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Julens shopping kan bidra till ökade
skulder
Julhandeln kan bli en ekonomisk baksmälla för tusentals svenskar, när många
lockas att låna och handla på kredit för att ha råd med julens alla klappar.
Under förra året hade över 423 000 personer ådragit sig skulder som skickats
vidare till Kronofogden, enligt en sammanställning av statistik som Visma har
gjort. Historiskt sett toppar antalet inkassoärenden månaderna efter jul, när
fakturor från tiden runt jul förfallit.
Under 2016 skickades över 423 000 personer till Kronofogden efter att inte
ha betalat en eller flera fakturor i tid. Det är en minskning med 1,1 procent
jämfört med föregående år. Totalt var svenskarna skyldiga 72,4 miljarder

kronor vid årsskiftet, vilket motsvarar 171 000 kronor per skuldsatt person.
Det totala skuldberget minskade med omkring 8 miljoner kronor.
– Även om minskningen av antalet skuldsatta är positiv så är siffran
fortfarande hög. Julen är en sådan tidpunkt som sticker ut i statistiken när
många drar på sig höga kostnader för julklappar de egentligen inte har råd
med. Det är därför viktigt att inte överskatta sin ekonomiska förmåga, även
om man kanske hör till en relativt köpstark grupp, säger Elinor Sjögren,
marknadschef på Visma Collectors.
Bättre utsikter med planering och nya reglerna om skuldsanering
För att undvika att dra på sig skulder i julhandeln gäller det att planera sina
inköp och avsätta pengar till julklapparna i förväg. Det är också viktigt är att
hålla sig till planen och inte låta sig lockas av erbjudanden om delbetalning
eller snabblån.
Nytt för i år och som kan hjälpa svårt skuldsatta i jultider är de nya reglerna
kring ansökan om skuldsanering, där två månader – juni och december – har
blivit betalningsfria. Under första halvåret 2017 ansökte över 10 000 svårt
skuldsatta svenskar om skuldsanering. Det är mer än dubbelt så många som
under samma period föregående år, eller en ökning med 111 procent.
– Att planera sina inköp och göra en budget ger en stabilare ekonomi oavsett
storlek på inkomst. Det är viktigt att ta tag i sina skulder så tidigt som möjligt
för att undvika risken att hamna i en livslång skuldsituation. Skuldsanering
kan vara ett sätt att komma på fötter igen, säger Elinor Sjögren.
Tips i julhandeln
– Sätt en budget för julklappsinköpen.
– Jämför priser på nätet innan du handlar.
– Gör en lista på vad du ska handla så undviker du spontanköp.
– Undvik erbjudanden om delbetalning och snabblån.
Detta är skuldsanering
Skuldsaneringslagen har funnits sedan 1994. Ansökningarna på årsbasis har
ökat stadigt sedan 2009. Den som beviljas skuldsanering betalar av sina
skulder i så hög grad som Kronofogden bedömer är möjligt. Vanligtvis sker
detta under en femårsperiod och därefter avskrivs resterande skuld. För att
beviljas ska man vara så svårt skuldsatt att man inte kan betala sina skulder
inom överskådlig framtid. Fordringsägarna får i många fall nöja sig med att
bara en del av skulden blir betald. Det är långt ifrån alla svårt skuldsatta som
ansöker om skuldsanering och ännu färre som får det beviljat.

Nya regler för skuldsanering
Den 1 november 2016 infördes nya regler som ska göra det enklare att bli
skuldfri. Reglerna underlättar för den skuldsatte då bland annat själva
ansökningsprocessen blivit enklare. Kronofogden hjälper också numera den
skuldsatte att fördela ut återbetalningar till borgenärerna, samt att två
månader, juni och december, har blivit betalningsfria. Dessutom är chansen
att en person kan få skuldsanering fler än en gång större än tidigare.
För mer information, kontakta
Elinor Sjögren, marknadschef på Visma Collectors, 073-052 85 33,
elinor.sjogren@visma.com

Visma gör verksamheter mer effektiva, genom att leverera programvara,
inköpslösningar, inkassotjänster, butiksdatalösningar samt IT-relaterad
utveckling och konsultverksamhet. Visma förenklar och automatiserar
verksamhetsprocesser inom både privat och offentlig sektor. 760 000
nordeuropeiska kunder använder Vismas produkter och tjänster, och
ytterligare 300 000 använder Visma som hostingpartner. Koncernen har 6
600 anställda och omsatte 7 855 miljoner norska kronor 2016.
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