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Medgivande om kvittning

Sigtuna Kommun

Utskriftsdatum:

195 85 Märsta
………………………………………..

08-591 260 00

Handläggare
Förnamn

Telefon (även riktnummer)

Efternamn

E-postadress

Inera AB 029160 v6 1508

Den anställde
Förnamn

Postnummer

Efternamn

Postort

Personnummer

Telefon (även riktnummer)

Utdelningsadress

E-postadress

Arbetsgivarens fordringar på den anställde
Anteckningar

Återkallande
Detta medgivande kan återtas av den anställde efter meddelande till arbetsgivaren.

Kvittningsöverenskommelse
Jag medger att företaget har rätt att vid varje löneutbetalning och vid min anställnings upphörande göra avdrag för företagets fordringar på mig som uppkommit i
anställningsförhållandet.

Underskrift
Datum och den anställdes underskrift

Namnförtydligande

Anvisningar
2 § lagen om arbetsgivares kvittningsrätt
Det förekommer att en arbetstagare lånar pengar av sin arbetsgivare eller erhåller andra förmåner från arbetsgivaren. Detta lån eller andra förmåner kan, sedan arbetsgivaren överenskommit med arbetstagaren, dras på arbetstagarens lön vid varje lönetillfälle. För att arbetsgivaren ska kunna göra ett sådant avdrag på lönen
fordras att arbetstagaren har lämnat ett kvittningsmedgivande i enlighet med 2 § lagen om arbetsgivares kvittningsrätt. Utan ett sådant kvittningsmedgivande kan inte
arbetsgivaren göra erforderligt avdrag vid lönens första förfallodag. Om företaget önskar upprätta ett sådant kvittningsmedgivande kan denna blankett användas.
Ett återkallande innebär att företaget inte får verkställa kvittningen, annat än om det är möjligt enligt de särskilda reglerna om tvungen kvittning. För att återkallelse ska
vara giltig fordras att den lämnas några dagar innan lönen förfallit till betalning.
Redan vid anställningstillfället bör företaget begära ett kvittningsmedgivande om man bedömer att sådant är nödvändigt med hänsyn till att företaget och arbetstagaren
avser ingå t.ex. vissa lånetransaktioner. Ett återkallande av ett skriftligt kvittningsmedgivande bör ske skriftligen.
Om ett kvittningsmedgivande enligt denna blankett saknas kan inte företaget genomföra en kvittning utan man är tvungen använda sig av s.k. tvungen kvittning.
Tvungen kvittning får enbart användas vid en klar och förfallen fordran. En fordran är klar och förfallen när man t.ex. har domstolsutslag på en viss fordran. Innan
kvittning får genomföras måste emellertid företaget vända sig till Kronofogdemyndigheten på orten för att få besked om hur mycket pengar av innestående lön som
företaget har rätt att innehålla.
Ovan nämnda procedur med Kronofogdemyndigheten behöver inte iakttas om ett kvittningsmedgivande erhålls från den berörde anställde.

Sigtuna Kommun

Hantering av personuppgifter:
Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen.
Uppgifterna kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen.
För mer information om hur personuppgifterna behandlas i ditt ärende hänvisas till kommunens hemsida.

