Informationsblad om återkrav, uteslutning och polisanmälan

A-kassan kan krava tillbaka pengar
Kassan kan kräva tillbaka pengar av dig om en felaktig utbetalning skett. Beror
felet på dig, exempelvis genom att du har lämnat oriktiga uppgifter, kan kassan
komma att polisanmäla och utesluta dig. Lämnar du dessutom felaktiga
uppgifter medvetet gör du dig skyldig till bidragsbrott, något som är straffbart
enligt lag.

Kassan kan kräva tillbaka pengar
Om du fått en felaktig utbetalning kan kassan kräva att få
pengarna tillbaka. Om det inte är du som orsakat att
det blivit fel utbetalning, tar kassan ställning till om du
bör ha insett att det blivit fel. Anses du har gjort det
kan kassan kräva en återbetalning. Anser kassan att
du inte kunde ha insett att det skulle bli fel blir det
inget återkrav. Kassan kan välja att betala en del av
beloppet medan du får betala tillbaka resterande del.
Exempelvis kan kassan betala 25 % av beloppet och du får
betala 75 %
Om du har orsakat den felaktiga utbetalningen, exempelvis genom att inte
lämna korrekta uppgifter eller inte lämna betydelsefulla uppgifter, blir du
återbetalningsskyldig. Det innebär att du måste betala tillbaka pengarna som
utbetalats felaktigt. Att du fått pengarna i god tro spelar ingen roll, det räcker med att
du orsakat att utbetalningen blivit fel.
Det ses som mycket allvarligt om du exempelvis arbetat i ett så kallat svartjobb och
samtidigt fått full ersättning eller om du samtidigt som du fått sjukpenning också fått
full ersättning.

Du slipper återkrav endast vid särskilda skäl
Du kan bara slippa återkrav om det finns särskilda skäl, så som:
 En felaktig utbetalning från kassans sida som du inte kunnat inse har blivit fel.
 En Långvarig sjukdom
 En sanering av din ekonomi av en social myndighet
 Du har vilseletts av upplysningar från kassan som visade sig vara fel
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Kassan kan polisanmäla och utesluta dig
Har du inte lämnat korrekta uppgifter som påverkar din ersättning eller ditt
medlemskap kan du bli polisanmäld och utesluten. Detta är
ett beslut som tas av kassans styrelse.
Istället för att du ska uteslutas, kan kassan också välja att
innehålla din ersättning under en viss period. Detta innebär
att din ersättning spärras och inte betalas ut under en viss
period. Generellt blir du utan ersättning i minst 130
ersättningsdagar. Har du lämnat felaktiga uppgifter som bara
påverkar någon enstaka dag kan det bli färre dagar. Innan du
får ny ersättning måste du också ha arbetat i 80 dagar.

Dröjsmålsränta efter 30 dagar
Betalar du inte det krävda beloppet inom 30 dagar, läggs en dröjsmålsränta på
beloppet. Den läggs på beloppet dagen efter förfallodagen, alltså dagen efter att
betalningen skulle skett. Samma sak gäller om du fått ett anstånd och inte betalat i
tid.
Om du inte följer den överenskommelsen om en avbetalning eller betalningen på
anstånd, tas en längre ränta ut. Har förfallodatumet inte passerats läggs räntan på
beloppet efter det att förfallodatumet har passerat.

Kassan kan göra en kvittning
Kassan kan göra en så kallad kvittning. Det innebär att ett lika stort belopp som
eventuellt fått felaktigt stoppas. Detta sker efter en kommunikation och ett beslut.
Beslutet ska både kunna omprövas och överklagas. Kvittningen kan endast gälla
återkravet, det vill säga inte påminnelseavgifter, räntor eller något annat.

Innehållande av ersättning för att slippa återkrav
Ska du stängas av från din rätt till ersättning eller kommer din ersättning att sänkas?
Då kan kassan innehålla din ersättning medan vi utreder ditt ärende. Det innebär att
din ersättning inte betalas ut under denna period. Detta görs för att du ska slippa
betala tillbaka pengar vid ett eventuellt återkrav. Ett tillfälligt beslut måste ha tagits av
kassan innan. Detta beslut måste du kunna ompröva och överklaga. Beloppet ska
varken vara större eller mindre än det som riskeras betalas ut fel.
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Bidragsbrott om du medvetet lämnar fel uppgifter
I den svenska lagboken står följande om bidragsbrott.
2§
Den som lämnar oriktiga uppgifter eller inte anmäler ändrade förhållanden som han
eller hon är skyldig att anmäla enligt lag eller förordning, och på så sätt orsakar fara
för att en ekonomisk förmån felaktigt betalas ut eller betalas ut med ett för högt
belopp, döms för bidragsbrott till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till
böter eller fängelse i högst sex månader.
Du döms alltså för bidragsbrott om du medvetet lämnar felaktiga uppgifter som
orsakar att du får en personlig ekonomisk förmån. Det innebär alltså att du förväntar
dig att få en felaktig större utbetalning när du lämnar fel uppgifter. Lämnar du
medvetet ofullständiga uppgifter eller om du låtit bli att ändra uppgifter som inte är
korrekta är det också ett brott mot bidragsbrottslagen.

Kassan är skyldig att polisanmäla dig
Misstänker kassan att du har lämnat fel uppgifter måste en polisanmälan göras.
Endast den person som lämnat de felaktiga uppgifterna kan misstänkas för
bidragsbrott.

Tre typer av bidragsbrott
I lagen finns tre grader av brottet. De är:
 Ringa bidragsbrott
 Grovt bidragsbrott
 Vårdslöst bidragsbrott.
För att göra sig skyldig för de två första kategorierna ska du medvetet lämnat fel
uppgifter för att få en ekonomisk förmån. Om du dessutom visar grov oaktsamhet har
du istället gjort dig skyldig till vårdslöst bidragsbrott.
Anses din gärning mindre allvarlig på grund av ett mindre belopp eller av andra
omständigheter, är du straffri.

Ändra dina felaktiga uppgifter frivilligt
Ändrar du uppgifter som blivit fel innan utbetalningen görs, misstänks och straffas du
inte. Detta måste ske frivilligt. Får du veta att du misstänks för bidragsbrott och
därefter ändrar dina uppgifter anses du inte gjort detta frivilligt och misstänks
fortfarande för bidragsbrott.
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