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BETALA SKADESTÅND
Den som begått ett brott kan dömas att betala skadestånd
till brottsoffret. Här får du information om vad som händer
om du har fått en sådan dom. Om du har fler frågor finns
kontaktuppgifter till myndigheter som kan ge mer infor
mation på sista sidan.
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När domen med skadestånd inte längre kan överklagas
skickas den till Kronofogden. Domstolen kommer inte att
skicka något inbetalningskort till dig.
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Kronofogden erbjuder brottsoffret hjälp att kräva in peng
arna från dig.
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Om brottsoffret vill ha Kronofogdens hjälp skickar Krono
fogden ett kravbrev till dig. Du har två veckor på dig att
betala kravet.
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Om du inte betalar hela skadeståndet inom två veckor får
du en betalningsanmärkning.
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Kan du inte betala utreder Kronofogden om du har pengar
eller tillgångar. Om du har pengar eller tillgångar använder
Kronofogden dessa för att betala din skuld till brottsoffret.
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Om du inte har några möjligheter att betala kravet till
Kronofogden kan brottsoffret vända sig till sitt försäkrings
bolag eller till Brottsoffermyndigheten för att få hjälp. I så
fall får du en skuld till försäkringsbolaget eller Brottsoffer
myndigheten. Skulden försvinner alltså inte.
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Om du kan betala ditt skadestånd direkt

Har du fått ett brev från Brottsoffermyndigheten?

Brottsoffer vill sällan ha direktkontakt med gärningspersonen. Därför kan
det vara olämpligt att kontakta brottsoffret för att betala. Kan du betala
ditt skadestånd direkt är det därför oftast bättre och enklare att invänta
information från Kronofogden. Det kommer att kosta dig 600 kronor
om Kronofogden förmedlar betalningen.

Om du har fått ett kravbrev från Brottsoffermyndigheten har myndigheten betalat ut brottsskadeersättning till ett brottsoffer som du har en
skuld till. Det innebär att Brottsoffermyndigheten har övertagit hela eller
en del av brottsoffrets rätt till skadestånd från dig. Du har därför fått en
skuld till Brottsoffermyndigheten som du måste betala.
Du kan också ha fått ett informationsbrev om att Brottsoffermyndigheten
har överlämnat ett krav till Kronofogden. Det får du om du redan har andra
skulder hos Kronofogden. Om du inte kan betala hela skulden på en gång
via Kronofogden kan du komma överens om en avbetalningsplan med
Brottsoffermyndigheten. I sådana fall betalar du varje månad ett belopp på
din skuld direkt till Brottsoffermyndigheten och myndigheten återkallar
kravet från Kronofogden.

Om du ändå vill göra en direkt betalning finns två möjligheter:
1. Om brottsoffret hade hjälp av ett målsägandebiträde under rättegången kan du fråga målsägandebiträdet om hen kan hjälpa dig med hur
du ska göra betalningen.
2. En annan möjlighet är att få uppgifter för inbetalningen via brottsoffret – men du bör inte själv ta kontakt med brottsoffret. Be hellre
någon annan om hjälp, till exempel den advokat som hjälpte dig i
domstolen eller någon du känner. Om du själv måste kontakta brottsoffret är det bättre att skriva ett brev än att till exempel ringa. Fråga
efter vilken bank och vilket kontonummer som du kan betala till.

När du betalar, tänk på att skriva ett meddelande som tydligt
visar att det handlar om betalningen av ditt skadestånd, ange
gärna domens målnummer. Spara en utskrift eller ett kvitto från
betalningen. Du måste ha kvar bevis på betalningen i tio år.

Hur mycket måste du betala till Brottsoffermyndigheten varje månad?
1. Om du sitter i fängelse kan Brottsoffermyndigheten i normalfallet
godta en avbetalningsplan på minst 100 kronor per månad under den
tid du sitter frihetsberövad.
2. Om du kan betala ett belopp varje månad som gör att skulden blir betald
inom tre år kan Brottsoffermyndigheten ofta godta det beloppet.
3. Om du inte kan betala din skuld inom tre år behövs mer information
om din ekonomiska situation för att kunna avgöra hur mycket du bör
betala varje månad. Brottsoffermyndigheten beräknar hur mycket
du kan betala på samma sätt som Kronofogden – men accepterar en
något lägre månadsbetalning än vad du skulle ha behövt betala till
Kronofogden.

5

6

B E TA L A S K A D E S TÅ N D

BETA L A S K A DES TÅND

VILL DU VETA MER?
Brottsoffermyndigheten
Svarar på frågor om skadestånd och skulder till Brottsoffermyndigheten.
www.brottsoffermyndigheten.se
090-70 82 77
Kronofogden		
Ger information om dina skulder till Kronofogden och om skuldsanering.
www.kronofogden.se
0771-73 73 00
Polismyndigheten		
Driver in avgifter till Brottsofferfonden och böter.
polisen.se/Lagar-och-regler/Boter/Dagsboter/
010-56 335 04
Rättshjälpsmyndigheten
Ger information om hur du betalar rättegångskostnader
till Rättshjälpsmyndigheten.
www.rattshjalp.se
060-13 46 00

© Brottsoffermyndigheten, 2017
Produktion: Matador kommunikation
Tryck: Taberg Media Group AB. 2017

7

BROTTSOFFERMYNDIGHETEN

BROTTSOFFERMYNDIGHETEN
Box 470, 901 09 Umeå
Tel: 090-70 82 00
registrator@brottsoffermyndigheten.se
www.brottsoffermyndigheten.se
www.rattegangsskolan.se
www.jagvillveta.se

Tryck: Taberg Media Group AB, 2017

Brottsoffermyndighetens övergripande mål är att främja brottsoffers
rättigheter och att uppmärksamma deras behov och intressen.
Myndigheten arbetar med att göra det bättre för människor som
utsatts för brott, genom att:
• besluta om brottsskadeersättning till brottsoffer
• kräva tillbaka utbetald ersättning från gärningspersoner
• finansiera forskning och brottsofferinriktade projekt genom
Brottsofferfonden
• vara ett kunskapscentrum för brottsofferfrågor.

