Vad händer sedan du skickat in din skuldsaneringsansökan till
kronofogdemyndigheten (KFM)?
Efter en väntetid som varierar efter arbetsbelastning, vilket du kan följa via denna länk
https://www.kronofogden.se/Handlaggningstider.html så kommer något av
skuldsaneringsteamen som finns i Sverige att ta sig an din ansökan och utreda om du
uppfyller skuldsaneringslagens krav, för att bli beviljad en skuldsanering. Detta händer
framöver.
1. En bekräftelse kommer efter ca en vecka på att KFM har mottagit din ansökan. Får du
inte en bekräftelse så hör av dig till KFM.
2. När KFM börjar sin utredning kan de kontakta dig för ytterligare frågor via brev eller
telefon. Det är viktigt att du besvarar dessa kompletterande frågor i tid. Gör du inte det
så kan de avvisa din ansökan på grund av att du inte samarbetar.
3. När KFM är klar med den första utredningen kommer ett beslut att skickas till dig. Är
detta ett beslut om avslag på din ansökan så motiverar KFM vad som är orsaken till att
du, just nu inte kan beviljas skuldsanering. Du får även information om att du kan
överklaga beslutet och du kan alltid ansöka igen vid ett senare tillfälle.
Anser KFM att du i detta skede uppfyller kraven så beslutar de om ett inledande av
skuldsanering. Detta innebär att nu kungörs det på Bolagsverkets hemsida att du fått
ett inledande av skuldsanering https://poit.bolagsverket.se/poit/PublikPoitIn.do Dina
fordringsägare uppmanas att anmäla in de fordringar de har på dig till KFM. Har du
utmätning på din inkomst så stoppas den i samband med inledandebeslutet och om
KFM anser att du har ett betalningsutrymme så står det i detta beslut. Det beloppet ska
du betala in till KFM:s betaltjänst på det bankgironummer som står i beslutet. Märk
din inbetalning med det OCR nummer som tilldelats dig och som också står där. Har
du inget utrymme för betalning sätts summan till noll. Du kan även efter
inledandebeslutet behöva inkomma med kompletterande uppgifter om KFM begär
detta.
4. När KFM fått in fordringsägarnas uppgifter angående dina skulder upprättar de ett
förslag om skuldsanering som skickas till dig för att du ska godkänna det. Förslaget
innehåller en betalplan som ska gälla under skuldsaneringsperioden. Nu kan det
belopp som tidigare gällde i ditt inledandebeslut ha förändrats uppåt eller nedåt. Läs
igenom så att du ser att uppgifterna som står där stämmer och meddela sedan KFM:s
handläggare eventuella felaktigheter så att det kan rättas till eller så godkänner du
förslaget. Efter ditt godkännande så skickas förslaget till dina fordringsägare för att
även de ska godkänna det. Ansökan kan avslås i detta skede om det framkommer
uppgifter som talar emot en skuldsanering.

5. Godkänner du och fordringsägarna förslaget upprättas ett beslut om skuldsanering. Nu
har du själv ansvaret att betala in det fastställda beloppet till kronofogdens
uppsamlingskonto som finns angivet i beslutet och som du redan betalat till sen du
fick ditt beslut om inledande, om du haft ett betalningsutrymme. Där står även det
OCR nummer som du ska märka dina inbetalningar med, vilket du också tidigare gjort
om betalningsutrymme funnits. Det är viktigt att du följer betalplanen och betalar i tid
så att beslutet inte rivs upp. Tänk på att det är endast i undantagsfall man kan få
skuldsanering beviljad en andra gång. Se på det som en chans man får en gång i livet.
6. Skulle det ske en väsentlig förändring gällande din ekonomi under
skuldsaneringsperioden ska du ansöka om omprövning för att se om din betalplan ska
ändras. Ansökan om omprövning skickas in till kronofogden.
7. När skuldsaneringsperiodens fem år har gått avskrivs det som är kvar av dina skulder
och dina betalningsanmärkningar försvinner. Du får inget meddelande om detta från
kronofogden.
8. Spara ditt skuldsaneringsbeslut som en värdehandling så att du kan visa på den om
någon skulle försöka att kräva dig på skulder som uppkommit innan ditt
inledandebeslut (datumet som gäller beslutet i punkt tre i listan). Har du tagit på dig
skulder efter inledandebeslutet så ingår dessa inte i skuldsaneringen utan de måste
betalas som vanligt.

Spara gärna denna beskrivning av skuldsaneringsprocessen så att du vet vad nästa steg är och
vad det innebär. Du kan närsomhelst under denna process kontakta budget-och
skuldrådgivaren i kommunen för att ställa frågor och få råd.

