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1 (8)Blanketten ska lämnas till

Personuppgifter 
Namn Personnummer

Adress Telefonnummer

E-postadress

Har du tidigare beviljats skuldsanering? 

Ja Nej

Om ja, ange hos vilken kronofogdemyndighet eller domstol Datum

Ombud 
Namn och adress Telefonnummer

Budget- och skuldrådgivare 
Har du fått råd och stöd hos  Namn
budget- och skuldrådgivare? 

Ja Nej

Kommun och postadress

Telefonnummer

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

Bostadsförhållanden 

Hyr bostad Bor i egen fastighet Bor i egen bostadsrätt Annat

antal rum bostadsyta

Familjeförhållanden 

Ensamstående Sammanbor med make/maka/reg. partner sambo 
Sammanboendes namn Personnummer

Namn på barn som bor hos dig Personnummer

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

Namn på andra som ingår i hushållet Personnummer

EXEMPEL PÅ EN IFYLLD ANSÖKAN

Ansökan
Skuldsanering

Har du skyddade personuppgifter? Om du
har skyddade personuppgifter är det viktigt
att du lämnar adressfältet tomt.

Information
Anteckning
Här ska du fylla i alla dina personuppgifter. När du fyller i ditt personnummer är det viktigt att du tar med de fyra sista siffrorna. Vi vill gärna ha kontakt med dig för då går det snabbare att 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 mejladress är det bra om du fyller i den. Här på vår webbplats kan du läsa om hur vi behandlar de uppgifter du lämnar. Har du skyddade personuppgifter är det viktigt att du lämnar adressfältet tomt och upplyser oss om det. Innan du skickar in ansökan är du välkommen att kontakta oss för att få veta vilka uppgifter som är nödvändiga att lämna in och vilka som inte är det. Tänk också på att känsliga uppgifter kan finnas i andra dokument som du skickar till oss. 

Information
Anteckning
Har du anlitat ett ombud som företräder dig ska du fylla i det här. Då kommer vi kontakta ombudet istället för dig om vi har frågor eller skickar brev. Även om du har ett ombud ska du skriva under ansökan själv. Har du en god man eller förvaltare som ombud ska du fylla i det här.Har du inget ombud behöver du inte fylla i något.

Information
Anteckning
Du behöver inte gå till en budget- och skuldrådgivare för att ansöka om skuldsanering. Men om du tycker att blanketten är svår att fylla i kan du vända dig till dem för att få hjälp. Kontaktuppgifter till budget- och skuldrådgivare hittar du på www.hallåkonsument.se

Information
Anteckning
Här kryssar du i vilken typ av bostad du bor i. Du fyller också i antal rum och hur stor bostaden är. Om du till exempel är inneboende kryssar du i rutan "Annat".

Information
Anteckning
Fyll i namn och personnummer på alla som ingår i din familj. Barn som bor hos dig ska du ta med, vare sig det är dina egna eller din make/maka/sambos barn. Om något av barnen bor växelvis hos dig vill vi att du skriver det efter deras namn.Om du betalar underhåll för barn som inte bor hos dig fyller du i deras namn och personnummer. Du ska däremot inte ta med barn som din make/maka/sambo betalar underhåll för, men som inte bor hos er.Om du till exempel har en inneboende fyller du i namn och personnummer i rutan för andra som ingår i hushållet.
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Anställningsförhållanden 

Anställd

fr.o.m Omfattning % Yrke

Arbetsgivarens namn, adress och telefonnummer

Arbetslös

fr.o.m. Omfattning % Arbetsförmedling (handledarens namn)

Arbetsförmedlingens adress och telefonnummer

Annat

t.ex. sjukskriven eller sjukpension fr.o.m. Omfattning %

Driver enskild firma. Bifoga årsbokslut! Har tidigare drivit ett företag.

Utbildning och arbetslivserfarenhet 
Ange din högsta utbildning

Grundskola Gymnasium Högskola/universitet

Annat

ange utbildning

Arbetslivserfarenhet

Inkomster 

Inkomst av anställning eller eget uttag ur enskild firma

Egna, kr per månad Makes/makas/sambos, kr per månad

Arbetslöshetsersättning

Pension, sjuk- och aktivitetsersättning

Bostadsbidrag, bostadstillägg

Underhållsbidrag, underhållsstöd, barnpension

Barnbidrag, studiebidrag

Naturaförmåner, t.ex. bilförmån, fri kost och fritt boende
Övriga inkomster

Summa inkomster
Kr Kr

Information
Anteckning
Här fyller du i om du är anställd, arbetslös eller något annat. Du kanske till exempel är sjukskriven eller får sjukersättning.  Om du har en enskild firma ska du kryssa i den rutan och bifoga ditt senaste årsbokslut. Om du tidigare har drivit företag ska du kryssa i den rutan. Har företaget gått i konkurs de senaste sex åren vill vi att du skickar med förvaltarberättelsen från konkursen.

Information
Anteckning
Här fyller du i vad du har för utbildning och vad du har arbetat med. När du skriver vad du arbetat med är det bra om det framgår mellan vilka år du hade de olika jobben.

Information
Anteckning
Om du är anställd, har a-kassa eller pension ska du fylla i din inkomst före skatt. Kom i håg att ta med eventuell OB-ersättning. Om du har enskild firma ska du fylla i det egna uttaget. Om du till exempel får handikappersättning, vårdbidrag, ekonomiskt bistånd (socialbidrag) eller AFA-ersättning kan du fylla i det i rutan för övriga inkomster.
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Kostnader (De kostnader som är gemensamma tar du upp under "Egna")

Preliminär skatt (Gäller inte dig som gjort eget uttag ur enskild firna.)

Egna, kr per månad Makes/makas/sambos, kr per månad

Hyra

Boende i egen fastighet eller  
bostadsrätt enligt specifikation under 

Resekostnad med kollektivtrafik

Bilresor till och från arbetet. Specificera under 

Kostnad för barnomsorg

Underhållsbidrag och underhållsstöd

Avgift till Centrala Studiestödsnämnden (CSN) 
(omräknat per månad)

Kostnader på grund av sjukdom upp till högkostnadsskyddet

Kostnader på grund av sjukdom utöver högkostnadsskyddet. 
Styrk dina kostnader med t.ex. läkarintyg.
Övriga kostnader

Summa kostnader
Kr Kr

Specifikation av vissa kostnader  Om du bor i egen fastighet eller bostadsrätt, fyll i kostnaderna 

Månadsavgift för bostadsrätt

Kr

Amortering på lån

Räntor på lån

Kommunal avgift

Fastighets-/Särskild bostadsrättsförsäkring

Värme 

Renhållningsavgift

Vattenavgift

Sotningsavgift

Tomträttsavgift

Summa boendekostnad per månad
Kr

Information
Anteckning
Om du är gift eller sammanboende har ni vissa gemensamma kostnader, till exempel boendekostnad och barnomsorg. Sådana kostnader fyller du i med hela beloppet i kolumnen för dina egna kostnader. Du ska alltså inte fylla i halva kostnaden i kolumnen för make/sambo/partner.Fyll i din skatt, hyra, resor till arbetet med kollektivtrafik och barnomsorg.Bor du i egen fastighet eller bostadsrätt ska du fylla i din totala boendekostnad. Du ska  specificera boendekostnaden i rutan längre ner. Samma sak gäller om du har resekostnader till och från arbetet med bil.

Information
Anteckning
Om du betalar underhåll för barn som inte bor hos dig fyller du i vad du betalar. Du ska däremot inte ta med underhåll som din make/maka/sambo betalar för sina barn om de inte bor hos er.Har du studielån ska du fylla i avgiften som du betalar till CSN omräknat per månad. Kostnader som du och eventuella familjemedlemmar har på grund av sjukdom upp till högkostnadsskyddet ska fyllas i. Men du kan också fylla i kostnader på grund av sjukdom utöver högkostnadsskyddet. Sådana kostnader måste du styrka med till exempel läkarintyg.Du ska inte fylla i kostnader för mat, kläder, hushållsel, telefon, tv-avgifter och försäkrings- och fackavgifter med mera. De kostnaderna räknar vi ut enligt en viss schablon.

Information
Anteckning
Den här rutan fyller du endast i om du har en fastighet eller bostadsrätt som du bor permanent i. Om det till exempel är en sommarstuga ska du inte ta upp kostnaderna.
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Om du/ni kör bil till och från arbetet, fyll i nedan

Avstånd i km tur och retur

Eget Makes/makas eller sambos

Antal resdagar per år

Egna dagar Makes/makas eller sambos dagar

Tillgångar 
Jag/vi saknar tillgångar            Om du har tillgångar, fyll i nedan

Pengar i kontanter och på bankkonto

Egna, kr Makes/makas/sambos, kr

Fordon 
Fabrikat, typ

årsmodell Värde, kr Värde, kr

Fabrikat, typ årsmodell Värde, kr Värde, kr

Fastighet 
Fastighetsbeteckning

aktuell skuld Marknadsvärde, kr Marknadsvärde, kr

Bostadsrätt 
Föreningens namn

aktuell skuld Marknadsvärde, kr Marknadsvärde, kr

Egen pensionsförsäkring 
Bolagets namn (bifoga värdebesked)

Kursvärde, kr Kursvärde, kr

Kr Kr Fordringar 
Den betalningsskyldiges namn

Övriga tillgångar, t.ex. båt, fonder, obligationer eller tillgångar utomlands Kr Kr

Kr Kr

Summa tillgångar

Kr Kr

Borgensåtagande
Har du gått i borgen för någon annans skuld? 

Ja Nej
Namn på den person som du har gått i borgen för Datum då borgen tecknades

Långivare Belopp, kr 

Namn på den person som du har gått i borgen för Datum då borgen tecknades

Långivare Belopp, kr 

Information
Anteckning
Om du inte kan åka kollektivt utan behöver använda din egen bil fyller du i uppgifterna här. Anledningen kan till exempel vara oregelbundna arbetstider, dåliga förbindelser, eller hälsoskäl. 

Information
Anteckning
Här ska du fylla i dina tillgångar. Du ska också fylla i din makes/sambos/partners tillgångar. Saknar du/ni tillgångar helt och hållet kan du kryssa i rutan för "saknar tillgångar".

Information
Anteckning
Fyll i namn och adress på den du gått i borgen för. Fyll också i hos vem lånet togs och hur mycket du gick i borgen för.
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1Skulder 

Borgenär (den du är skyldig pengar) namn, adress och telefonnummer Organisationsnummer

Skuldens referensnummer

Ombud (t.ex. inkassobolag) namn, adress och telefonnummer Skuldens referensnummer

Kapitalskuld Ränteskuld och andra kostnader Räntesats % Summa total skuld

År då lånet togs/skulden uppkom Vad har pengarna använts till?

Om någon är betalningsansvarig tillsammans med dig för denna skuld, ange den personens namn, adress och telefonnummer

Om någon gått i borgen för denna skuld, ange den personens namn, adress och telefonnummer

Ange eventuell säkerhet för skulden (t.ex. pant)

2
Borgenär (den du är skyldig pengar) namn, adress och telefonnummer Organisationsnummer

Skuldens referensnummer

Ombud (t.ex. inkassobolag) namn, adress och telefonnummer Skuldens referensnummer

Kapitalskuld Ränteskuld och andra kostnader Räntesats % Summa total skuld

År då lånet togs/skulden uppkom Vad har pengarna använts till?

Om någon är betalningsansvarig tillsammans med dig för denna skuld, ange den personens namn, adress och telefonnummer

Om någon gått i borgen för denna skuld, ange den personens namn, adress och telefonnummer

Ange eventuell säkerhet för skulden (t.ex. pant)

3
Borgenär (den du är skyldig pengar) namn, adress och telefonnummer Organisationsnummer

Skuldens referensnummer

Ombud (t.ex. inkassobolag) namn, adress och telefonnummer Skuldens referensnummer

Kapitalskuld Ränteskuld och andra kostnader Räntesats % Summa total skuld

År då lånet togs/skulden uppkom Vad har pengarna använts till?

Om någon är betalningsansvarig tillsammans med dig för denna skuld, ange den personens namn, adress och telefonnummer

Om någon gått i borgen för denna skuld, ange den personens namn, adress och telefonnummer

Ange eventuell säkerhet för skulden (t.ex. pant)

Information
Anteckning
Vi vet att det kan vara svårt att ha full kontroll på vilka skulder man har, men försök att fylla i så noga du kan.Om du är osäker på vilka skulder du har och till vem, får du här några tips på hur du kan ta reda på det.- 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. - Kontakta ett kreditupplysningsföretag för att få en sammanställning över dina skulder. Det kan nämligen finnas skulder som inte lämnats till oss.  - Du kan också gå igenom kravbrev du har sparat från de senaste åren.

Information
Anteckning
Tänk på att du ska redovisa varje skuld för sig. Det är också viktigt att du tar med alla dina skulder, även de du inte fått krav på. Du ska också ta med skulder till privatpersoner. Utländska skulder omfattas också av skuldsaneringen så glöm inte att ta med dem i sammanställningen. Om du känner till organisationsnumret för den du är skyldig pengar är det bra om du fyller i det. Referensnummer hittar du i normala fall i kravbreven du fått. En annan sak vi behöver veta för att kunna behandla din ansökan är hur och varför du fått dina skulder. Därför är det viktigt att du skriver vad som orsakade skulden och vad du använde de lånade pengarna till. 

Information
Anteckning
Många undrar när en skuld anses uppkommen. Det du ska fylla i är året du tog lånet eller tecknade krediten. Inte när du blev krävd på betalning och skulden lämnades till inkasso eller oss på Kronofogden. Om någon annan person är betalningsansvarig för skulden tillsammans med dig eller har gått i borgen för skulden, ska du fylla i det. Med borgen menas att någon annan person har åtagit sig att betala ditt lån om du inte kan. Ange även om det finns någon säkerhet för skulden.Om utrymmet för redovisning av skulderna inte räcker till kan du hämta en extra ansökningsblankett här på vår webbplats.
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4Skulder 

Borgenär (den du är skyldig pengar) namn, adress och telefonnummer Organisationsnummer

Skuldens referensnummer

Ombud (t.ex. inkassobolag) namn, adress och telefonnummer Skuldens referensnummer

Kapitalskuld Ränteskuld och andra kostnader Räntesats % Summa total skuld

År då lånet togs/skulden uppkom Vad har pengarna använts till?

Om någon är betalningsansvarig tillsammans med dig för denna skuld, ange den personens namn, adress och telefonnummer

Om någon gått i borgen för denna skuld, ange den personens namn, adress och telefonnummer

Ange eventuell säkerhet för skulden (t.ex. pant)

5
Borgenär (den du är skyldig pengar) namn, adress och telefonnummer Organisationsnummer

Skuldens referensnummer

Ombud (t.ex. inkassobolag) namn, adress och telefonnummer Skuldens referensnummer

Kapitalskuld Ränteskuld och andra kostnader Räntesats % Summa total skuld

År då lånet togs/skulden uppkom Vad har pengarna använts till?

Om någon är betalningsansvarig tillsammans med dig för denna skuld, ange den personens namn, adress och telefonnummer

Om någon gått i borgen för denna skuld, ange den personens namn, adress och telefonnummer

Ange eventuell säkerhet för skulden (t.ex. pant)

6
Borgenär (den du är skyldig pengar) namn, adress och telefonnummer Organisationsnummer

Skuldens referensnummer

Ombud (t.ex. inkassobolag) namn, adress och telefonnummer Skuldens referensnummer

Kapitalskuld Ränteskuld och andra kostnader Räntesats % Summa total skuld

År då lånet togs/skulden uppkom Vad har pengarna använts till?

Om någon är betalningsansvarig tillsammans med dig för denna skuld, ange den personens namn, adress och telefonnummer

Om någon gått i borgen för denna skuld, ange den personens namn, adress och telefonnummer

Ange eventuell säkerhet för skulden (t.ex. pant)
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Skulder 
Borgenär (den du är skyldig pengar) namn, adress och telefonnummer Organisationsnummer

Skuldens referensnummer

Ombud (t.ex. inkassobolag) namn, adress och telefonnummer Skuldens referensnummer

Kapitalskuld Ränteskuld och andra kostnader Räntesats % Summa total skuld

År då lånet togs/skulden uppkom Vad har pengarna använts till?

Om någon är betalningsansvarig tillsammans med dig för denna skuld, ange den personens namn, adress och telefonnummer

Om någon gått i borgen för denna skuld, ange den personens namn, adress och telefonnummer

Ange eventuell säkerhet för skulden (t.ex. pant)

7

8
Borgenär (den du är skyldig pengar) namn, adress och telefonnummer Organisationsnummer

Skuldens referensnummer

Ombud (t.ex. inkassobolag) namn, adress och telefonnummer Skuldens referensnummer

Kapitalskuld Ränteskuld och andra kostnader Räntesats % Summa total skuld

År då lånet togs/skulden uppkom Vad har pengarna använts till?

Om någon är betalningsansvarig tillsammans med dig för denna skuld, ange den personens namn, adress och telefonnummer

Om någon gått i borgen för denna skuld, ange den personens namn, adress och telefonnummer

Ange eventuell säkerhet för skulden (t.ex. pant)

9
Borgenär (den du är skyldig pengar) namn, adress och telefonnummer Organisationsnummer

Skuldens referensnummer

Ombud (t.ex. inkassobolag) namn, adress och telefonnummer Skuldens referensnummer

Kapitalskuld Ränteskuld och andra kostnader Räntesats % Summa total skuld

År då lånet togs/skulden uppkom Vad har pengarna använts till?

Om någon är betalningsansvarig tillsammans med dig för denna skuld, ange den personens namn, adress och telefonnummer

Om någon gått i borgen för denna skuld, ange den personens namn, adress och telefonnummer

Ange eventuell säkerhet för skulden (t.ex. pant)
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Summa skulder

Studieskulder

Studielån som togs år Total skuld, kr Belopp som skulle ha varit betalt

+

Underskott på skattekontot (skatteskuld)

Varav ränta Inkomstår Skatteskuld, kr

+

Totalsumma skulder

Total skuld, kr

=

Uppgifter till grund för bedömningen 
Redogör för när du inte längre kunde betala dina skulder och varför du inte kunde betala

Redogör för vad du har gjort för att försöka lösa din ekonomiska situation och betala skulderna

Redogör för annat som du anser har betydelse för prövningen av din ansökan

Underskrift

Jag försäkrar på heder och samvete att de uppgifter jag har lämnat är sanningsenliga och fullständiga. 

Underskrift 
Datum

Namnförtydligande

Information
Anteckning
Här fyller du i om du har studieskulder och vilka år du tog dem. Fyll i den totala skulden och hur mycket av skulden som du hittills skulle ha betalat men inte klarat av. Har du skatteskulder fyller du i beloppet här och fyller i vilket inkomstår de kommer ifrån.Avsluta med att räkna ihop alla skulder i skuldlistan, studieskulderna och dina skatteskulder. 

Information
Anteckning
Du kan svara på frågorna här. Eller om du hellre vill kan du skriva ett eget brev där du svarar på frågorna. I så fall kan du skicka det tillsammans med din ansökan. Några saker som kan vara viktiga att ta med är:- Höga boendekostnader: Om du har höga boendekostnader ska du skriva vad du gjort för att minska dem.- Egen fastighet: Om du tidigare haft en fastighet ska du skiva när du köpte den och vad du betalade, när du sålde den och hur mycket du fick.- Företag: Om du tidigare drivit ett företag ska du skriva namn och organisationsnummer på företaget. Skriv också när du startade företaget, vad verksamheten gick ut på och när och varför företaget upphörde.- Pensionsförsäkring: Om du har en pensionsförsäkring, skriv vad du har gjort för att försöka återköpa den.- Barns tillgångar: Om du har egna barn som bor hos dig ska du redovisa deras tillgångar här.

Information
Anteckning
Det är viktigt att du själv skriver under din ansökan innan du skickar in den. Tänk på att även om du använder ett ombud så är det du som ska skriva under ansökan.
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