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D I N A P E N G A R O C H D I N E KO N O M I .  P R I VAT E KO N O M I  PÅ E N K E L S V E N S K A .

ÖVNINGAR

8 Betala i tid

Berätta

• Hur betalade du räkningar i ditt födelseland? Vad hände om du inte betalade i tid?

• Vad händer i Sverige om du inte betalar en räkning?

• När hörde du ordet påminnelseavgift första gången?

• Har du fått en räkning med påminnelseavgift?
Om du svarade ja, hur mycket dyrare var den räkningen än den första?

Diskutera

• Varför tror du att människor inte betalar sina räkningar i tid?
Har de glömt att betala, har de inte pengar, har de inte fått räkningen eller vad?

• Tycker du att det är rätt att Kronofogden kan hämta saker från människors hem
för att betala deras räkningar?

• Tycker du att det är rätt att en betalningsanmärkning gör att det är svårt att
få hyra lägenhet, svårt att få banklån och svårt att få köpa på avbetalning?

• Tycker du att det är rätt att en betalningsanmärkning finns kvar i flera år?
Varför? Varför inte?
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Övningsuppgifter

A  Skriv det ord som passar i meningen.   

slippa • skuld • missa • betala  

1. Ett sätt att                                 betala 

extra avgift är att                                 

i tid. 

2. Det kan bli mycket dyrt att  

                                att betala en faktura. 

3. Kronofogden kan ta en del av din lön  

tills din                                 är betald.   

B  Skriv det ord som passar i meningen. 

Ett ord passar i två meningar.  

Kronofogden • avgift •   

inkassoföretag • påminnelseavgift  

1. Om du inte betalar i tid så får du  

en ny räkning med en extra  

                                .

2. Den extra avgiften på räkningen  

kallas                                 .

3. Om du inte betalar den nya räkningen 

skickas den till ett                                 .

4.                                 arbetar med att få in 

betalningar.  

5. Om inte det företaget får pengarna  

i tid skickas räkningen till  

                                .
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C  Skriv det ord som passar i meningen. 

Två ord passar i två meningar.  

betala • betalningsanmärkning •   

kontrakt • lån • lön  

KVINNA: Vad händer om jag  

inte kan                                 ? 

KRONOFOGDEN: Om du inte betalar i tid  

så kan du få en                                 .

KVINNA: Vad betyder det?

KRONOFOGDEN: Det betyder att du kan få 

svårt att få                                 . Du kan  

också få svårt att få                                 

på en bostad. 

KVINNA: Hur länge har man  

en                                 ?  

KRONOFOGDEN: Den kan finnas i flera år.  

Och om du inte betalar kan vi sälja en del 

av dina saker för att betala räkningen. 

Vi kan också ta pengar från din  

                                . 

KVINNA: Vad kan ni ta för att betala en 

räkning? Mitt matbord?  

KRONOFOGDEN: Nej, vi tar inte möbler. Men 

vi kan ta din bil om du har någon.  

KVINNA: Det låter inte bra.  

Jag ska                                 så fort jag kan. 

D  Läs dialogen i par. 

EVA: Hej Erik! Hur är det? Du ser ledsen ut.

ERIK: Ja, jag har problem med min ekonomi. 

EVA: Vad är det som har hänt? 

ERIK: Jag har fått brev från Kronofogden. 

EVA: Du skulle ha ringt mig. Jag kunde 

ha lånat dig pengar.

ERIK: Tack, jag kunde betala men jag hade 

inte fått räkningarna. 

EVA: Varför inte? Varför hade du inte 

fått dem? 

ERIK: Jag flyttade för sex månader sedan och 

jag glömde att meddela min nya adress.  

Men nu har jag ändrat så alla brev och 

räkningar kommer hem till mig. 

EVA: Då förstår jag varför du inte har fått 

räkningarna. 

ERIK: Jag är arg på mig själv för att jag 

glömde anmäla adressändringen. Det blir 

dyrt att inte betala i tid. Jag måste betala 

extra avgift på räkningarna.

EVA: Du kan få betalningsanmärkning också 

om du inte betalar. Vet du hur länge det är? 

ERIK: Ja, i tre år. Då kan jag inte köpa något 

på avbetalning och inte ta lån. Det är lång tid. 

EVA: Hör av dig om jag kan hjälpa dig 

med något! 
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E  Skriv R (rätt) eller F (fel).

1. En räkning blir dyrare om du inte betalar i tid.            

2. Du ska betala räkningar direkt till Kronofogden.            

3. Du ska betala räkningar till den som du har fått räkningen av.            

4. Påminnelseavgift är en extra avgift om du inte har betalat i tid.            

5. Du kan få en betalningsanmärkning om du inte betalar en räkning i tid.            

6. Du kan få svårt att låna pengar i en bank om du har en betalningsanmärkning.            

7. Du kan få svårt att få kontrakt på en bostad om du har en betalningsanmärkning.            

8. Kronofogden kan sälja en persons kläder för att betala en räkning.            

9. Kronofogden kan ta pengar från en persons lön för att betala en räkning.            




