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Kapitel 4 
Kronofogden

Privatekonomi på enkel  
svenska

Inkassoföretag
Betalningsmottagare är den som ska ha peng-
arna. Det kan vara en person eller ett företag. 
Det kan till exempel vara Radiotjänst, Telia eller 
Svenska Bostäder. Betalningsmottagaren kan be 
om hjälp för att få in sena betalningar. Företag 
som hjälper till med att få in betalningar kallas 
inkassoföretag.

 Kronofogden
Kronofogden är en av statens myndigheter. Det är 
den myndighet som arbetar med skulder. Om du 
har problem med din ekonomi och inte kan betala 
dina räkningar i tid, får du ett brev med ett med-
delande från Kronofogden. Det kallas betalnings-
föreläggande. Då är det viktigt att du direkt tar 
kontakt med Kronofogden. 

Ibland kanske din inkomst inte räcker till att betala alla räkningar. 
Om du inte betalar en räkning får du en ny. Men den nya räkningen är 
dyrare än den gamla. Den har också en påminnelseavgift. Du måste 
betala både summan på den gamla räkningen och påminnelseavgiften. 
Om du ändå inte betalar, så skickas räkningen till ett inkassoföretag. 
Om inte inkassoföretaget får pengarna i tid skickas räkningen till 
Kronofogden.
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Om räkningen stämmer ska du betala den. Om 
det är något fel, ring till Kronofogden och berätta 
det. Du kan ringa 0771-73 73 00 och få hjälp av 
personal på Kronofogden. Glöm inte att också 
kontakta den person eller det företag som du är 
skyldig pengar.

Om du inte betalar
Du kan få en betalningsanmärkning om du inte 
betalar dina räkningar i tid. Då står det i Krono-
fogdens dataregister att du är skyldig pengar som 
du inte har betalat. Betalningsanmärkningen gör 
att du kan få svårt att:

• hyra en lägenhet

• få banklån

• köpa något på avbetalning

• få ett telefonabonnemang

Om du inte betalar kan Kronofogden dra pengar 
från din lön för att betala dina skulder. De kan 
också ta saker, till exempel din bil, och sälja den. 
Pengarna används för att betala dina räkningar. 

I din kommun finns rådgivare (budget-och skuld-
rådgivare) som du kan kontakta. De kan hjälpa 
den som har problem med sin ekonomi och som 
har svårt att betala sina skulder.

Om du inte får betalt

Är någon skyldig dig pengar som de inte betalar? 
Då kan du ansöka om att Kronofogden ska hjälpa 
dig att få in pengarna. Det kallas ansökan om 
betalningsföreläggande.

Läs mer
www.kronofogden.se/Fattettbrev.html
Mer om Kronofogden

www.konsumentverket.se/Lattlast/Kom-
munernas-budget--och-skuldradgivare-
hjalper-personer-med-skulder------/
Kontakt med budget- skuldrågivare
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