ÖVNINGAR

Kapitel 4
Kronofogden

PRATA
PENGAR
Privatekonomi på
enkel svenska

Film 1: Inledning
En man hämtar posten. Han berättar för sin fru att hon har fått ett brev. Det
kommer från Kronofogden.
Han hittar också en räkning till sin fru. Den är till hennes företag. Hon har inte
betalat räkningen. Frun säger att hon ska gå till Kronofogden.
Film 2: Varför har jag fått ett brev?
Kvinnan går till Kronofogden med ett brev hon har fått. En person hos Kronofogden säger att kvinnan har fått en räkning, som hon inte har betalat. Därför har
hon fått ett betalningsföreläggande.
Kvinnan vill betala direkt, men personen hos Kronofogden säger att hon ska
betala till den som hon har fått räkningen av.
Kvinnan frågar varför räkningen har blivit dyrare. Personen svarar att det kostar extra när man inte betalar i tid.
Film 3: Betalningsanmärkning
Kvinnan frågar hos Kronofogden vad som händer om hon inte betalar en räkning. De svarar att hon kan få en betalningsanmärkning.
Då kan hon få svårt att låna pengar i en bank. Det kan också bli svårt för henne att få kontrakt på en lägenhet.
Om hon inte betalar räkningen kan Kronofogden sälja några av hennes saker.
De kan också ta pengar från hennes lön för att betala räkningen.
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Berätta:
• Vad händer i Sverige om du inte betalar en räkning?
• H
 ar du fått en räkning med påminnelseavgift någon gång?
Om du svarade ja, hur mycket dyrare var den räkningen än den första?
• H
 ur betalade du räkningar i landet där du bodde förut?
Vad hände där om du inte betalade en räkning?
Diskutera:
• Varför tror du att människor inte betalar sina räkningar?
• V
 ad tycker du ska hända när en person inte betalar en räkning?
Tycker du att systemet med Kronofogde är bra? Varför? Varför inte?
• Ä
 r det rätt att Kronofogden kan hämta saker från människors hem och sälja,
för att betala deras räkningar?
• T ycker du att det är rätt att en betalningsanmärkning gör att du kan få svårt att
hyra lägenhet, svårt att ta banklån, att köpa på avbetalning och svårt att få telefonabonnemang?
• T ycker du att det är rätt att en betalningsanmärkning kan finnas kvar i flera år?
Varför? Varför inte?
D
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Skriv det ord som passar. Ett ord passar två meningar.

Skriv det ord som passar i meningen.
avgift • betalningsföreläggande • dyrare •
i tid • räkning

betalat • företag • Kronofogden • räkning
Man: Jag har hämtat posten. Du har fått ett brev
från

Kvinna:
.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Kronofogden: Det är ett

Fru: Får jag se?
Man: Jag hittade en
Den är till ditt
Har du inte

Hej, jag har fått ett brev och jag vet
inte vad jag ska göra.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Fru: Jag får gå till

.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Kvinna:

.

den?

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

.

Man: Hej då. Lycka till!

Vad betyder det?

Kronofogden: Du har fått en
inte har betalat.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Kvinna:

.

som du

Då förstår jag. Men varför har
räkningen blivit mycket

?

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Kronofogden: Det tillkommer
inte betalar

Läs dialogen i par.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

när du
.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Eva: Hej Erik! Hur är det? Du ser ledsen ut.
Erik: Ja, jag har lite problem just nu.
Eva: Det var tråkigt att höra. Vad är det som har hänt?
Erik: Jag har fått brev från Kronofogden. De ska komma och hämta min tv och andra saker.
Eva: Du skulle ha ringt mig. Jag hade kanske kunnat
låna dig pengar.
Erik: Tack, jag kunde betala men jag hade inte fått
räkningarna.
Eva: Varför inte?
Erik: Jag flyttade för sex månader sedan. Jag hyr i
andra hand och jag glömde att meddela posten
min nya adress. Men nu har jag ändrat så alla
brev och räkningar kommer hem till mig.
Eva: Då finns det nog mycket post till dig på din
gamla adress.
Erik: Jag vet och jag är arg på mig själv. Jag måste
betala extra avgift på räkningarna. Det blir dyrt
att inte betala i tid.

Skriv det ord som passar i meningen.
Ett ord passar i två meningar.
betalar • betalningsanmärkning • kontrakt • Kronofogden • lån • lön
Kvinna:

Vad händer om jag inte

Kronofogden: Om du inte betalar så kan du få en
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Kvinna:

.

Oj då!

Kronofogden: Det betyder att du kan få svårt
att ta
att få
Kvinna:

––––––––––––––––––––––––––––

. Du kan också få svårt

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Hur länge har man en

på en bostad.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

?

Kronofogden: Den kan finnas kvar i flera år.
Och om du inte betalar kan

Eva: Och så kan du få betalningsanmärkning för att
du inte har betalat. Vet du hur länge det är?


del av dina saker.

Erik: Ja, i tre år. Då kan jag inte köpa något på avbetalning och inte ta lån. Det är lång tid. Tror du att
Kronofogden kan ta mina kläder när de kommer?

Eller ta av din
betala räkningen.

Eva: N
 ej, det tror jag inte. Kläder är privata saker. Det
tar de inte.

?

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

– –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Kvinna:
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Det låter inte bra.
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Skriv R (rätt) eller F (fel).
1. D
 u kan få en betalningsanmärkning om
du inte betalar en räkning i tid.
2. D
 u kan få svårt att låna pengar i en bank
om du har en betalningsanmärkning.
3. D
 u kan få svårt att få kontrakt på en bostad
om du har en betalningsanmärkning.
4. E n betalningsanmärkning finns bara kvar
i en månad.
5. En räkning blir dyrare om du inte
betalar i tid.

__________________

__________________

__________________

__________________

6. D
 u ska betala räkningar direkt till
Kronofogden.
7. Du ska betala räkningar till den som
du har fått räkningen av.
8. K
 ronofogden kan ta pengar från en
persons lön för att betala en räkning.
9. K
 ronofogden kan sälja saker från en
persons hem för att betala en räkning.

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________
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