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Gæld Ole Larsen Hent PDF På grund af sygdom, skilsmisse eller hurtige og dyre forbrugslån oplever mange,
at deres økonomi smuldrer, og at de ikke længere føler, at de er i stand til at betale gælden tilbage.

I disse situationer kan det være en god idé at ansøge om gældssanering, dvs. nedsættelse, henstand eller
bortfald af hele sin gæld eller dele af den, for at komme på fode igen.

Men hvordan gør man det, og hvad er betingelserne for at få saneret sin gæld? Dette og meget andet kan man
få svar på i Gæld, der bl.a. også forklarer, hvad gældssaneringen har af skattemæssige konsekvenser, og som

giver gode tips og råd til, hvordan man undgår at blive håbløst forgældet.

+ Alt om reglerne for gældssanering

+ Styr uden om faldgruber

+ Tips om andre muligheder end gældssanering

+ Gode råd om at undgå gæld
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