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Muu asiaMnrovvvvom ändring av 4 § i justitieministeriets förordning om bedömning av en gäldenärs betalningsförmåga vid skuldsanering för privatpersonerUtgiven i Helsingfors den 24 november 2022

925/2022

Justitieministeriets förordning
om ändring av 4 § i justitieministeriets förordning om bedömning av en gäldenärs 

betalningsförmåga vid skuldsanering för privatpersoner

I enlighet med justitieministeriets beslut
ändras i justitieministeriets förordning om bedömning av en gäldenärs betalningsför-

måga vid skuldsanering för privatpersoner (322/2001) 4 § 1 mom., sådant det lyder i
förordning 399/2022, som följer:

4 §

Andra oundgängliga levnadskostnader

Som andra oundgängliga levnadskostnader räknas gäldenärens och gäldenärens familjs
utgifter för kost, kläder, sedvanliga utgifter för hälsovård samt utgifter för personlig hy-
gien, hemmets hygien, underhåll av hemmet, annan användning av lokaltrafik än sådan
som hänför sig till arbete, prenumeration på dagstidning, användning av telefon och hob-
by- och rekreationsverksamhet samt andra liknande utgifter. Gäldenären behöver inte se-
parat redovisa för dessa kostnader, utan de beaktas månatligen till följande belopp:

1) en ensamstående gäldenär eller en gäldenär som är ensamförsörjare 667 euro,
2) en gäldenär som lever i äktenskap eller är sambo eller bor i samma hushåll som en

annan myndig person 562 euro,
3) de två äldsta barnen under 17 år som bor i samma hushåll som gäldenären 430 euro

vardera, det tredje äldsta barnet och barn som är yngre än detta 401 euro för vart och ett,
4) barn som fyllt 17 år och bor i samma hushåll som gäldenären 474 euro.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
————

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2023.
Förordningen ska tillämpas även på sådana skuldsaneringsärenden som är anhängiga

vid tingsrätten vid ikraftträdandet av förordningen där inget betalningsprogram har fast-
ställts eller där gäldenärens betalningsmån räknas om i samband med att betalningspro-
grammet ändras. Om tingsrätten har fastställt ett betalningsprogram före ikraftträdandet
av denna förordning och fullföljdsdomstolen återförvisar ärendet till tingsrätten efter
ikraftträdandet, ska förordningen tillämpas i de fall där gäldenärens betalningsmån måste
räknas om.

Helsingfors den 22 november 2022

Justitieminister Anna-Maja Henriksson

Regeringsråd Terhi Salmela


