Gældssanering i teori og praksis anno 2018
Nogle af de mest stillede spørgsmål om gældssanering – og nogle forsøg på korte
svar på spørgsmålene
1. Hvem kan søge gældssanering? Personer, som er bosiddende i Danmark, kan søge gældssanering. Men for
faktisk at få gældssanering skal en del betingelser være opfyldt. Betingelserne fremgår af konkursloven og af
retspraksis. Se eventuelt www.domstol.dk/soehandelsretten.

2.

Hvor stor skal min gæld være? Der er ingen specifikke krav til gældens størrelse, men den skal være så stor,
at du ikke med rimelighed kan betale den inden for ca. 10 år. Svaret afhænger derfor af dine - og din husstands
- indtægter og nødvendige udgifter.

3.

Kan jeg søge om gældssanering i Danmark, når jeg bor i Sverige, men gælden stammer fra
Danmark? Du skal efter konkurslovens regler have bopæl (såkaldt værneting) i Danmark for at få
gældsanering her.

4.

Kan jeg få gældssanering, selvom jeg er arbejdsløs? Det vil være svært – og kræve, at du ikke længere har
nogen mulighed for at vende tilbage til arbejdsmarkedet, og samtidigt ikke er berettiget til pension.

5. Kan jeg få gældssanering, selvom jeg er studerende? Også svært - men afhænger af dine og husstandens
indtægtsforhold under studiet, og om du stifter ny gæld ved f.eks. SU-lån.

6. Kan jeg få gældssanering, selvom jeg er under revalidering? Det vil sædvanligvis kræve, at din indtægt
under revalidering svarer til den, som du efterfølgende kan forvente.

7.

Min eksmand har fået gældssanering. Kan jeg så også få gældssanering? Ja, hvis du selv opfylder
betingelserne for gældssanering.

8.

Kan jeg få gældssanering, hvis jeg har ny gæld? Som hovedregel nej, medmindre du f.eks. har været
erhvervsdrivende og er under konkursbehandling.

9.

Hvad sker der, hvis der er kautionist for noget af gælden? Så kan kautionisten komme til at betale den
del af gælden, som ikke dækkes ved din betaling i henhold til gældssaneringskendelsen. Derfor får kautionisten
som udgangspunkt et krav mod dig i gældssaneringssagen.

10. Hvor får jeg et ansøgningsskema – og hvor skal jeg sende det hen? Skemaet får du på nettet eller fra
retten, hvor du bor. Det er også til den ret, at du skal indsende det udfyldte skema, medmindre du bor i det
Storkøbenhavnske område, hvor skemaet skal sendes til Sø- og Handelsretten, Amaliegade 35,2., 1256
København K. Se www.domstol.dk, hvor du kan finde din retskreds og ansøgningsskemaet.

11. Hvad skal jeg gøre, når jeg ikke kan huske, hvem jeg skylder penge? Du må se dine papirer igennem og
eventuelt forsøge at få oplysninger fra din bank, SKAT (R75) eller andre, som kan hjælpe dig.

12. Kontakter skifteretten kreditorerne? Kreditorerne bliver først kontaktet, når og hvis der indledes
gældssaneringssag. I så fald kontaktes de af skifterettens medhjælper (en advokat). Desuden kan kreditorerne
læse om din gældssanering i Statstidende, hvor der bliver indrykket annonce med oplysning om dit navn,
eventuelle tidligere navne og din bopæl.

13. Kan jeg vælge at få gældssaneret udvalgte gældsposter? Nej. Som udgangspunkt skal forholdene
omkring alle gældsposterne opfylde betingelserne for gældssanering, og derfor saneres sædvanligvis alle
posterne.

14. Får jeg beskikket en advokat, når jeg søger gældssanering? Nej. Skifteretten antager en advokat –
medhjælper – hvis der indledes sag, og denne advokat vejleder dig og hjælper dig med at lave et
gældssaneringsforslag.

15. Der er ikke plads på skemaet til navnene på alle mine kreditorer; hvor skal jeg skrive resten? Skriv
navnene på et løst ark og læg det ved ansøgningen.

16. Hvor i skemaet kan jeg anføre udgifter til telefon? Udgifter til telefon indgår i det såkaldte rådighedsbeløb,
som afsættes til udgifter som mad, tøj, transport til arbejde, sport, ferie, licens, tandlæge, fødselsdagsgaver
m.v.; der er derfor ingen særskilt plads til den udgift. Rådighedsbeløbet for 2018 udgør 6.290 kr. for en enlig,
for et par 10.430 kr. og for hjemmeboende børn under 18 år mellem 1.720 kr. og 3.160 kr. afhængigt af barnets
alder.

17. Hvorfor skal min ægtefælle/samlevers indtægter og udgifter oplyses, når det kun er mig der søger
gældssanering? Fordi en gældssanering skal forbedre husstandens forhold og ikke kun dine. Skifteretten skal
derfor have et samlet overblik over husstandens økonomiske forhold. Hvis gælden er stiftet, mens I boede
sammen, kommer din ægtefælle/samlever i øvrigt til at være med til at betale til din gældssanering. Det gælder
uanset, om I har fælleseje eller særeje.

18. Hvornår bliver jeg indkaldt til møde? Du bliver indkaldt snarest efter, at skifteretten har modtaget din
ansøgning. Den jurist, som skal behandle din sag, skal dog have mulighed for at læse ansøgningen og se, om
der eventuelt mangler bilag eller oplysninger.

19. Bliver jeg altid indkaldt til et møde? Nej, ikke hvis den jurist, som behandler sagen, umiddelbart kan se, at
det ikke vil være muligt at gældssanere dig. I så fald vil du blive kontaktet telefonisk med henblik på
rådgivning

20. Hvor længe varer det 1. retsmøde i skifteretten? Det første retsmøde varer normalt mellem 15 og 45
minutter.

21. Hvem deltager i det 1. møde? Sædvanligvis ikke andre end dig selv og en af skifterettens jurister. Efter
indledning af gældssaneringen har kreditorerne ret til at deltage i retsmøder.

22. Må jeg tage min kone/moder/ven eller en anden med til mødet? Ja, men vær opmærksom på, at det er
dig, der som ansøger skal forklare om dine økonomiske forhold, baggrunden for gælden osv.

23. Hvor lang tid tager en gældssaneringssag? Det varierer, men gennemsnitligt omkring seks måneder.

Med venlig hilsen
Sø- og Handelsrettens Skifteret

