
  

Sökandens bostad är

Hyres- 
förhållande

Datum då ansökan 
inkommit till tingsrätten

ANSÖKAN OM SKULDSANERING

Tingsrättens ärendenummerSÖKANDENS PERSONUPPGIFTER

DET FINNS BESTÄMMELSER OM SKYLDIGHETEN FÖR EN GÄLDENÄR (också borgensmän, medgäldenärer och dem som ställt säkerhet) ATT HEMLIG-
HÅLLA DE UPPGIFTER SOM FRAMGÅR AV ANSÖKAN OCH DESS BILAGOR I 80 § I LAGEN OM SKULDSANERING FÖR PRIVATPERSONER. BESTÄMMELSER 
OM BROTT MOT TYSTNADSPLIKTEN FINNS I 82 § I SAMMA LAG.

Tilläggsutredningar

Namn och adress
SÖKANDENS BITRÄDE DEN SOM UPPRÄTTAT ANSÖKAN

Titel eller yrke

TelefaxE-postadressTelefon

Meddelande, uppmaningar och inkallelser i ärendet skickas till sökanden och biträdet/den som 
upprättat ansökantill biträdettill sökanden

Ansökan är gemensam med huvudgäldenärenmed borgensmannenmed en eller flera medgäldenärer med maken/makan

Namn på den som gör en gemensam ansökan (om annan än make/maka)

Makens/makans utbildning och yrke

Namn och födelsetider för sökandens och makens/makans gemensamma barn, vilka bor i familjen

Namn och födelsetider för barn till maken/makan som bor i familjen

Andra personer som bor i samma hushåll som sökanden och deras födelsetider

Namn och födelsetider för minderåriga barn till sökanden vilka bor annanstans

Ytterligare information

Makens/makans namn Makens/makans födelsetid

Namn och födelsetider för barn till sökanden som bor i familjen

EnsamvårdareI registrerat partnerskapSamboGiftEnsamboende

UPPGIFTER OM SÖKANDENS BOSTAD

Boende-
form hyresbostad ägarbostad bostadsrättbostad

Närmare uppgifter om ägar- eller bostadsrättsbostäder finns på sidan 5

Hyres-
bostad

  

Lägenhets- 
typ

  

Lägenhets- 
yta

Huvud- 
hyresgäst

Under- 
hyresgäst

Tjänste- 
bostad

Delägd  
hyresbostad

 m
 r+k/ 
kv

Hyresvärdens namn och adress Hyresvärden är en 
familjemedlem eller en 
annan närstående till 
sökanden

Hyresvärden är ett företag som tillhör 
sökanden, en familjemedlem eller en 
annan närstående till sökanden

Datum då hyresförhållandet började Hyresavtalets 
giltighet Tills vidare Viss tid, datum då avtalet upphör:
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GEMENSAM ANSÖKAN

Namn och adress
Personbeteckning Telefon hem Arbetstelefon Mobiltelefon E-postadress

FAMILJEFÖRHÅLLANDEN

annan, vilken:

BLANKETT ENLIGT DET FORMULÄR SOM JUSTITIEMINISTERIET FASTSTÄLLT 16.6.2015



SÖKANDENS NUVARANDE FÖRVÄRVSVERKSAMHET ELLER ÖVRIGA VERKSAMHET

Lön-
tagare

Yrke

Datum då anställningsförhållandet började

DeltidsarbeteHeltidsarbete

Visstids-
anställning

Arbetsgivarens namn

Anställningsförhållan-
det gäller tillsvidare

Datum då anställningsförhållandet upphört

Näringsidkare

Arbetsgivaren är ett företag 
som tillhör en familjemedlem 
eller en annan närstående, vem: 

Examen eller yrke som studierna syftar till

på heltid på deltid

Stude-
rande

Datum då 
studierna börjat

Studiefas och uppskattad 
utexamineringstidpunkt

Utbildningen är 
arbetskraftspolitisk 
vuxenutbildning

Pensionär
Pensioneringstidpunkt

Arbetslös
Datum då arbetslösheten började

Annan, vilken
Tilläggsutredningar

UTBILDNING OCH ARBETSERFARENHET

Folkskola Mellan-/ 
grundskola Student Yrkesutbildning:

Arbetspolitisk 
vuxenutbildningHögskola

YrkehögskolaInstitutYrkeskola

Avlagd examen och examineringsår

Viktigaste anställningsförhållanden, sökandens 
företagsverksamhet och arbetslöshetsperioder

Sätt ett krys i rutan om arbetsgivaren är en familjemedlem/annan 
närstående till sökanden eller om företaget tillhör sökanden, en 
familjemedlem/annan närstående till sökanden

Särskild bilaga, vilken
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I11 Skatter

BERÄKNING AV SÖKANDENS BETALNINGSMÅN 
Inkomster per månad

I3 Inkomster av näringsverksamhet

I5 Pensioner

I8 Kapital- och dividendinkomster

I9 Övriga inkomster (inte barnbidrag eller underhållsbidrag eller 
-stöd, vilka beaktas i punkten U1)

I4 Dagpenningar, kilometerersättningar och andra liknande 
ersättningar (naturaförmåner ska specificeras i punkten 
"Tilläggsutredningar och andra omständigheter")

Fackföreningsavgifter

Andra lagstadgade

I7 Bostadsbidrag

I12 Nettoinkomster

I13 Sökandens inkomster utgörs

I1 Förvärvsinkomster av huvudsysslan

Utgifter per månad

Sökan

 % av inkomsterna för de äkta makarna

U1 Oundgängliga levnadskostnader  
 • sökanden och maken/makan 
 • barnets levnadskostnader 

med avdrag för barnets 
förmåner och inkomster 

U2 Boendekostnader 
 • hyra/bolagsvederlag 
 • värme 
 • el 
 • hem- och fastighetsförsäkring 
 • andra boendeutgifter, vilka: 
  
  
  
  
Boendekostnader sammanlagt

Maken

Utgifterna totalt Sökandens andel Makens/makans andel
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I10 Inkomster sammanlagt

I6 Arbetslöshetsdagpenning/hemvårdsstöd/
sjukförsäkringsdagpenning/moderskapspenning

I2 Semesterpenningar eller -premier

U3 Dagvårdsavgifter

U4 Arbetsresekostnader som 
överskrider lokaltrafiktaxan 
 • Utgifter som dagpenningarna 

eller km-ersättningarna är 
avsedda att täcka 

 • Andra kostnader med 
anledning av arbetet, vilka: 



Av sökandens inkomster utmäts för närvarande

Tilläggsutredningar och andra omständigheter som påverkar sökandens betalningsförmåga

Sökandens naturaförmåner (t.ex. bostads-, bil- eller kostförmån)

Grunder för övriga utgifter i kalkylen av betalningsmånen (U6)

Utredning över andra omständigheter som påverkar betalningsförmågan

€/mån. Av makens/makans inkomster utmäts för närvarande €/mån.

Kända förändringar som påverkar sökandens betalningsförmåga (t. ex. datum då dagvårdsavgifter eller underhållsbidrag inte längre 
betalas):

Sökanden har inga naturaförmåner
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U5 Underhållsbidrag

U6 Osedvanligt höga hälso- och 
sjukvårdsutgifter 
Kostnader för rätten att umgås med 
ett barn 
Specifikation av övriga

Utgifter sammanlagt

  
 Sökandens betalningsmån per månad (differensen mellan inkomsten och 
utgifter)

 = Betalningsmån €

 - Utgifter €

 Nettoinkomster €



Specifikation av dödsboet
Andel i dödsboet

Ägarandel Värdet på hela egendomen  €

Värdet på sökandens egendom €

Bolagets namn
Andelar i bolaget

Ägarandel Värdet på hela egendomen  €

Värdet på sökandens egendom €

Bil
Värdet på hela egendomen  €ÄgarandelÅrsmodel och anskaffningsårTyp och modell

En bil som ägs av en annan person 
står till sökandens förfogande

Ägarens namn

Orsak till behovet av bil

Värdet på sökandens egendom €
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Bostadsrättsavgift för 
bostadsrättsbostad

FÖRMÖGENHET 
Ägar-, bostadsrätts- eller delägd hyresbostad i eget bruk

Ägar-
bostad

Bostadsrätts-
bostad

Delägd hyres-
bostad

Ägarandel

Lägenhetstyp Lägenhetsyta Anskaffningsår/Byggarbetet har inletts

 €

2
m

Ägarbostaden 
är en/ett

Uppskattning av bostadens värde (hela bostaden) €

höghuslägenhet radhuslägenhet egnahemshus

Specifikation (specifikation av delägare och fastighetsbeteckning)

Köpesumma € Marken under egnahemshuset är en
Egen tomt/gård Arrendetomt

Areal Sökanden har låtit bygga 
egnahemshuset

Sökanden har bott 
i lägenheten

Värdet på sökandens egendom €

Andra fastigheter
Fastighetsbeteckning eller annan specifikation Värdet på hela egendomen €Ägarandel

Sökanden har för avsikt att bo 
kvar vid skuldsaneringen

Bor fortfarande i 
bostadenfr.o.m

Värdepapper, andra aktier och andelsbevis

Värdet på sökandens egendom €

Bolagets eller sammanslutningens namn Ägarandel Värdet på hela egendomen  €

Värdet på sökandens egendom €

r+k/kv



              En utredning över skuldsättningen finns i en separat bilaga (Obs! Utredningen är obligatorisk).

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR SKULDSANERING
Allmänna 
förutsättningar

Sökandens betalningsförmåga 
har avsevärt försämrats p.g.a. sjukdom arbetslöshet arbetsoförmåga annan orsak

Annan orsak

Om sökandens anställningsförhållande upphört, orsaken till detta

Det finns vägande skäl för skuldsanering med beaktande av beloppet på skulderna och de anknutna 
förpliktelserna i förhållande till sökandens betalningsförmåga.

Det totala skuld-
beloppet

 Det sammanlagda beloppet på sökandens skulder 
(specifikation i förteckningen över skulder):

Utredning över 
skuldsättningen

X
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Skulder som för-
fallit till betalning

Alla skulder har 
förfallit till betalning

En del av skulderna har inte 
förfallit till betalning, vilka: A (nr) B (nr) C (nr)

Bankdepositioner  
(om över 1000 €)

Kontanta tillgångar (om över 200 €)

Annan förmögenhet

Belopp

enligt senaste 
kontoutdrag

enligt en annan 
tidpunkt

Belopp

Annan förmögenhet, 
vilken

Värde €

Värdet på sökandens egendom €

BeloppFrivilliga spar- och pensionsförsäkringar

Värde €  
Sökandens förmögenhet totalt

Sökandens minderåriga 
har ingen betydande 
egendom

har betydande egendom, vilken 
och varifrån har egendomen fått:

FÖRMÖGENHET SOM SÖKANDEN ÄGT TIDIGARE (om egendomen varit betydande)
Under de senaste tio åren har sökanden (delvis eller helt) ägt:

en fastighet som använts som bostad för 
sökanden och hans eller hennes familj

andra aktier

som varit i annan 
användning, vilken:

aktier i ett bostads-
aktiebolag

som använts som bostad för sökanden 
och hans eller hennes familj

som varit i annan 
användning, vilken:

Bolagets eller sammanslutningens namn, ägarandel

andel i ett dödsbo
Specifikation av dödsboet

annan betydande 
egendom

Specifikation av egendomen (t.ex. bolagsandelar, värdepapper o.d.)

En utredning över egendomen och över hur och när egendomen överlåtits, beloppet på vederlagen och för vilket ändamål 
vederlaget använts utredning som bilaga

Sökanden har avsagt sig arv eller en rättighet som grundar sig på ett 
testamente under de senaste tio åren.

Sökanden har inte haft sådan förmögenhet som avses i 
denna punkt.



SALDODAG
 Varje borgenär har begärts att meddela skuldsaldot per följande datum:

INTERIMISTISKT FÖRBUD OCH AVBRYTANDE AV VERKSTÄLLIGHETEN
Ett krav om ett interimistiskt förbud och avbrytande av verkställigheten jämte motiveringar finns som bilaga.

Felaktiga eller vilseledande uppgifter eller en utebliven anmälan om skulder kan leda till att skuldsanering förvägras. Det 
finns bestämmelser om straffbarheten för sådant förfarande i strafflagen (gäldenärsbedrägeri).

FÖRSÄKRAN, DATUM OCH UNDERSKRIFT

Jag försäkrar att jag i denna ansökan och i den bifogade förteckningen över skulder lämnat enbart korrekta uppgifter om 
omständigheter som är av vikt för skuldsaneringen. Jag har tagit del av innehållet i skyldigheten att medverka för en gäldenär.
Datum (ort och tid) Underskrift

           Utredning som 
gäller utredning

          Förteckning över borge-
närer och övriga partier

          Utredning över 
skulder

BILAGOR TILL ANSÖKAN

Kopior av beskattningsintyg

År Beskattningsbar inkomst totalt € År Beskattningsbar inkomst totalt €

År Beskattningsbar inkomst totalt €

X
Löneintyg

Utredning över 
andra inkomster

Utredning över 
boendekostnader

Inkomstutredning för näringsidkareUtredning över pension, social- 
eller annan förmån

Utredning över 
underhållsbidrag

Utredning över 
andra utgifter

X Utredning över 
förmögenhet

Utredning över 
nedlagd 
näringsverksamhet

Utredning över särskilda 
förutsättningar för 
skuldsanering

X
Begäran om att ett betalningsprogram ska 
fastställas i förenklat förfarande

År Beskattningsbar inkomst totalt €

Särskilda 
förutsättningar Sökandens betalningsförmåga försvagas för närvarande av en tillfällig 

orsak. Motivering till varför skuldsaneringen trots detta kan beviljas:

Motiveringarna finns 
på den separata 
bilagan nr:

De ytterligare förutsättningarna för en sökande som är näringsidkare uppfylls, en utredning i 
inkomstutredningen för näringsidkare och i dess bilagor.

Utredning över att sökanden strävat efter att utreda möjligheterna till förlikning och vilken eller vilka borgenärer 
som vägrat förlikning och på vilken grund

Utredning över 
möjligheten till 
förlikning

Tidigare ansökan 
om skuld-
sanering hos en 
domstol

Sökanden har tidigare 
gjort en ansökan om 
skuldsanering

Namn på den tingsrätt som behandlat ansökan

Avgörande i ärendet

Vägande skäl Orsaker som sökanden åberopar vid hinder för skuldsanering
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Sökandens bostad är
Hyres- förhållande
ANSÖKAN OM SKULDSANERING
SÖKANDENS PERSONUPPGIFTER
DET FINNS BESTÄMMELSER OM SKYLDIGHETEN FÖR EN GÄLDENÄR (också borgensmän, medgäldenärer och dem som ställt säkerhet) ATT HEMLIG-HÅLLA DE UPPGIFTER SOM FRAMGÅR AV ANSÖKAN OCH DESS BILAGOR I 80 § I LAGEN OM SKULDSANERING FÖR PRIVATPERSONER. BESTÄMMELSER OM BROTT MOT TYSTNADSPLIKTEN FINNS I 82 § I SAMMA LAG.
Meddelande, uppmaningar och inkallelser i ärendet skickas
Ansökan är gemensam
UPPGIFTER OM SÖKANDENS BOSTAD
Boende-form
Närmare uppgifter om ägar- eller bostadsrättsbostäder finns på sidan 5
Hyres-bostad
 
Lägenhets-
typ
 
Lägenhets-
yta
Hyresavtalets giltighet
2
GEMENSAM ANSÖKAN
FAMILJEFÖRHÅLLANDEN
BLANKETT ENLIGT DET FORMULÄR SOM JUSTITIEMINISTERIET FASTSTÄLLT 16.6.2015
SÖKANDENS NUVARANDE FÖRVÄRVSVERKSAMHET ELLER ÖVRIGA VERKSAMHET
UTBILDNING OCH ARBETSERFARENHET
Yrkesutbildning:
Viktigaste anställningsförhållanden, sökandens företagsverksamhet och arbetslöshetsperioder
Sätt ett krys i rutan om arbetsgivaren är en familjemedlem/annan närstående till sökanden eller om företaget tillhör sökanden, en familjemedlem/annan närstående till sökanden
2
I11 Skatter
BERÄKNING AV SÖKANDENS BETALNINGSMÅNInkomster per månad
I3 Inkomster av näringsverksamhet
I5 Pensioner
I8 Kapital- och dividendinkomster
I9 Övriga inkomster (inte barnbidrag eller underhållsbidrag eller -stöd, vilka beaktas i punkten U1)
I4 Dagpenningar, kilometerersättningar och andra liknande ersättningar (naturaförmåner ska specificeras i punkten "Tilläggsutredningar och andra omständigheter")
Fackföreningsavgifter
Andra lagstadgade
I7 Bostadsbidrag
I12 Nettoinkomster
I13 Sökandens inkomster utgörs
I1 Förvärvsinkomster av huvudsysslan
Utgifter per månad
Sökan
U1 Oundgängliga levnadskostnader 
sökanden och maken/makanbarnets levnadskostnader med avdrag för barnets förmåner och inkomster
U2 Boendekostnader
hyra/bolagsvederlagvärmeelhem- och fastighetsförsäkring andra boendeutgifter, vilka: 
 
 
 
Boendekostnader sammanlagt
Maken
Utgifterna totalt
Sökandens andel
Makens/makans andel
3
I10 Inkomster sammanlagt
I6 Arbetslöshetsdagpenning/hemvårdsstöd/sjukförsäkringsdagpenning/moderskapspenning
I2 Semesterpenningar eller -premier
U3 Dagvårdsavgifter
U4 Arbetsresekostnader som överskrider lokaltrafiktaxan
Utgifter som dagpenningarna eller km-ersättningarna är avsedda att täckaAndra kostnader med anledning av arbetet, vilka:
Av sökandens inkomster utmäts för närvarande
Tilläggsutredningar och andra omständigheter som påverkar sökandens betalningsförmåga
Av makens/makans inkomster utmäts för närvarande
4
U5 Underhållsbidrag
U6 Osedvanligt höga hälso- och sjukvårdsutgifter
Kostnader för rätten att umgås med ett barn
Specifikation av övriga
Utgifter sammanlagt
 
 Sökandens betalningsmån per månad (differensen mellan inkomsten och utgifter)
 = Betalningsmån €
 - Utgifter €
 Nettoinkomster €
Andel i dödsboet
Andelar i bolaget
Bil
5
Bostadsrättsavgift för bostadsrättsbostad
FÖRMÖGENHETÄgar-, bostadsrätts- eller delägd hyresbostad i eget bruk
Lägenhetstyp
Lägenhetsyta
2
Ägarbostaden är en/ett
Marken under egnahemshuset är en
Sökanden har bott i lägenheten
Andra fastigheter
Värdepapper, andra aktier och andelsbevis
              En utredning över skuldsättningen finns i en separat bilaga (Obs! Utredningen är obligatorisk).
FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR SKULDSANERING
Allmänna förutsättningar
Det totala skuld-beloppet
 Det sammanlagda beloppet på sökandens skulder (specifikation i förteckningen över skulder):
Utredning över skuldsättningen
X
6
Skulder som för-fallit till betalning
Bankdepositioner  (om över 1000 €)
Kontanta tillgångar (om över 200 €)
Annan förmögenhet
Annan förmögenhet, vilken
Frivilliga spar- och pensionsförsäkringar
 
Sökandens förmögenhet totalt
FÖRMÖGENHET SOM SÖKANDEN ÄGT TIDIGARE (om egendomen varit betydande)
Under de senaste tio åren har sökanden (delvis eller helt) ägt:
SALDODAG
 Varje borgenär har begärts att meddela skuldsaldot per följande datum:
INTERIMISTISKT FÖRBUD OCH AVBRYTANDE AV VERKSTÄLLIGHETEN
Felaktiga eller vilseledande uppgifter eller en utebliven anmälan om skulder kan leda till att skuldsanering förvägras. Det finns bestämmelser om straffbarheten för sådant förfarande i strafflagen (gäldenärsbedrägeri).
FÖRSÄKRAN, DATUM OCH UNDERSKRIFT
Jag försäkrar att jag i denna ansökan och i den bifogade förteckningen över skulder lämnat enbart korrekta uppgifter om omständigheter som är av vikt för skuldsaneringen. Jag har tagit del av innehållet i skyldigheten att medverka för en gäldenär.
           Utredning som gäller utredning
          Förteckning över borge-närer och övriga partier
          Utredning över
skulder
BILAGOR TILL ANSÖKAN
Kopior av beskattningsintyg
X
X
X
Särskilda förutsättningar
Utredning över möjligheten till förlikning
Tidigare ansökan om skuld-sanering hos en domstol
Vägande skäl
7
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