Gældssaneringsager

Ansøgning om gældssanering
1.

Personlige oplysninger

Fulde navn
Cpr. Nr.
Adresse, postnr. & by
Mobil- eller telefon nr.
Stilling

Gift / Registreret samlevende

E-mail
Telefon arbejde

2. Oplysninger om din familie
Navn:
Stilling:

Enlig
Børn
Du skal oplyse om børn, der bor i hjemmet, og børn, som du og din ægtefælle/registreret samlever betaler bidrag til

Barnets navn

Adresse, postnr. & by

3.

Fødselsdag og år

Uddannelse og erhverv

Under uddannelse

o
o
o

Erhverv - hvis ja, sæt kryds nedenfor
Lønmodtager
Selvstændig erhvervsdrivende
Virksomhedens navn og adresse:

o

Arbejdsløs

o

Pensionist

Andet, hvilket?

4. Indtægter og udgifter
Husstandens indtægter og udgifter. Alle indtægter og udgifter skal omregnes til månedligt gennemsnit.
A. Indtægter
Egne
Ægtefælle / samlever
Indtægter efter skat (Løn, indhandling, uddannelsesstøtte,
understøttelse, pension, socialhjælp, kørselstilskud)
Børnebidrag/underholdsbidrag og andre børnetilskud
Boligstøtte (offentlig hjælp til betaling af husleje)
Boligbørnetilskud
Andet (andre sociale ydelser, renter, provision og lign.)
I alt
Hustandens indtægter i alt:
Hjemmeboende børn egne indtægter (efter skat)
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B. Udgifter

Egne

Ægtefælle / samlever

Bolig:
Husleje / terminsudgifter
Ejendomsforsikring
Varme / olie
Bil og andet motorkøretøj:
Renter og afdrag
Vægtafgift
Bilforsikring
Brændstof
Båd
Renter og afdrag
Forsikring
Brændstof
Diverse udgifter
Faglige kontingenter
Telefon og internet
Børnepasning
Bidragsforpligtelser til børn eller ægtefælle
Transport til og fra arbejde
Afbetalings- og lejekontrakter
Andre forsikringer, hvilke
Andet, hvad
I alt
Hustandens udgifter i alt
5. Aktiver og passiver
A. Aktiver
Egne
Kontante penge og indestående i pengeinstitutter m.m.
Værdipapirer, herunder obligationer, aktier eller lign.
Boligindskud eller depositum
Boligandele
Fast ejendom
→ Salgsværdi
→ Pantegæld i ejendommen
→ Friværdi

Ægtefælle / samlever

Bil eller andet motorkøretøj
→ Salgsværdi
→ Pantegæld
→ Friværdi
Båd med udstyr og kvoter
→ Salgsværdi
→ Pantegæld
→ Friværdi
Forsikringskontrakter, indekskontrakter og kapitalpensioner
Andre aktiver, hvilke:
I alt
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B. Passiver
Kreditors navn

Adresse

Stiftelsesår

Størrelse på gæld

6. Tidligere eller igangværende sager
Konkurs
Betalingsstandsning
Ved hvilken ret?

Tvangsakkord
Gældssanering
Hvornår?

Jeg bekræfter under ansvar i henhold til kriminallovens §57
at oplysningerne er rigtige
at jeg har oplyst om alle indtægter, og
at jeg har oplyst om alt, hvad jeg ejer og skylder.
Kriminallovens §57: For falsk erklæring dømmes den, som i øvrigt for eller til en offentlig myndighed afgiver urigtig
erklæring om forhold angående hvilke den pågældende er pligtigt at afgive forklaring, eller som til brug i
retsforhold, der vedkommer det offentlige, skriftligt eller ved andet læsbart medie afgiver urigtig erklæring eller
bevidner noget, som den pågældende ikke har viden om.
Dato

Underskrift

Sådan gør du:
Ansøgningen sendes til eller afleveres til:
Retten i Grønland
Jens Kreutzmannip aqq. 1
Postboks 1220
3900 Nuuk
Sammen med ansøgningen skal du sende kopi af:
→ Årsopgørelser (S31) fra skattevæsenet for de seneste 3 år.
→ Forskudsregistreringen (F4) for de seneste 2 år.
→ Dokumentation for indtægter for de seneste 3 måneder. (F.eks. lønsedler, indhandlingssedler,
pensionsudbetaling m.v.)
De samme dokumenter skal sendes med for din ægtefælle / samlever.
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Vejledning om gældssanering
Betingelserne
Du kan få gældssanering, hvis du ikke er stand til og ikke inden for de nærmeste år har udsigt til at kunne betale din
gæld, og forholdene i øvrigt taler for en gældssanering.
Hver ansøger vurderes individuelt. Det er væsentligt, at din og husstandens indtægts- og boligforhold er stabile.
Selvom gælden er håbløs, kan der være forhold, der taler imod en gældssanering.
Kun personer kan få gældssanering – ikke selskaber. Gæld med pant f.eks. hus, båd eller bil kan ikke gældssaneres.
Ansøgning om gældssanering er gratis.
Sådan udfyldes ansøgningsskemaet
Udfyld ansøgningsskemaet omhyggeligt. Hvis der mangler væsentlige oplysninger, kan sagen blive afvist allerede af
den grund.
Indtægter
Alle indtægter og eller offentlige ydelser skal oplyses. Hvis indkomsten er svingende i løbet af året, må du forsøge at
beregne en gennemsnitlig månedlig indkomst.
Udgifter
Vær opmærksom på, at udgifterne skal angives beregnet pr. måned. Kvartals-, halv- og helårsberegninger skal altså
deles op i månedlige beløb.
Aktiver
Aktiver er, hvad du og din ægtefælle/registreret samlever ejer. Værdien af det, du ejer i fællesskab, skal deles. Din
andel skrives i kolonnen med dine aktiver, din ægtefælle/registreret samlevers andel i den anden kolonne. Aktiverne
skal tages med til den værdi, de efter din mening kan sælges for. Pantegæld i hus og bil tages med under punkt 4 og
5, hvis du stadig ejer disse aktiver. Hvis ejendom eller bil er solgt, tages eventuel restgæld med under passiver.
Passiver
Passiver er, hvad du og din ægtefælle/registreret samlever skylder. Al gæld skal tages med under rubrikken passiver,
bortset fra den pantegæld, der er med under aktivernes punkt 4 og 5. Du skal huske kontogæld, kassekredit eller
lignende i banken, afbetalingskontrakter eller anden gæld, som du betaler af på. Gæld til det offentlige skal
specificeres for hver enkelt gældpost. Det er ikke tilstrækkeligt at vedlægge en månedsopgørelse fra kommunens
inkassokontor. Hvis gælden er fælles med din ægtefælle/registreret samlever, skal den med det fulde beløb hos
begge.
Bilag
Sammen med ansøgningen skal du sende eller aflevere:
1. Kopi af årsopgørelser for de seneste 3 år og forskudsregistrering for de sidste 2 år både for dig og din
ægtefælle/registreret partner/samlever. Kopi fås hos skattevæsenet.
2. Kopi af selvangivelser for de seneste 3 år, hvis du eller din ægtefælle/registreret partner/samlever har været
regnskabspligtig.
3. Dokumentation for indtægten de seneste 3 måneder både for dig og din ægtefælle/registreret partner/samlever.
Det kan for eksempel være kopi af lønsedler, indhandlingssedler, pensionsmeddelelser eller lignende.
Fremgangsmåden
Når du har udfyldt ansøgningsskemaet, skal du sende eller aflevere det sammen med bilagene til Retten i Grønland.
Hvis der mangler bilag eller væsentlige oplysninger, kan skifteretten afvise at behandle sagen.
I de fleste tilfælde indkaldes der til et møde i Retten i Grønland, hvor du skal møde personligt. På mødet bliver du
stillet en række spørgsmål om dine forhold og om gælden (hvor stammer gælden fra? Hvor gammel er gælden? o.s.v.
Retten i Grønland vil på mødet tage stilling til, om der skal indledes gældssaneringssag.
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Hvis der indledes gældssaneringssag, antager Retten i Grønland som regel en advokat, som skal behandle sagen.
Advokaten er rettens medhjælper. Omkostningerne til medhjælperen og sagens andre udgifter betales næsten altid
af statskassen. Du skal samarbejde med medhjælperen og give de oplysninger, som medhjælperen beder om.
Kreditorerne bliver opfordret til at anmelde deres krav til medhjælperen. Opfordringen bliver annonceret i
Atuagadliutit/Grønlandsposten og Statstidende og sendt til hver enkelt kreditor. Medhjælperen skriver en
redegørelse om dine forhold og hjælper dig med at lave budget og forslag til gældssanering.
Hvis medhjælperen bliver opmærksom på forhold, som bevirker, at der ikke kan gives gældssanering, vil Retten i
Grønland på et møde tage stilling til, om sagen skal fortsætte.
Når forslaget til gældssanering er udarbejdet, holdes et nyt møde i Retten i Grønland, hvor kreditorerne også er
indkaldt. Du skal komme til mødet, og du får ligesom kreditorerne mulighed for at fremføre dine synspunkter.
Herefter afgør Retten i Grønland om din gæld skal saneres.
Hvis Retten i Grønland afviser din ansøgning om gældssanering, nægter at indlede gældssanering eller senere afsiger
kendelse om, at gældssaneringssagen ikke skal gennemføres, har du mulighed for at klage til Grønlands Landsret,
Jens Kreutzmannip Aqq. 1, 3900 Nuuk.
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Oversigt over spørgsmål, der kan blive stillet ved Retten i Grønland
Du behøver ikke at sende eller aflevere skemaer sammen med ansøgningen, men det vil lette Retten i
Grønlands arbejde, hvis du gør det.
1. Hvor og hvornår stammer gælden fra?

2. Hvornår har du senest stiftet gæld?

3. Betaler du, eller har du betalt af på gælden? Hvis ja, hvornår?

4. Hvornår og af hvem er du senest blevet afkrævet afdrag?

5. Trækker det offentlige i din løn for gammel gæld?

6. Er der kaution for nogen del af gælden? I hvad og for hvor meget?

7. Er der pant eller udlæg for nogen del af gælden? I hvad og for hvor meget?

8. Har du deltaget i selskaber som aktionær, anpartshaver, bestyrelsesmedlem eller direktør?

9. Hvad er årsagen til, at du søger gældssanering?

10. Hvis du har bil: Er bilen nødvendig i forbindelse med dit arbejde? Eller andre grunde?

11. Hvis der er pant i bilen, hvornår er gælden betalt færdigt?

12. Hvis du har båd, er båden nødvendig i forbindelse med arbejde? Eller andre grunde?

13. Hvis der pant i båden, hvornår er gælden betalt færdigt?
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14. Har du inden for de sidste 5 år betalt af på kautionssikret gæld eller betalt gæld til familie og venner?

15. Har du udsigt til arv? Har du givet arvekald?

16. Har du inden for de sidste 5 år ophævet pensionsopsparing, livsforsikring og lignende?
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