kan exempelvis vara att du arbetar här eller har
dina skulder här.

15. Underskrift
Kom ihåg att skriva under blanketten. Även om du har någon
som företräder dig måste du i normala fall själv skriva under.
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16. Bilaga
Om du bor i en egen fastighet eller bostadsrätt
Här specificerar du alla kostnader som ingår i boendekostnaden. När det gäller amorteringen ska du ange det
lägsta amorteringsbeloppet som din bank godkänner.
Om du/ni kör bil till och från arbetet
Här fyller du i uppgifter om arbetsresor om du/ni av någon
anledning inte kan åka kollektivt utan behöver använda egen
bil (till exempel på grund av oregelbundna arbetstider, dåliga
förbindelser eller hälsoskäl).

Så behandlar vi personuppgifter
Det finns regler om hur personuppgifter som lämnas till oss
får behandlas.
Lagen innehåller även bestämmelser om
- vilken uppgiftsbehandling som får ske hos oss
- rättelse av felaktiga uppgifter
- att överklaga ärenden om personuppgifter.
För mer information, se www.kronofogden.se/
dinapersonuppgifter eller beställ skriftlig information via vår
växel 0771-73 73 00.
Du kan också kontakta dataskyddsombud@kronofogden.se
om du har frågor om vår hantering av personuppgifter.

Läsa mer om skuldsanering
Det finns två olika typer av skuldsanering – en vi kallar för
vanlig skuldsanering och en för företagare. Du kan läsa mer i
broschyren ”Skuldsanering – ett sätt att få ordning på sin
ekonomi” och på www.kronofogden.se.

