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SVENSK INKASSO
• Föreningen bildas 2007, då de två tidigare
branschföreningarna lägger ner sin verksamhet.
Alla Sveriges inkassoföretag går samman i Svensk
Inkasso.
• Svensk Inkasso företräder branschen,
medlemsföretagen och deras kunder,
borgenärerna.
• Svensk Inkasso etablerar och vidmakthåller hög
utbildningsstandard och god etik i inkassoverksamhet och deltar i samhällsdebatten.

BRANSCHSTATISTIK
År

2008

2009

2010

2011

Antal anställda

1 600

1 500

1 400

1 300

Antal nyreg inkassouppdrag

7,4 miljoner

7,2 miljoner

7,3 milj

7,9 milj

Antal avslutade
inkassouppdrag

4,5 miljoner

5,5 miljoner

5,8 milj

5,8 milj

Antal gäldenärer

370´

400´

500´

500´

44,5 miljarder

52,5 miljarder

45,5 milja

45,5 milja

17 miljarder

16,9 miljarder

17,2 milja

16,8 milja

900 000

1 milj.

1,1milj.

1,0 milj.

i. u.

i. u.

400´

470´

Kapitalbelopp att inkassera
Inkasserat belopp
Antal ansökningar om
betalningsföreläggande
Antal ansökningar om
verkställighet

INKASSERADE BELOPP M.M. I
JÄMFÖRELSE ÅR 2011
Inkasso

Kronofogdemyndighet

Inkasserat/indrivet belopp 16,8 miljarder

3,8 miljarder (10,0 – 6,2
miljarder skatt)

Avtal nyregistrerade
ärenden

7,9 miljoner

580 000

Antal avslutade ärenden

5,8 miljoner

571 500

Belopp att
inkassera/indriva

45,5 miljarder

i. u. (43 miljarder 2009)

Efter ansökan om
betalningsföreläggande
- Ca 40 % återkallas innan Bf utfärdas, (av 1,15 miljoner)
(knappt 700´ utslag meddelas)
- I ca 50 % av fastställda utslag (av-)betalas skulderna efter
Bf, dvs utan att utsökning sker
- Ca 350 000 nya ärenden som kan leda till utmätning om
ansökan görs

Efter ansökan om utmätning

- Ca 50 % inkommer efter första kravbrev från Kfm (1,8 milja)
-Ca 30 % inkommer genom löneutmätning via Kfm (1 milja)
- Ca 10-15 % inkommer via överskjutande skatt via Kfm (400´)
-Ca 10-15 % inkommer via utmätning av fast & lös
egendom

(400´)

Branschens avgifter till staten för Bf och
utmätning

- Summarisk process, Bf, 349 miljoner inbetalas i avgifter
(verksamheten kostar 283/324 miljoner)
-Verkställighetsavgifter, drygt 1,036 miljard inbetalas
(verkställighet kostar 1,164 miljarder)
(enskilda borgenärers andel är 36 % av antalet mål, 36 % av kostnaden för
verkställighet är 420 miljoner)

Skuldsanering

- 8000 ansöker 2010

8450 ansöker 2011

- 5000 beviljas 2010

5 300 beviljas 2011

- Ny lag från 1 juli 2011, skuldernas ålder utan betydelse, aktiva näringsidkare
välkomna
- Insolvensbedömningen densamma (inom överskådlig tid, bestående
betalningsoförmåga, jmfr dock NJA 2010 s 496)
-Betalningsplan på fem år
-Ny utredning ska överväga insteget, dvs kravet på kvalificerad insolvens
(betalningsoförmågan), och längden på betalningsplanen

