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Si ta mbajmë paranë
nën kontroll
FALAS

NDIQNI FAMILJEN JOHANSSON
NDIHMË PËR BUXHETIN TUAJ

Këshilla dhe
udhëzime rreth
financave tuaja
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Financat tuaja
Dëshironi që paratë që keni për çdo muaj t'ju dalin gjatë të gjithë muajit? Keni
diçka për të cilën dëshironi të kurseni, por nuk dini se si? Dëshironi të keni
nën kontroll financat personale, por nuk dini se nga të filloni? Broshura “Si ta
mbajmë paranë nën kontroll” do t'ju ndihmojë të analizoni financat personale
dhe të bëni një buxhet në mënyrë që të arrini objektivin tuaj.
Në broshurën “Si ta mbajmë paranë nën kontroll”, do të
ndiqni Anën dhe se si ajo dhe tre fëmijët e saj arrijnë të
plotësojnë nevojat me një rrogë. Këtu mund të lexoni rreth
përllogaritjeve të Agjencisë Konsumatore Suedeze për llojet
e ndryshme të familjeve dhe se ku mund të drejtoheni nëse
keni probleme me financat personale.

Doni të kurseni më shumë?
Atëherë mund të provoni të rrisni të ardhurat tuaja ose të
ulni shpenzimet. Nëse dëshironi të provoni të reduktoni
shpenzimet, mund të filloni duke llogaritur se sa mund të
kurseni për artikuj të ndryshëm shpenzimi. Në kolonat
Buxheti në faqen 23, shkruani se sa para do të dëshironit të
shpenzonit për artikujt e ndryshëm. Kështu keni krijuar një
buxhet se si doni që të paraqiten financat personale. Tani
fillon puna emocionuese për t'iu përmbajtur buxhetit!

Si mendoni?
Vizitoni www.enkat.kov.se dhe na
ndihmoni që ta përmirësojmë broshurën
“Si ta mbajmë paranë nën kontroll”.
Duhen vetëm pak minuta për të dhënë
mendimet tuaja. Mund të aksesoni
gjithashtu pyetësorin përmes kodit QR.

Këshilla
Plotësimi i tabelave
Plotësoni tabelën më poshtë dhe tabelat në faqet 8 dhe 21.
Transferoni totalet në faqen 23. Plotësoni gjithashtu shpenzimet
e tjera më poshtë në tabelë. Tani keni një analizë të të ardhurave
dhe shpenzimeve tuaja. Mund të shikoni me lehtësi se për çfarë
i shpenzoni paratë.

Plotësoni dhe
llogarisni!

Të ardhurat
Vendosni në tabelën e mëposhtme të ardhurat e familjes.
Mblidhni të gjitha dhe vendosni shumën në tabelën në faqen 23.
Të ardhurat mujore, përfitimet, ndihmat financiare
dhe kompensimi pas taksave

Anëtari i
familjes 1

Anëtari i
familjes 2

Plotësoni tabelën
brenda vijave me pika
dhe bëni veprimet e

thjeshta matematikore.

Totali

Paga
Asistenca financiare si prind
Ndihma financiare për fëmijën
Pagesat për mjete jetese/ Pagesat për fëmijën
Ndihma financiare për strehim
Asistenca e papunësisë
Ndihma financiare për studimet/Ndihma financiare për trajnime
Asistenca financiare për rast sëmundjeje
Kompensimet për sëmundjet dhe aktivitetet
Pensioni
Të ardhura të tjera (ndihma financiare, bursa, etj.)
Të ardhurat totale mujore pas taksave
Pasi të keni plotësuar tabelën, vendosni totalin e përgjithshëm te "Të ardhurat totale" në faqen 23.
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Prind i vetëm me
tre fëmijë
Përgjatë një rruge për biçikleta, brenda
një porte metalike, ndodhet shtëpia
ku jeton Ana me tre fëmijët e saj.
Fqinjët jetojnë shumë afër dhe këndi
i lojërave është aty pranë përballë
derës së jashtme. Këtu ndodhen një
grumbull shtëpish me bashkëpronësi
dhe me qira, dhe fëmijët hyjnë e dalin
në shtëpitë e njëri-tjetrit.

“Ky vend është perfekt për Deksterin, djalin tim 4 vjeçar!
Nuk shqetësohem se ai luan në rrugë, sepse të gjithë njihen
këtu me njëri-tjetrin dhe makinat nuk lejohen të hyjnë”,
thotë Ana.
Ajo është 40 vjeçe dhe e ka blerë këtë shtëpi në periferi
të Oxelösund pesë vjet më parë. Herë pas here shtëpia
mbushet plot, kur djali Pontusi 20 vjeç dhe vajza Ema 18
vjeçe, qëndrojnë aty. Ata qëndrojnë nga dy javë me secilin
prind. Ana dhe partneri me të cilin ajo bashkëjetonte më
parë u ndanë kur fëmijët ishin të vegjël, por të dy vazhdojnë
të jetojnë në Oxelösund. Ata bashkëpunojnë mirë kur bëhet
fjalë për fëmijët dhe ndajnë të gjitha shpenzimet për ta.
Deksteri jeton gjatë të gjithë kohës me Anën. Ai është si një
raketë e vogël dhe është qendra e familjes.
“Shpesh të gjithë ne përfundojmë në nivelin e tij, në
dysheme mes lodrave të tij ose në divan përpara një filmi
vizatimor", na thotë Ana.

Në vendin e duhur
Më parë, Ana ndiqte studimet për t'u bërë mësuese shkolle
të mesme, por një vit përpara se të merrte diplomën, ajo
bëri një ndërprerje për të punuar. Ajo zuri punë pranë
Shërbimit Suedez të Burgjeve dhe vazhdon të jetë atje.
"Jam në vendin e duhur, absolutisht! Detyra ime është
të përpiqem që njerëzit që janë dënuar të marrin ndihmën e
nevojshme që të arrijnë të jetojnë pa kriminalitet", thotë ajo.
Ana udhëton vajtje-ardhje me biçikletë 25 kilometra deri
në punë në Nyköping tre ditë në javë në periudhën e verës.
Për t'ia arritur kësaj, ajo ka blerë një biçikletë shumë të mirë.
"Kjo është ndoshta gjëja më e mirë që kam blerë! Vetë
qëndroj në formë, plus kursej paratë për benzinë dhe palestër.
Përveç kësaj kursej edhe kohën sepse derisa të mbërrij në
shtëpi kam mbaruar me ushtrimet fizike", thotë ajo.
Duke qenë se Ana udhëton kaq shumë me biçikletë, ajo
i ka shtuar sigurimit të shtëpisë edhe sigurimin e shëndetit
dhe të jetës, për të pasur më shumë siguri ekonomike

Deksteri po luan me fëmijët e fqinjëve. Kjo është një zonë ku nuk lejohen
makinat, prandaj Ana nuk shqetësohet për trafikun.

për fëmijët nëse i ndodh ndonjë gjë asaj. Gjatë kohës që
kërkonte për ofertën më të mirë të sigurimeve, ajo gjeti
kushte më të mira dhe çmim më të mirë për sigurimin e
fëmijëve dhe për makinën. Ajo nuk priti, por ndryshoi
menjëherë kompaninë e sigurimit.

Përgjegjësi e madhe personale
Si prind i vetëm i tre fëmijëve, Ana gjithmonë ka luftuar
për të pasur para të mjaftueshme deri në fund të muajit.
Pontusi dhe Ema janë lejuar prej kohësh që të menaxhojnë
vetë një pjesë të madhe të financave të tyre personale.
Që prej moshës 15 vjeçare, ata kanë qenë përgjegjës për
veshjet dhe telefonat celularë, nëse grantet studentore
nuk u mjaftonin, atyre u duhej t'i siguronin vetë paratë.
Pontusi filloi të punojë gjatë verës pas shkollës së mesme,
3

Familja, e mbledhur së bashku. Nga e majta: Ema, Ana, Deksteri dhe Pontusi. Brenda dy viteve, në tavolinë do të mbetet vetëm Ana dhe Deksteri. Pontusi do të
studiojë jashtë vendit, ndërsa Ema dëshiron të studiojë në Universitetin e Lundit.

në port, atje ku punon i ati. Ema punon edhe si kameriere
gjatë periudhës që studion në shkollë të mesme. Ajo do që
t'i paguajë vetë udhëtimet për ski dhe festat gjatë vitit të
fundit të shkollës.
Ana dhe i ati i fëmijëve më të mëdhenj kanë ndihmuar me
pagesën e aktiviteteve të tilla si sporti dhe studimet. Kohët e
fundit kanë pasur shumë diskutime për të marrë më shumë
para kur dalin me shoqërinë. Por Ana ua ka bërë të qartë:
"Ushqim mund të hani në shtëpi". Nëse duan të hanë
jashtë shtëpisë, e kanë vetë në dorë. Atëherë mund të
paguajnë me paratë e tyre", thotë ajo.

Frigoriferi nën kontroll
Ana është personi kryesor që kujdeset për ushqimin. Ajo
bën pazar, cakton menynë dhe gatuan. Fëmijët po rriten,
dhe duke qenë se mbi të gjitha Pontusi bën shumë ushtrime
fizike, ushqimi është një nga shpenzimet më të mëdha. Kjo
vihet re sidomos gjatë pushimeve të shkollës, kur fëmijët nuk
hanë në shkollë apo në kopsht. Për t'i mbajtur shpenzimet të
ulëta, Ana gjithmonë krahason çmimet dhe blen atë që është
më e lira. Ajo përpiqet të blejë sipas stinës, por ushqimet
ekologjike dhe ato të kultivuara në zonën ku jetojnë shpesh
janë tepër të shtrenjta. Duke qenë se ajo mban nën kontroll
ushqimet që janë në frigorifer, asaj nuk i duhet të harxhojë
ushqime kot, ajo gatuan atë që ndodhet në shtëpi. Por Ema
nuk është dakord që Ana të gatuajë shumicën e ushqimit.
"Kur ishe shtatzënë, gatuaja unë çdo gjë", thotë ajo.

Qarkullimi i rrobave
Ana nuk investon shumë para për veshje dhe këpucë, as për
veten dhe as për fëmijët. Pontusi dhe Ema i menaxhojnë
vetë blerjet, dhe Ana merr rroba të përdorura nga shoqet e
saj për Deksterin.
"Kam dy çanta me këpucë në dollap të cilat do t'i bëjnë
një ditë. Shpesh rri e mendohem nëse i kam blerë vetë atij
ndonjë gjë prej atyre që vesh", thotë ajo.
Kur rrobat janë shumë të vogla për Deksterin, shpesh
është dikush në rrethin e shoqeve të saj që i merr.
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"Mami, mjaft u stërvite"
Që kur Pontusi mbaroi shkollën e mesme dhe filloi të fitojë
vetë para, Ana i ka kërkuar që të paguajë për të jetuar
në shtëpi. Kanë lindur diskutime të forta rreth shumës që
duhet të paguajë ai. Para pak kohësh, Anës iu sos durimi.
"I dhashë Pontusit dhe Emës një makinë llogaritëse, një
qese me karamele dhe të gjitha faturat, pasqyrat e llogarive
dhe komisionet bankare nga muajt e fundit. Urdhëroni,
tani llogarisni se sa shpenzime bëhen për ju!
Pas pak orësh ata kishin mbaruar dhe më pas vijoi një
bisedë më e thellë rreth financave të familjes, kontributit
dhe shpenzimeve të fëmijëve në familje. Pontusi tha,
"Mami, mjaft u stërvite. Na kushton shumë!’ "
Biseda ka vazhduar, por është përqendruar më pak te
financat dhe më shumë rreth asaj që mund të ndihmojnë në
shtëpi me larjen e rrobave dhe pastrimin. Më konkretisht,
kjo bisedë bëri që Ana të blinte biçikletën dhe të fillonte të
shkonte me të në punë. Pas kësaj, Anës i vinte keq që nuk
kishin filluar më herët të diskutonin financat dhe pagesat
në shtëpi, gjatë kohës që Pontusi ishte në shkollë të mesme.
"Të dy do të ishim përgatitur që në atë kohë".

Serbatori i zbrazur
Familja ka një makinë, një Toyota Auris të vogël të vitit
2008. Ana e bleu të përdorur nga koncesionari me para të
marra hua nga banka.
"Jam e kënaqur, është në fakt një prej blerjeve më
të mira që kam bërë! Nuk prishet si makinat e mia të
mëparshme që i blija shumë më lirë dhe harxhon më pak
benzinë", thotë ajo.
Gjatë dimrit, Ana shkon me makinë në punë në vend
të biçikletës. Më parë i duhej ta mbushte më shpesh me
karburant, sepse Pontusi dhe Ema e përdornin makinën.
Shpesh benzina mbaronte. Kjo bënte që në tavolinën
e kuzhinës të zhvilloheshin shumë diskutime. Ana më
pas ndryshoi taktikën, tani ajo e furnizon pak nga pak,
në mënyrë që depozita të jetë pothuajse bosh kur ajo të
mbarojë punë.

SI TA MBAJMË PARANË NËN KONTROLL

"Pontusi dhe Ema mund ta përdorin makinën, por
në fillim duhet ta mbushin me paratë e tyre. Kështu
funksionon vërtet mirë", tha ajo.

Financat e Anës

Banka e re me shpenzime më të ulëta

Të ardhurat		

mujore

Paga e Anës pas taksave
Shpenzimet totale

23 100
23 100

Vitin e kaluar, Ana filloi diçka që e kishte lënë mënjanë
prej ca kohësh: të kontrollonte nëse mund të ulte kostot e
huasë së shtëpisë. Si përfundim ajo ndryshoi bankë, sepse i
dhanë kushte më të mira. Përveç kësaj, banka e re ia vlerësoi
shtëpinë me një çmim më të lartë. Kështu ajo arriti të merrte
më shumë hua duke vendosur shtëpinë si kolateral, duke
marrë më shumë para për të paguar një pjesë të madhe të
huasë së shtrenjtë që kishte marrë për makinën.
"Kostot e mia mujore ishin rreth 1500 korona më pak
pasi ndryshova bankën", tha Ana.
Përveç huasë për shtëpinë dhe makinën, Ana ka edhe një
hua studentore për të cilën paguan 1250 korona në muaj.
Ajo nuk ka hua të tjera dhe nuk ka as kartë krediti. Ajo
përdor vetëm kartën normale të debitit.

Largimi nga shtëpia
Ana ka parasysh faktin se brenda dy viteve Pontusi dhe
Ema do të jenë larguar nga shtëpia. Më pas ajo shpreson që
të arrijë të rinovojë kuzhinën dhe banjën. Gjithashtu do t'i
pëlqente të rriste kursimet për daljen në pension.
"Nëse më mbeten para, do të më pëlqente në të ardhmen
të udhëtoja më shumë. Dhe ndonjë ditë, do të më pëlqente
të jetoja pranë oqeanit", ëndërron ajo me zë të lartë.

Këshillat e Anës
•

Diskutojini financat me fëmijët tuaj që herët.

•

Tregojuni fëmijëve se do t'u duhet të paguajnë për të
qëndruar në shtëpi kur të fillojnë të fitojnë vetë para.

•

Kontrolloni nëse banka ofron ndonjë shërbim që i
karakterizon pagesat me kartë bankare. Kështu do të
keni një pamje më të qartë se ku shkojnë paratë.

Shpenzimet
Strehimi		
Kostot operacionale
Komisionet
Huaja

1100
4600
1200

Makina
Shpenzimet për karburant
Shpenzimet e tjera për makinën
Huaja

700
1300
1000

Shpenzimet fikse:
Shlyerja e huasë te CSN
Kujdesi për fëmijët,
pagesat për fëmijët
Sigurime të tjera
Pagesa për papunësinë dhe sindikatën
Media
Sigurimi i fëmijëve
Shpenzime të ndryshme
Ushqim
Kursime
Veshmbathje
Argëtim/lojëra
Telefon celular
Higjienë personale
Mjek, dentist, medikamente
Artikuj konsumi
Pension
Elektroshtëpiake
Shpenzimet totale

1250
500
350
350
300
250

5000
2000
1000
800
350
300
250
200
200
100
23 100

Parashkollori i Deksterit është rrugës që bën Ana për të shkuar në punë.
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Strehimi

Lexo më shu

më

Për shumë prej nesh, strehimi është një prej shpenzimeve më të
mëdha. Këtu, mund të lexoni për llojet e ndryshme të strehimit
dhe se çfarë është e mirë të keni parasysh kur zgjidhni.

www.elpri
skollen.se
www.ombo
ende.se

Qiraja

Dhënia me nënqira

Nëse jetoni në një apartament me qira, pronari i tij është
përgjegjës për mirëmbajtjen dhe riparimet e apartamentit
dhe pajisjet fikse të tilla si sobën apo frigoriferin. Pronari
i apartamentit duhet të kujdeset gjithashtu që ngrohja
të funksionojë dhe që apartamenti të jetë në gjendje të
mirë kur ju të transferoheni aty. Nëse keni probleme me
apartamentin, mjafton që të kontaktoni me pronarin e tij.

Kur merrni me qira një apartament nga një qiramarrës
tjetër, ju jeni duke marrë me nënqira. Nëse qiramarrësi
kryesor jep njoftim paraprak se do të dalë nga shtëpia, apo
e dëbojnë nga shtëpia, edhe ju duhet të largoheni. Prandaj,
ju vareni nga personi nga i cili merrni me qira.

Si qiramarrës, ju jeni përgjegjës për të paguar qiranë dhe
për t'u kujdesur për apartamentin. Nëse ndodh që të thyeni
dritaren e banjës, apo të gërvishtni letrën e murit sepse e
vendosni gjithmonë biçikletën në korridor, do t'ju duhet të
paguani kostot e riparimit. Lexoni më shumë rreth marrjes
me qira të një apartamenti në faqen omboende.se.
Një listë artikujsh përpara se të transferoheni:
• Sigurohuni që të keni një kontratë qiramarrjeje me
shkrim përpara se të transferoheni.
• Kërkoni që ju dhe pronari të inspektoni së bashku
apartamentin dhe të shkruani një procesverbal të
dëmtimeve që ka shtëpia, të cilin ju të dy do ta
nënshkruani.
• Nëse zbuloni ndonjë dëmtim pasi jeni transferuar,
shkruajini ato dhe kërkoni që edhe ato t'i shtohen
procesverbalit. Ndryshe, rrezikoni të paguani për dëmtime
që janë shkaktuar më parë nga qiramarrësit përpara jush.

Lexoni më shumë rreth marrjes me nënqira në faqen
omboende.se.
Një listë artikujsh përpara se të transferoheni:
• Kërkojini personit nga i cili po merrni me qira një kopje
të lejes për të dhënë me nënqira.
• Shkruani një kontratë nënqiraje me personin nga i cili
merrni me qira. Një shembull kontrate dhe shumë gjëra
të tjera mund t'i gjeni në faqen omboende.se
• Kontrollojeni apartamentin së bashku me personin nga i
cili do të merrni me qira dhe shënoni çdo dëmtim në një
procesverbal të cilin do ta nënshkruani të dy dhe secili
do të marrë një kopje të tij.
• Nëse merrni me qira një apartament të mobiluar, bëni
një listë të gjërave që ndodhen në apartament. Vini re
nëse ka diçka të dëmtuar. Pasi të bini dakord për listën,
të dy do ta nënshkruani dhe secili do të marrë një kopje
të saj.

SI TA MBAJMË PARANË NËN KONTROLL

Blerja e një apartamenti
Nëse blini një apartament, në fakt po blini një përqindje në një
kooperativë strehimi. Kjo përqindje ju jep të drejtën të jetoni
në apartament. Kooperativa e strehimit zotëron ndërtesën ku
ndodhet apartamenti, tokën dhe hapësirat e përbashkëta.
Përveç kësaj do t'ju duhet të kurseni dhe të paguani të
paktën 15 përqind të çmimit të shtëpisë. Për 85 përqind të
mbetura, mund të aplikoni për hua nga banka.
Ju do t'i paguani kooperativës së strehimit një pagesë
administrimi mujore, e cila do të mbulojë kostot e interesit,
amortizimin dhe do ta mbajë ndërtesën në gjendje të mirë.
Ju jeni përgjegjës për mirëmbajtjen e apartamentit, të tilla si
ndërrimi i letrës së murit apo ndërrimi i pllakave/parketit.
Dhe nëse prishet soba, frigoriferi, apo të tilla si këto, do t'ju
duhet t'i paguani vetë.
Kur të dëshironi të largoheni, duhet të shisni apartamentin.
Nëse jeni me fat dhe e shisni gjatë periudhës kur çmimet janë
të larta, mund të dilni me fitim. Por, nëse nuk jeni me fat dhe
e shisni gjatë periudhës kur çmimet janë të ulëta, do të dilni
me humbje. Mund të ndodhë që të keni ende një hua për t'i
paguar bankës, megjithëse e keni shitur apartamentin.
Përgatitjet nëse jeni duke konsideruar blerjen e një
apartamenti:
• Analizoni nëse mund të përballoni një interes prej 6
përqind.
• Aplikoni për hua nga banka.
• Lexoni raportin vjetor nga kooperativa e strehimit.
• Pyesni dikë nga bordi se çfarë rinovimesh planifikohen.
Nëse bëhet fjalë për rinovime të mëdha, do të thotë se
edhe pagesat e administrimit do të rriten.
• Kontrolloni nëse kooperativa e strehimit aplikon
zhvlerësimin në proporcion të drejtë për vlerën e pronës.
Nuk mund të përdoren metodat e zhvlerësimit progresiv.
Zbuloni më shumë në uebsajtin www.omboende.se
• Lexoni rregulloren e kooperativës së strehimit, ku
përshkruhen rregullat që aplikohen.
• Lexoni përshkrimin e apartamentit dhe kontrolloni që
për apartamentin të mos ketë barrë siguruese.
• Përdorni listat e kontrollit për blerësit e apartamenteve
në uebsajtin www.omboende.se

Blerja e një shtëpie private
Kur zotëroni një shtëpi private, të gjitha kostot i paguani
ju. Për dikë që zotëron një shtëpi private, ka gjithmonë
diçka që duhet rregulluar. Gjithmonë do të dalin shpenzime
të cilat nuk i kishit menduar. Do të keni shpenzime për
gjëra të tilla si grumbullimi i mbeturinave, pastrimi i blozës,
pajisjet e kopshtarisë, sigurimi i shtëpisë dhe ngrohja. Do
t'ju duhet të paguani tarifa vjetore për pronën, regjistrimin
në hipotekë, pagesë hua hipotekore, si dhe do t'ju duhet të
mendoni për hua të reja. Pronarët e shtëpive private duhet
të kenë një fond rezervë për shpenzime të paparashikuara.
Kur blini një shtëpi private, duhet të paguani një depozitë
në të holla prej të paktën 15 përqind të çmimit. Për 85
përqind të mbetura, mund të aplikoni për hua nga banka.
Nëse në të ardhmen dëshironi të largoheni, duhet të shisni
shtëpinë. Nëse jeni me fat dhe e shisni gjatë periudhës kur
çmimet janë të larta, mund të dilni me fitim. Nëse duhet të
largoheni, për shembull për shkak të ndonjë divorci ose për
shkak të ndryshimit të vendit të punës, mund t'ju nevojitet

Për një katërvjeçar energjik si Deksteri është kënaqësi të jetë strumbullari i
shtëpisë.

ta shisni shtëpinë edhe nëse çmimet janë të ulëta. Kështu
rrezikoni të dilni me humbje. Nëse jeni vërtet pa fat, mund
të vazhdoni të keni hua në bankë që do t'ju duhet ta shlyeni
edhe pse e keni shitur shtëpinë.
Përgatitjet nëse jeni duke konsideruar blerjen e një shtëpie
private:
• Analizoni financat tuaja. A mund ta përballoni një
interes prej 6 përqind?
• Koordinoni për një hua nga banka.
• Kontrollojeni shtëpinë me kujdes. Për këtë mund t'ju
ndihmojë shumë një kontrollor.
• Përdorni listat e kontrollit për blerësit e shtëpive private
në uebsajtin www.omboende.se

Këshilla praktike
Si të kursejmë energji dhe para
Ekzistojnë shumë mënyra për të ulur përdorimin e energjisë dhe
për të kursyer paratë njëkohësisht. Për shembull, fikni krejtësisht
kompjuterin dhe televizorin – pra, të mos i lini në gjendje
gatishmërie. Zbuloni më shumë për këtë në uebsajtin www.
energimyndigheten.se dhe testoni llogaritjet e tyre të energjisë.

Mbajtja e shpenzimeve në nivel të njëtrajtshëm
Kurseni diferencën mes asaj që paguani me normën aktuale të
interesit dhe një norme të supozuar prej 5,5%. Kur norma më pas të
kalojë 5,5%, mund të tërhiqni nga paratë që keni kursyer dhe nuk do
të keni nevojë të shkurtoni shpenzimet e tjera. (Një mundësi tjetër
është ta shlyeni më shpejt huanë e shtëpisë në kohën kur norma e
interesit është më e ulët.)

Ndryshoni kompaninë që ju furnizon me energji elektrike dhe
kurseni para
Në varësi të konsumit të energjisë elektrike, mund të kurseni nga
disa qindra në disa mijëra korona në vit, thjesht duke ndryshuar
kompaninë që ju furnizon me energji.
Në uebsajtin www.konsumenternas.se ose www.elpriskollen.se mund të
lexoni se si mund ta bëni këtë.
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Makina

Lexo më shu

www.konsu

Kur blini një makinë, të jeni të sigurt për diçka: do t'ju kushtojë.
Në të njëjtën kohë, makina do t'ju japë shumë liri. Ndoshta
mund të përdorni së bashku një makinë me persona të tjerë dhe
mund të paguani për makinën vetëm kur ju nevojitet vërtet.

më

mentverke
t.se
www.bilsv
ar.se

Blerja e një makine
Si rregull, është më e lehtë të blihet një makinë nga një
individ privat se sa nga një koncesionar makinash. Rreziku
është se nëse makina ka ndonjë defekt, nuk mund të
bësh ankesë për këtë. Prandaj është jashtëzakonisht e
rëndësishme që të kontrolloni makinën dhe të bëni një
kontroll për shitësin përpara blerjes:
• Makinën mund ta sillni për kontroll te ndonjë servis apo
te një kolaudues automjetesh.
• Kontrolloni që shitësi të jetë pronari i regjistruar i makinës,
dhe që makina të mos ketë barrë siguruese apo pengje. Për
këtë mund t'ju ndihmojë Agjencia Suedeze e Transportit.
• Shkruani një kontratë shitjeje. Shembuj kontratash
mund të gjeni te www.konsumentverket.se
Nëse blini nga një koncesionar, aplikohet Akti i Blerjeve
Konsumatore, mes të tjerash, ju jep mundësinë të
depozitoni një ankesë kundër defekteve.
• Kërkoni një deklaratë malli për makinën.
• Bëni një provë përpara se të merrni makinën.
Lista e kontrollit gjendet në uebsajtin
www.konsumentverket.se
Më shumë informacion në
uebsajtin www.bilsvar.se

Sa kushton në vit makina e Anës
Modeli i makinës
Viti i makinës
Çmimi i blerjes
Karburanti
Shpenzimet për karburant
Taksat, kolaudimi
Sigurimi
Riparimet, servisi, etj.
Gomat
Zhvlerësimi
Kosto totale
në vit
në muaj
për 10 km

Toyota Auris

1.6

Makina juaj

2008
224 000
Gaz

8800
700
4400
7000
1500
14 000

Përdorimi ekonomik i makinës
Ju mund të reduktoni konsumin e karburantit me më
shumë se 10 përqind dhe të kurseni 1500 korona në vit
duke e përdorur makinën në mënyrë ekonomike:
• Ecni me marshin më të lartë të mundur.
• Mbajeni gazin të njëtrajtshëm.
• Përdorni frenimin e motorit.
• Llogaritini uljet e shpejtësisë në mënyrë që makina të
mos ndalojë plotësisht.
• Mos e lini motorin në xhiro boshe.
• Lëshojeni gazin kur ecni në të tatëpjetë, përdoreni gazin
në mënyrë të njëtrajtshme kur shkoni në të përpjetë.
Lexoni më shumë rreth përdorimit ekonomik të makinës në
uebsajtin www.trafikverket.se

Zotërimi i një makine
Një makinë ka shpenzime edhe kur qëndron e papërdorur
në një parking. Vlera e makinave të reja ulet veçanërisht
shpejt në fillim dhe duhen paguar gjithashtu:
• Taksat
• Sigurimi
• Kolaudimi
• Servisi
• Riparimet
• Mirëmbajtja
Në uebsajtin bilsvar.se, mund të lexoni rreth markave të
ndryshme të automjeteve dhe të llogarisni sa kushtojnë
makina të ndryshme.

Këshilla
37 000
3000
25

Shkruani shpenzimet e makinës suaj në tabelën në faqen 23
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Nëse dëshironi të përdorni makinën, do t'ju duhet të mbushni edhe depozitën.
Kjo është Ema, e cila do që të niset për rrugë.

Përdorimi i përbashkët i një makine
Me këtë do të keni mundësi të përdorni një makinë kur t'ju nevojitet
pa pasur të njëjtat shpenzime si ta zotëronit makinën vetë. Në të gjithë
vendin ka opsione për të përdorur makina të përbashkëta, shpesh që
lidhen me shoqatat e pronarëve të shtëpive ose qiramarrës-qiradhënës.
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Telefoni, televizori dhe
interneti
Lexo më shu

Nëse keni provuar të ndryshoni ofruesin e shërbimeve, ndoshta
keni vënë re se nuk është shumë e lehtë. Ekzistojnë shumë
ofrues shërbimesh, dhe alternativa të shumta teknike. Shërbimet
ofrohen si paketë, gjë që i bën të vështira të krahasohen.

www.telek

më

omradgivar
na.se
www.pts.s
e
www.konsu
menteurop
a.se
www.bredb
andskollen
.se
www.konsu
mentverke
t.se

Përdorimi i telefonit celular jashtë vendit
Kur ndodheni në Suedi, ndoshta paguani një tarifë fikse
për trafikun e të dhënave (internetin në celular). Por, nëse
ndodheni jashtë vendit do t'u kushtojë shumë më tepër
të lundroni në internet duke përdorur abonimin suedez.
Brenda BE-së ekziston një limit maksimal për koston e
telefonatave, dërgimit të SMS-ve dhe lundrimit të internetit.
Për të pasur në kontroll shpenzimet, mund t'i kërkoni
operatorit tuaj celular t'ju njoftojë kur keni lundruar në
internet për një shumë të caktuar.
Kur udhëtoni jashtë vendit, kini parasysh:
• Kontrolloni me operatorin se sa kushton të telefonosh
dhe lundrosh në internet në vendet që do të vizitoni.
• Mbyllni aplikacionet që lidhen automatikisht me
internetin. Mbyllni gjithashtu edhe opsionin e roamingut.
• Nëse telefoni nuk është i bllokuar për një operator celular,
mund të blini një kartë SIM me parapagesë në vendin ku
ndodheni për të telefonuar dhe për të lundruar në internet.

Blerjet nga shtëpia
Blerjet nga interneti, apo porositjet me telefon apo postë,
quhen "blerje në distancë". Sipas ligjit, ju keni 14 ditë kohë
të ktheni mendje rreth blerjes. Kjo aplikohet edhe nëse
shitësi vjen në shtëpinë tuaj, ose nëse takoni një shitës në
një qendër tregtare apo në rrugë.

Shitjet me anë të telefonit
Është e zakonshme që t'ju telefonojë një shitës përmes
telefonit dhe biseda mund të ecë shpejt. Nëse më pas ktheni
mendje, keni gjithmonë të drejtën ta ktheni brenda 14
ditëve. Nëse nuk dëshironi që t'ju telefonojnë shitësit përmes
telefonit, mund të bllokoni pa pagesë numrin për shitjet
përmes telefonit përmes regjistrit të NIX: 077-228 00 00.
Këshilla nëse ju telefonojnë shitës përmes telefonit:
• Nëse nuk jeni të interesuar, refuzojeni ofertën në mënyrë
të prerë dhe mbyllni telefonatën.
• Nëse jeni të interesuar, pyesni se sa ju duhet të paguani
në total dhe nëse jeni të detyruar të angazhoheni për një
periudhë më të gjatë.
• Pyesni si quhet kompania dhe kërkoni numrin e tyre të
telefonit dhe adresën në rast se ktheni mendje për blerjen.

"Banka ime ka një aplikacion që i kategorizon blerjet që bëj. Kështu kam një
pamje më të qartë se ku shkojnë paratë", thotë Ana.

• Nëse merrni një faturë pagese për diçka që nuk e keni
blerë, duhet t'i shkruani kompanisë që ju nuk keni
porositur gjë. Kini parasysh se ju nuk jeni të detyruar
të paguani për ta kthyer artikullin, ky është detyrim i
kompanisë.
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Ushqimi

Lexo më

Kur paguani vetë për ushqimin, do të vëreni se kushton goxha.
Llogarisni rreth 2000 korona në muaj për një person të rritur.
Në të njëjtën kohë, kostot e ushqimit janë diçka që mund t'i
varioni sipas asaj që hani dhe si i planifikoni vaktet.

shumë

www.slv
.se/matv
anekolle
www.slv
n
.se/mats
vinnskoll
en

Ne hedhim shumë ushqime
Një problem i madh është se ne hedhim kot shumë
ushqime. Agjencia Kombëtare Suedeze e Ushqimit ka
llogaritur se këtu në Suedi ne hedhim në vit për person
ushqime me vlerë mijëra korona. Këto janë para që mund
t'i përdornit për gjëra të tjera. Mbajini erë dhe provojeni
ushqimin edhe nëse ka kaluar data e skadencës. Ushqimi
shpesh vazhdon të jetë i ngrënshëm.

Si të ulim kostot e ushqimit
•
•
•
•
•

Bëni një plan se çfarë do të hani gjatë javës.
Bëni një listë pazari të atyre që duhet të blini.
Blini vetëm gjërat që ndodhen në listën e pazarit.
Blini fruta dhe zarzavate sipas stinës.
Përdorni zarzavatet e ngrira, ato kushtojnë pak dhe
gatuhen lehtë.
• Blini më pak mish dhe më shumë fasule dhe thjerrëza.
• Ushqimet që mbeten paketojini për t'i ngrënë më vonë.

Blerjet e vogla i rëndojnë shumë xhepit
Ja se sa ju kushtojnë blerjet e vogla në një vit:
kafja në kafene
karamele
pije freskuese
birrë e fortë
cigare
snus
revista

Dreka me vete kursen para
Nëse e sillni me vete drekën në punë në vend që të dilni për të
ngrënë jashtë, mund të kurseni rreth 1200 korona në muaj.

Ana shpesh vendos për ushqimin që do të shërbehet, por ndonjëherë edhe Deksterit i lejohet të ndihmojë.
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një herë në javë (rreth 50 korona)
2600
3 hg në javë (6 korona/hg)
936
1 në ditë (rreth 10 korona)
3650
3 në javë (rreth 15 korona secila)
2160
1 paketë në ditë (rreth 53 korona/paketë) 19 350
3 kuti në javë (43 korona secila)
6700
2 në muaj (50 korona)
1200

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
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Sigurimi

Ju vendosni vetë cili sigurim mendoni se ju nevojitet, por ai
ju jep siguri financiare nëse ju ndodh një aksident. Lexoni me
kujdes informacionin që ju jepet përpara blerjes së sigurimit.
Në të ka një përmbledhje të kushteve të rëndësishme dhe
përjashtimeve, me të cilat duhet të njiheni.
Sigurimi shtëpiak
Nëse keni sigurim shtëpiak, mund të merrni kompensim
nëse sendet tuaja shkatërrohen ose zhduken. Nëse ju duhet
të paguani për shkak se keni shkatërruar aksidentalisht
sendet e dikujt tjetër, edhe në këtë rast mund të merrni
kompensim. Përfshihet gjithashtu edhe mbrojtja ligjore,
që mund t'ju japë kompensim në rast se përfundoni në një
mosmarrëveshje që duhet të zgjidhet në gjykatë. Shumica
e sigurimeve shtëpiake kanë gjithashtu sigurim udhëtimi
dhe mbrojtje nga sulmet, gjë që ju kompenson për kujdesin
shëndetësor dhe të ardhurat e humbura nga paga.
Ju mund të plotësoni sigurimin shtëpiak me sigurimin që
mbulon të gjitha rreziqet, i cili mund të kompensojë nëse,
për shembull, derdhni kafe mbi kompjuter.

Sigurimi ndaj sëmundjeve dhe aksidenteve
Nëse sëmureni rëndë ose pësoni një aksident të rëndë,
sigurimi ndaj sëmundjeve dhe aksidenteve ofron
kompensim përtej ndihmës që merrni nga shoqëria përmes
Administratës Suedeze të Sigurimeve Shoqërore. Ju mund
të merrni kompensim nëse pësoni lëndime të përhershme, si
dhe për kostot e kujdesit shëndetësor.

Sigurimi i fëmijëve
Fëmijët që pësojnë lëndime të përhershme në një aksident
ose nga sëmundja, marrin kompensim relativisht të ulët nga
Administrata e Sigurimeve Shoqërore. Sigurimi i fëmijëve
mund të sigurojë më shumë kompensim.

Sigurimi i automjetit
Nëse zotëroni një makinë, sipas ligjit jeni të detyruar të keni
sigurim të automjetit. Nëse shkaktoni një aksident, sigurimi i
automjetit ju siguron kompensim për lëndimet personale dhe
dëmtimet ndaj makinës dhe pronës së shoferit tjetër. Nga ana
tjetër, ju nuk merrni kompensime për dëmet e shkaktuara
ndaj makinës suaj. Për këtë, ju nevojitet një policë sigurimi e
gjithanshme ose sigurim për dëme të kufizuara.

Sigurimi i kompjuterit dhe sigurimi për produkte të tjera
Shpesh, shitësit ju ofrojnë mundësinë të blini sigurim
produktesh kur blini diçka të shtrenjtë si p.sh. televizor,
kompjuter apo celular. Por, kini parasysh se ju keni
mbrojtje të mjaftueshme edhe pa sigurimin e produktit.
Ju keni të drejtën që për tre vjet të bëni një ankesë kundër
diçkaje që prishet dhe shpesh prodhuesi ofron garanci

Për ndihm
zgjedhjen ë me
e sigurim
it
ww
w.konsu
mentern
as.se
www.min
pension
.se

për një periudhë të caktuar kohe. Gjithashtu, ju mund të
merrni kompensim përmes sigurimit shtëpiak.

Sigurimi kundër papunësisë dhe Fondi i Sigurimit Kundër
Papunësisë
Të gjithë që punojnë dhe plotësojnë kushte të caktuara
mbulohen nga sigurimi kundër papunësisë. Nëse ngeleni
pa punë, do të merrni kompensim relativisht të ulët, një
shumë bazë. Nëse jeni pjesëtar i një fondi sigurimi kundër
papunësisë, mund të merrni kompensim disi më të lartë
bazuar në pagën tuaj.
Lexoni më shumë në uebsajtin e fondit tuaj rreth kushteve
të fondit të sigurimit kundër papunësisë dhe se sa
kompensim mund të merrni.
Përmes uebsajtit të Bordit të Sigurimit Kundër Papunësisë
www.iaf.se, mund të gjeni lidhje drejt fondeve të ndryshme
të sigurimit kundër papunësisë.

Lista e kontrollit, çfarë police sigurimi ju nevojitet?
Sigurimi shtëpiak
Gjithëpërfshirës
Pronar qiramarrës
Shtëpie
Sigurimi ndaj sëmundjeve dhe aksidenteve
Fëmijët dhe adoleshentët
Sigurim jete
Fondi i sigurimit kundër papunësisë
Automjeti (makina, motori, motoçikleta, etj.)
Pensioni
Kafshët shtëpiake

Këshilla
Krahasoni kompanitë e sigurimit

Përmes www.konsumenternas.se mund të krahasoni kompanitë e
ndryshme të sigurimit.
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Të kursesh për
një ëndërr...
Gjeni diçka që vërtet e dëshironi ose që do të donit ta bënit. Më pas do të
jetë më e lehtë për ju që të filloni të kurseni. Por, kurseni në fillim për një
fond rezervë për shpenzime të papritura.

Ema ka arritur të gjejë një punë shtesë. Kështu ajo arriti të kursejë para për një udhëtim në male dimrin e kaluar.

Një fond rezervë të jep më shumë liri
Nëse keni arritur të kurseni një fond rezervë, mund të
menaxhoni më lehtë një muaj me shumë fatura, ose të
blini një xhup të ri dimëror gjatë skontove të pranverës.
Mund të jetoni me më shumë siguri dhe të shpenzoni më
pak. Provoni të kurseni 10 përqind të të ardhurave tuaja
çdo muaj për një vit si fillim. Më pas do të shikoni se keni
shkuar goxha përpara.

Kurseni për diçka të veçantë
Kur kurseni për një afat të gjatë, keni shumë alternativa të
ndryshme. Mund të zgjidhni gjëra të tilla si:
• Një llogari bankare ku fitohen interesa.
• Fonde që mund të rriten ose të ulen në vlerë.
• Aksione që kërkojnë angazhim të lartë dhe mund të
rriten ose të ulen në vlerë.
• Llogaritë e kursimit në fonde investimi, të cilat i
bëjnë më të lehta kursimet në fonde dhe aksione gjatë
deklarimit të taksave.
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Mund të lexoni më shumë rreth kursimeve dhe
alternativave të ndryshme në uebsajtin e sigurimeve dhe
shërbimeve bankare të Konsumenternas
www.konsumenternas.se.

Tre këshilla kursimi
• Gjeni diçka që vërtet e dëshironi ose që do të donit ta
bënit. Më pas do të jetë më e lehtë për ju që të kurseni.
• Rrisni kursimet kur të ardhurat tuaja rriten.
• Transferoni automatikisht në llogarinë e kursimit
menjëherë sapo të merrni të ardhura.

Këshilla
Transferoni pjesë të pagës suaj automatikisht në një
llogari kursimi
Ju mund të caktoni transferta automatike në llogari kursimi dhe mund
të siguroheni që paratë të transferohen menjëherë kur të vijë paga.
Mendoni me kujdes rreth rreziqeve që jeni të gatshëm të ndërmerrni
me kursimet tuaja.

SI TA MBAJMË PARANË NËN KONTROLL

...apo të marrësh
hua?

Lexo më

www.ko

shumë

nsumente

rnas.se

Nëse nuk ju mbeten para për të kursyer çdo muaj,
atëherë nuk do të keni para as për të shlyer huatë.
Prisni derisa të keni financa më të qëndrueshme.
Marrja e parave hua ka kosto
Kur blini me para të marra hua, ju jeni duke përdorur
para që nuk i keni, por që shpresoni se do t'i keni në të
ardhmen. Gjithmonë duhet t'ia shlyeni huanë kujtdo që ia
keni marrë. Përveç kësaj, duhet të paguani interesa.

Shumë alternativa
Ka shumë mënyra të ndryshme për të marrë para hua,
disa janë më të shtrenjta se të tjerat. Huatë pa kolateral
janë shpesh të shtrenjta, për shembull të tilla si huatë e
shpejta ose duke përdorur kreditin në kartën e kreditit.
Merrni kohën e duhur për të parë alternativa dhe kushte të
ndryshme. Në formularin SEKKI të cilin mund ta merrni
nga kushdo prej të cilit do të merrni hua, mund të gjeni një
përmbledhje të mirë të kushteve të huasë.

Faktet
E drejta për të anuluar një hua
Çdo hua që merrni i nënshtrohet një periudhe anulimi 14 ditore. Periudha
fillon kur nënshkruani kontratën, ose jo më parë sesa kur ju si huamarrës
merrni dokumentacionin me përmbajtjen e kontratës. Vini re se deri më
tani kjo nuk aplikohet për huatë për shtëpi.

Norma efektive e interesit:
Norma efektive e interesit është çmimi relativ i huasë i shprehur si normë
vjetore interesi. Ai përfshin interesin, komisionin për hapjen e një llogarie,
komisionet e njoftimit të pagesës dhe komisione të tjera. Huadhënësi
është i detyruar t'ju thotë se cila është norma efektive e interesit.

Pasi të keni gjetur disa alternativa të mira, mund të
përpiqeni të negocioni për interesa dhe komisione më të
ulëta.

Analiza e kredisë
Një huadhënës fillimisht dëshiron të konstatojë nëse jeni
në gjendje të shlyeni huanë. Kjo quhet analizë kredie.
Informacioni rreth jush nga Autoriteti Suedez Tatimor,
Autoriteti Përmbarimor Suedez dhe agjenci të tjera
qeveritare përdoret për të vlerësuar nëse mund të shlyeni
një hua. Ky quhet raport kredie. Nëse aplikoni për disa
hua, për ju do të regjistrohen disa raporte kredie. Kështu
do të duket sikur keni shumë borxhe. Huadhënësit nuk do
të jenë të sigurt për t'ju dhënë hua dhe juve do t'ju caktohet
renditje e ulët krediti. Prandaj, duhet të aplikoni për hua
vetëm nëse vërtet ju nevojitet.

Ja se sa mund të kushtojë marrja hua e parave
Ju merrni hua 20 000 korona. Ju shlyeni 647 korona
në muaj për pesë vjet. Ja se sa paguani në total:
Korona
40 000
30 000
20 000

Kostoja e
huamarrjes:
18 829 kr
Norma efektive e
interesit:
34,49%

Këshilla
Një rregull i rëndësishëm
Kur merrni hua për të blerë diçka, përpiquni ta shlyeni të gjithë
kredinë përpara se artikulli që keni blerë të konsumohet.

10 000

Principali

Pagesat
totale:
38 829 korona

0
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Rreth financave
si prind

Lexo më

shumë
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akringsk
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Sipas Swedbank, fëmijët kushtojnë 1,4 milionë korona deri kur mbushin 18
vjeç. Ia vlen çdo koronë që shpenzoni, por është mirë që të keni nën kontroll
financat nëse do të bëni fëmijë. Është e rëndësishme gjithashtu që prindërit të
flasin së bashku rreth mënyrë se si doni që të jenë financat rreth fëmijëve.
Përgatituni për të ardhura më të ulëta
Kur bëheni me fëmijë, mund të aplikoni për kompensime
nga Försäkringskassan që të qëndroni në shtëpi dhe
të kujdeseni për fëmijën tuaj në vend që të punoni. Ky
kompensim quhet asistencë financiare si prind. Nëse merrni
maksimumin e asistencës financiare si prind, mund të arrini
te rreth 80 përqind e pagës suaj. Me ndihmën financiare
për fëmijën, do të arrini të keni edhe pak më shumë.

t'i huazoni nga familja apo miqtë. Sigurimi i fëmijëve,
rrobat dhe pelenat janë gjëra të tjera që ju ndoshta nuk i
mendoni, por që fëmijës i nevojiten.

Fëmijët dhe siguria

Shkoni te Föräldrakollen në uebsajtin e Försäkringskassan,
ku mund të llogarisni se si ndryshojnë të ardhurat tuaja kur
bëheni me fëmijë.

Në uebsajtin e Agjencisë Suedeze të Konsumatorëve, do të
gjeni këshilla rreth asaj që duhet të konsideroni nëse duhet
të blini një karrocë për fëmijë, ndenjëse makine për fëmijë,
apo produkte të tjera për fëmijë. Mund të lexoni gjithashtu
më shumë rreth sigurisë së fëmijëve në uebsajtet:
• www.dinsakerhet.se
• www.trafikverket.se

Karrocat për fëmijë, krevatet për fëmijë dhe sigurimi për

Çfarë mund të bëni për të përmirësuar financat tuaja

fëmijët, të gjitha këto kushtojnë
Në fillim ka një numër gjërash që ju nevojiten, për shembull
një karrocë për fëmijë, krevat për fëmijë dhe ndoshta një
ndenjëse makine për fëmijë. Nëse doni që t'i mbani kostot
të ulëta, mund t'i blini ato të përdorura, ose ndoshta mund

• Përfitoni nga mundësia për të gatuar vetë më shumë nga
ushqimet tuaja.
• Ftoni në shtëpi shoqet që janë me leje lindjeje, në vend
që të dilni për kafe.
• Blini artikuj të përdorur, ose merrini hua nga familjarët
dhe miqtë.

Kur Deksteri ishte më i vogël, Ana punonte me kohë të pjesshme. Familja në atë kohë jetonte duke kursyer jashtëzakonisht për çdo gjë.
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Financat tuaja si
individ i ri

Nuk keni shumë para. Por doni rroba moderne, celular të ri dhe para për të
dalë në qytet me shoqërinë. Në të njëjtën kohë ëndërroni të udhëtoni, të merrni
patentën dhe të blini një kompjuter të ri. Si mund t'ia dilni me paratë që keni?
Prindërit do të paguajnë për ju deri në moshën 18 vjeçare,
po pastaj?
Prindërit janë të detyruar të paguajnë për ju deri kur të
mbushni 18 vjeç, ose deri në 21 vjeç nëse vazhdoni të
shkoni në shkollë të mesme. Por bëhuni gati të paguani që
të jetoni në shtëpi nëse fitoni vetë para. Shikoni shpenzimet
e arsyeshme në tabelën në faqen 16.

Ju mund të rrisni të ardhurat tuaja...
Nëse shkoni në shkollë, ndoshta mund të merrni ndihmë
financiare për studimet. Nëse keni kohë pas studimeve,
ndoshta mund të gjeni një punë shtesë në darkë ose gjatë
fundjavës. Gjatë verës, zakonisht ekziston një numër i
madh i punës sezonale.

që të arrish të përballosh 500 korona në muaj? Apo, keni
menduar se mund ta përballoni këtë shumë duke fituar më
shumë para, pra duke filluar të punoni? A mund të gjeni
punë? Ose, nëse e keni tashmë një punë, a mund të punoni
më shumë?

Kush i ka në kontroll paratë tuaja?
Për të nënshkruar një kontratë, duhet të jeni 18 vjeç. Kjo do
të thotë se nëse jeni nën 18 vjeç, shitësi duhet të kontrollojë
që prindërit e miratojnë blerjen. Ndryshe, prindërit mund
të kërkojnë që blerja të kthehet. Nëse keni mbushur 16
vjeç, mund të kontrolloni paratë që keni fituar vetë.

...ose reduktoni shpenzimet
Nëse filloni herët, mund të grumbulloni një shumë të
madhe, ndoshta për të marrë patentën. Nëse filloni të
kurseni kur jeni 15 vjeç
dhe kurseni 200 korona në muaj, brenda tre viteve do të
jeni në rrugën e duhur.

Plani i kursimit
Ndoshta dëshironi të blini një celular të ri që kushton 500
korona në muaj. Në cilat gjëra të tjera mund të kursesh

Financat e Emës
Të ardhurat

në muaj

Ndihma financiare për studimet
Puna shtesë pas taksave
Totali

1050
1000
2050

Shpenzimet
Telefon celular
Rroba dhe pajisje
Ngrënia jashtë
Argëtim
Palestër
Benzinë
Kursime
Totali

200
500
250
400
250
150
300
2050

"Ato që më kushtojnë më shumë janë gjërat që bëj me shoqërinë", thotë Ema.
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Largimi nga shtëpia
Më në fund, një apartamenti vetëm për ju! Morën fund gjithë
bezdisjet, tani jeni ju që vendosni. Në të njëjtën kohë, ju mbeten
juve të gjitha përgjegjësitë: pastrimi, larja e rrobave dhe pazari.
Ju jeni përgjegjës edhe për të paguar qiranë çdo muaj. Lexoni më
shumë se çfarë kostosh do të keni kur të largoheni nga shtëpia.

www.om

shumë

boende

.se

Të gjitha shpenzimet e përbashkëta do të jenë tuajat

Të jetosh më thjesht

Kur jetoni në shtëpi me prindërit, çdo gjë është gati: artikujt
e kuzhinës, energjia elektrike, ushqimi, sigurimi shtëpiak,
mobiliet dhe fshesa me korrent. Kur jetoni në apartamentin
tuaj, ju jeni ai që duhet të sigurojë çdo gjë, dhe jeni ju që
duhet të paguani.

Ndoshta mund të ndani qiranë me një shok, apo mund t'i
bashkoheni një shtëpie kolektive dhe të zini miq të rinj.
Nëse veproni ashtu, jeni shumë persona që ndani bashkë
kostot e përbashkëta.

A mjaftojnë paratë?

• Mos blini gjithçka menjëherë; veproni gradualisht për të
kuptuar se çfarë ju nevojitet.
• Mobiliet e përdorura kushtojnë shumë më pak.
• Zgjidhni operatorin që ju furnizon me energji elektrike,
shikoni opsionet në uebsajtin www.elpriskollen.se
• Merrni sigurimin shtëpiak, kushton rreth 100 kr në
muaj.

Numëroni se sa para ju mbeten pasi keni paguar qiranë.
A mjafton për ushqimin, energjinë elektrike, sigurimin
shtëpiak dhe për celularin? A mund të përballoni të blini
mobilie, veshmbathje dhe të shkoni në palestër? A mund të
kurseni dot?

Katër këshilla

Jetoni vetëm apo në shtëpi me prindërit

Shembuj të kostove për një 20 vjeçar, që jeton në një qytet mesatar

Duke jetuar me prindërit
			
Shpenzimet mujore
Grua
Burrë

Duke jetuar vetëm
Grua

Burrë

Të gjitha ushqimet të gatuara në shtëpi përveç drekës në fundjavë
Artikuj konsumi
Takëme dhe pajisje të vogla shtëpiake
Media dhe telekomunikacioni
Qira, energji elektrike
Sigurimi shtëpiak
Shpenzime totale shtëpiake

1410
60 *
160 *
250 *
1840 *
30 *
3750

1860
60 *
160 *
250 *
1840 *
30 *
4200

1410
100
370
940
5000
90
7910

1860
100
370
940
5000
90
8360

Për të paguar në shtëpi

3750

4200

Shpenzime të tjera
Higjiena personale, përfshirë kujdesin për dhëmbët
Veshmbathje
Argëtim
Celular
Drekë jashtë (20 herë/muaj)
Udhëtim lokal në transport publik
Anëtarësim në sindikatë dhe fondin e sigurimit kundër papunësisë
Shpenzime të tjera totale

520
600
640
250
1680
530
450
4670

390
580
640
250
1680
530
450
4520

520
600
640
250
1680
530
450
4670

390
580
640
250
1680
530
450
4520

Kosto totale

8420

8720

12 580

12 880

*Çereku i kostove për të gjithë shtëpinë, si llogaritje e bazuar në një shtëpi me katër persona.
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Ja se sa do t'ju kushtojë të mobiloni
apartamentin tuaj të parë*
Një person
Kuzhina
artikuj porcelani, takëme, furrë mikrovalë
dhe pajisje të tjera gatimi

5500

Dhoma e gjumit
krevat, dyshek, llambë, komo e vogël
tapet, grila, komodinë, karrige
dhe rroba gjumi

3200

Dhoma e ndenjes
– divan, rafte librash, tavolinë mesi, kolltuk,
tapet, llampadarë, llambë standarde, perde
dhe pajisje për multimedia

16 000

Korridori dhe banja
– pasqyrë, llambë, peshqirë, vegla
dhe pajisje pastrimi dhe për larjen e rrobave
Kostoja totale

3100
27 800

*Shembujt bazohen mbi blerjen e mobilieve dhe
takëmeve të reja dhe duke supozuar se zgjidhni
alternativat më pak të kushtueshme të mundshme.

Lista që duhet të kontrolloni nëse planifikoni të
largoheni nga shtëpia
Raportoni adresën e re pranë Skatteverket, Autoritetit Suedez
të Tatimeve.
Nënshkruani një policë sigurimi shtëpiak. Krahasoni policat e
sigurimit në uebsajtin www.konsumenternas.se
Porosisni lidhje telefonike dhe interneti.
Informacion të pavarur mund të merrni nga
Telekområdgivarna. Zbuloni më shumë në uebsajtin
www.konsumenternas.se
Njoftoni Radiotjänst nëse keni televizor. Nëse zotëroni
televizor, jeni të detyruar me ligj që të paguani licencën e
televizorit. Mund të njoftoni Radiotjänst në uebsajtin www.
radiotjanst.se ose me telefon në numrin 020-91 00 00.
Nënshkruani një kontratë me një kompani furnizimi të
energjisë elektrike. Nëse nuk nënshkruani kontratë, do të
paguani çmimin e quajtur “deri në një njoftim të dytë” i cili
shpesh është më i shtrenjtë. Zbuloni më shumë në uebsajtin
www.konsumenternas.se dhe www.elpriskollen.se
Dërgojuni familjarëve dhe miqve tuaj adresën e re.
Pse të mos shfrytëzoni rastin dhe t'i ftoni ata dhe fqinjët e
rinj në një festë në shtëpinë e re?

Pontusi është duke u kthyer në shtëpi nga palestra, por së shpejti do të studiojë
jashtë vendit.

Faktet
BASHKËJETESA
Akti Suedez i Bashkëjetuesve u aplikohet personave që jetojnë
bashkë si të ishin të martuar, jo miqve që vendosin të jenë shokë
dhome. Ideja kryesore është se artikujt e përbashkët të shtëpisë,
duke përfshirë mobiliet dhe artikujt e tjerë, duhet të ndahen në
mënyrë të barabartë nëse çifti vendos të mos bashkëjetojë. Nuk
ka rëndësi se kush ka paguar për to. Përjashtim bëjnë artikujt që
janë blerë përpara se ata të bashkëjetonin. Me fjalë të tjera, është
ide e mirë që ju dhe partneri juaj të ndani shpenzimet e shtëpisë.
Akti nuk mbulon artikujt që nuk lidhen direkt me banesën, të
tilla si kursimet, apo makinat dhe varkat, gjatë ndarjes këta
artikuj i shkojnë atij që është regjistruar si zotëruesi i tyre. Nëse
doni që zotërimet tuaja të ndahen ndryshe, mund ta bëni këtë
duke nënshkruar një kontratë bashkëjetese. Marrëveshja anulon
rregulloret në ligj.
Personat që bashkëjetojnë pa qenë të martuar nuk trashëgojnë
nga njëri-tjetri. Në rast vdekjeje, prona e të ndjerit u shkon të
afërmve të tij ose të saj. Kjo është një arsye e mirë për të shkruar
një testament.
Nëse partneri juaj i detyrohet Autoritetit Përmbarimor Suedez,
përgatituni të vërtetoni se cilat zotërime ju përkasin juve.
Ndryshe, ata mund të supozojnë se artikujt i përkasin partnerit
tuaj dhe mund t'i konfiskojnë ato për të shlyer detyrimin.
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Këshillim personal
Çfarë bën këshilluesi i konsumatorit, çfarë ndihme mund
të merrni nga një konsulent buxheti dhe borxhi?

Kushdo që jeton në Komunën e Oxelösund është i mirëpritur të vijë të takojë Karinën dhe Monikën.

Këshilluesja e konsumatorit, Monika Petterson, pret
vizitorët në Koordinaten, godinën e përgjithshme pranë
Järntorget në qendër të Oxelösund. Edhe Karina Ceder,
e cila punon si konsulente e buxhetit dhe borxhit, është
pjesë e kësaj megjithëse zyra e saj në fakt ndodhet
pranë komunës. Të gjithë që duan ndihmë me pyetjet e
konsumatorëve ose me përdorimin e financave janë të
mirëpritur të takohen me Monikën dhe Karinën.
"Për shumë konsumatorë, kontakti me ne është një hap i
madh. Mund të kthehet në situatë shumë emocionale nëse
ke probleme financiare dhe i drejtohesh dikujt që nuk e
njeh. Tek unë vijnë lloj-lloj njerëzish që kanë nevojë për
ndihmë dhe duan të bëjnë të vetën", tha Karina.

Ndihma me ristrukturimin e borxhit
Shkaqet më të zakonshme të borxheve të mëdha mund
të jenë divorci, sëmundja apo shitja me humbje e një
shtëpie apo apartamenti. Shumë i drejtohen Karinës për të
kërkuar ndihmë me aplikimin për ristrukturim të borxhit.
Zakonisht duhen disa javë përpara se Karina të ketë kohë
të lirë për një takim.
"Por, nëse vërej se dikush që telefonon është i pushtuar nga
paniku, shpesh arrij të ndryshoj prioritetet e punës për t'i
dhënë atij ndihmë shpejt", na tregon ajo.

Sekretaria telefonike është gjithmonë e ndezur
As Monika dhe as Karina nuk punojnë me kohë të plotë
me këshillimin e konsumatorëve ose me konsulencën
për buxhetin dhe borxhin, por ato gjithmonë i mbajnë
të ndezura sekretaritë telefonike. Nëse nuk arrijnë të
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përgjigjen menjëherë, ato gjithmonë u telefonojnë mbrapsht
sërish më vonë. Dhe ato gjithmonë u përgjigjen emaileve
të tyre. Monika zhvillon sesione të hapura këshilluese për
konsumatorët dy ditë në javë.
"Një problem i zakonshëm për të cilin më telefonojnë banorët
e zonës, është telefonia". Ndodh ndonjëherë që të vijnë pasi
janë bindur të ndryshojnë abonimin e telefonit, por anulimi i
abonimit të vjetër nuk ka funksionuar. Më pas konsumatorit
i mbetet të paguajë dy kontrata", thotë Monika.

Kontaktoni me komunën tuaj nëse keni nevojë për ndihmë
Të gjitha komunat janë të detyruara të ofrojnë konsulencë
për buxhetin dhe borxhin
sipas ligjit. Këshillimi i konsumatorit, nga ana tjetër, nuk
përshkruhet nga ligji, por shumica e komunave në vend e
ofrojnë atë.
Dëshironi të dini se si funksionon në zonën ku jetoni ju?
Shkoni në uebsajtin e komunës suaj, ose gjejeni përmes
www.konsumentverket.se

Monika dhe Karina ofrojnë këshilla mbi financat
•

Nëse ju nevojitet të punësoni dikë për t'ju ndihmuar të
ndryshoni shtëpinë, përdorni Hantverkarformuläret ("formulari i
zanatçinjve") nga Agjencia Suedeze e Konsumatorëve.

•

Gjithmonë paguani në fillim faturat e konsumit shtëpiak. Jepini
prioritet qirasë, energjisë elektrike, ushqimit dhe sigurimit
shtëpiak përpara çdo gjëje tjetër.

•

Nëse e keni të vështirë që të keni para gjatë të gjithë muajit,
mund ta ndani sipas numrit të javëve që ju mbeten deri në ditën
e rrogës. Ruajini "paratë javore" në zarfe të ndara. Secili zarf
duhet të mjaftojë për çdo gjë që ju nevojitet për një javë.
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Ndihmë falas nga zyrat
e konsumatorit
Mund të merrni këshillim falas rreth
telefonisë, televizorit, internetit,
energjisë, shërbimeve bankare dhe
sigurimeve. Mund të telefononi ose t'u
dërgoni një email. Mund të lexoni më
shumë këtu rreth Telekområdgivarna.
Çdo ditë jave, specialistët e Telekområdgivarna u përgjigjen
pyetjeve me telefon, email ose letër. Në uebsajtin e
Telekområdgivarna, mund të lexoni për gjëra të tilla si
abonimet e ndryshme, si dhe të drejtën tuaj si konsumator
për televizorin, telefoninë dhe internetin.
"Hapi i parë që duhet bërë nëse keni një pyetje është
të kontrolloni në uebsajt", thotë Camilla Brogren nga
Telekområdgivarna.

Pyetjet e zakonshme për Telekområdgivarna
Zyrat e konsumatorit ofrojnë këshilla të përgjithshme
dhe këshilla për ndihmë vetjake, por asnjëherë nuk
e përfaqësojnë një individ. Shumë kontaktojnë me
Telekområdgivarna me pyetje dhe ankesa, për shembull:
• Probleme që kanë lindur gjatë kohës së blerjes, ku
konsumatori mendon se shitësi i ka dhënë informacion
të pasaktë ose mashtrues.
• Konsumatorët që janë transferuar te një operator tjetër
pa e kuptuar këtë.
• E drejta për ta anuluar një blerje dhe periudhat e
detyrueshme për kontratat.

Telekområdgivarna rekomandon
• Gjithmonë lexojini të gjitha kontratat me kujdes.
• Të mos besoni se do të merrni telefona dhe pajisje të
tjera falas.
• T'i merrni me shkrim të gjitha premtimet e dhëna me
gojë përpara se të nënshkruani diçka.
" Kini parasysh gjithmonë se kontratat me gojë janë
detyruese, e cila është edhe arsyeja pse telefonatat shpesh
regjistrohen", thotë Mattias Grafström,
Drejtor Ekzekutiv i Telekområdgivarna.

Katër zyrat e konsumatorëve
Pas zyrave të konsumatorëve qëndrojnë agjenci qeveritare
dhe organizatat e industrisë. Operacionet e tyre financohen
nga bizneset brenda industrive përkatëse.

Nëse kontaktoni me Telekområdgivarna, do të merrni përgjigje nga një
specialist. Kristian Ramirez është një prej atyre që u përgjigjet pyetjeve përmes
emailit, letrave dhe telefonit.

Kontakti me zyrat e konsumatorëve
Të gjitha zyrat mund t'i gjeni në www.konsumenternas.se
Në uebsajtet e këtyre zyrave ju mund të:
• Krahasoni komisionet e ndryshme bankare dhe për kartat.
• Lexoni rreth kontratave të ndryshme të energjisë elektrike, gazit
dhe ngrohjes komunale.
• Krahasoni sigurimet e automjetit, analizoni sigurimin e fëmijëve
dhe llogarisni kostot e ndryshme të pensionit.
• Lexoni rreth kontratave për televizorin, telefoninë dhe internetin.
Zyrat kanë orar pune përmes telefonit çdo ditë jave nga ora 09:00
deri në 12:00.
Detyra e tyre është të sigurojnë fakte dhe informacione përpara
blerjes, të interpretojnë dhe shpjegojnë kushtet e kontratave, si
dhe të shpjegojnë si të procedoni nëse nuk jeni të kënaqur me një
vendim nga një biznes.
Numrat e telefonit për zyrat
Bank- och finansbyrån: 0200-22 58 00
Energimarknadsbyrån: 08-522 789 50
Försäkringsbyrån: 0200-22 58 00
Telekområdgivarna: 08-522 767 00
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Agjencia e Konsumatorëve
llogaritjet për vitin 2015
Çdo vit, Agjencia e Konsumatorëve bën një llogaritje të kostove të arsyeshme
për familjet e madhësive të ndryshme. Këto shifra mund të jenë një pikënisje
kur dëshironi të analizoni financat tuaja. Mund t'i krahasoni gjithashtu
llogaritjet tona me tuajat.
Çfarë përfshijnë shpenzimet

darkën dhe dy ose tre vakte të lehta (zemër).Të gjitha ushqimet në shtëpi,

Ushqimi: I gjithë ushqimi i gatuar në shtëpi. Kostot e ushqimit për të gjitha

përveç drekës gjatë fundjavës. Kostot e ushqimit përveç drekës pesë herë në

vaktet në menynëe Agjencisë së Konsumatorëve. Kjo është një meny për

javë. (Fëmijët hanë drekë në shkollë dhe të rriturit hanë drekë në restorant).

katër javë, e cila mbulon kërkesat e përditshme për kaloritë dhe vlerat

Kostot e tjera të ushqimeve, të tilla si festa dhe kafetë shtesë (qoftë në shtëpi

ushqyese për grupmoshat përkatëse. Menyja përfshin mëngjesin, drekën,

apo në kafene) nuk përfshihen. Këto kosto duhet t'i shtoni vetë.

Kostot individuale në muaj

Fëmijët					
Vajza		
Djem		
6–11 muaj
1
2–5
6–9		10–13
14–17
10–13
I gjithë ushqimi i gatuar në shtëpi
760
770
930
1520		
1680
1880
1920
I gjithë ushqimi i gatuar në shtëpi përveç drekës në fundjavë580
590
720
1160		
1290
1440
1470
0
1–2
3
4–6
7–10
11–14
Higjiena personale, përfshirë kujdesin dentar
500
430
150
110
140
280
Veshmbathje
370
440
440
520
560
580
Argëtimi dhe lojërat
80
180
180
400
620
710
Celulari						200
Sigurimi për fëmijët dhe adoleshentët
130
130
130
130
130
130
Kostot totale, përjashtuar ushqimin

1080

1180

900

1160

1450

1900

15–17
400
590
720
240
130

11–14
210
570
710
200
130

2080

1820

* Për shkak të kujdesit falas dentar, totali për 18 dhe 19 vjeçarët është rreth 65 korona më pak në muaj

Llogaritjet e Agjencisë së Konsumatorëve

Kini parasysh se llogaritjet nuk mbulojnë të gjitha shpenzimet shtëpiake. Udhëtimi, kujdesi shëndetësor,
syzet, dhuratat, pushimet, argëtimi, alkooli, duhani dhe kumari janë kosto që nuk janë përfshirë.
Vendosni shifrat tuaja në tabelë ose përdorni llogaritjet e Agjencisë së Konsumatorëve nëse nuk jeni të
sigurt se sa duhet të shpenzoni. Më pas transferojini kostot në buxhet, në faqen 23.
Shumat në tabela janë rrumbullakosur në dhjetëshen më të afërt të koronave.

Lexo më shumë
Nëse dëshironi të lexoni më shumë rreth llogaritjeve të Agjencisë së Konsumatorëve, mund të lexoni
Raportin 2013:1 dhe 2013:4, që mund të shkarkohen nga www.konsumentverket.se
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Kostot e përbashkëta mujore

Llogaritjet bazohen në bazë të nevojave për mallra dhe shërbime dhe tregohen shembuj të kostove për
këtë. Llogaritjet supozojnë se nuk keni sëmundje apo aftësi të kufizuara që kërkojnë shpenzime të tjera,
për shembull pajisje mjekësore apo medikamente. Një supozim tjetër është se jetoni në një apartament
dhe nuk keni shpenzime për kopshtari apo riparime.

Artikujt e përdorshëm
Takëmet dhe pajisjet e vogla shtëpi
Media dhe telekomunikimi
Sigurimi shtëpiak
qytet i madh
qytet i mesëm
qytet i vogël
Kostot totale
të përbashkëta
qytet i madh
qytet i mesëm
qytet i vogël
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Higjiena personale, përfshirë kujdesin dentar: Aplikohet për artikuj të tillë
si sapuni, pasta e dhëmbëve, pelenat, prerja e flokëve, etj. dhe koston e një
kontrolli vjetor te dentisti për të rriturit.
Veshmbathjet: Një nevojë janë veshmbathjet për përdorim të përditshëm,
për kohën e lirë dhe për raste të veçanta. Këtu përfshihen çantat, orët e
dorës dhe aksesorë të tjerë.
Argëtimi, loja: Aktivitete të zakonshme të kohës së lirë, lodra, libra, ski,
biçikleta, pagesa anëtarësimi, e kështu me radhë.
Celulari: Kostoja e një telefoni me kartë me parapagesë.
Sigurimi i fëmijëve dhe adoleshentëve: Kostoja e sigurimit ndaj sëmundjeve
dhe aksidenteve për fëmijët dhe të rinjtë. Mbulon gjithashtu sëmundjet dhe
aksidentet gjatë aktiviteteve të kohës së lirë.
Artikujt e konsumit: Artikuj të përditshëm që përdoren kryesisht për shtëpinë të
tilla si detergjent për rrobat dhe solucione, letra higjienike, letra kuzhine, etj.
Takëmet dhe pajisjet e vogla shtëpiake: Mobilie, takëme kuzhine, televizor,
kompjuter, etj. Frigoriferi, lavastovilja dhe lavatriçja nuk përfshihen.
Media: Kostoja për internet, telefon shtëpie, radio dhe licencë televizori,
gazetë të përditshme, etj.
Sigurimi shtëpiak: Kostot variojnë nga shuma e sigurimit për shtëpinë
dhe vendi i banimit. Qytet i madh: mbi 200 000 banorë. Qytet i mesëm:
50 000 – 200 000 banorë. Qytet i vogël: më pak se 50 000 banorë.

iake

75+
1880
1440

15–17
250
580
720
240
130

18–30
520*
600
640
250

31–49
520
600
640
240

50–60
500
600
640
230

61+
500
600
640
210

18–30
390 *
580
640
250

31–49
390
580
640
240

50–60
390
580
640
230

61+
390
580
640
210

1920

2010

2000

1970

1950

1860

1850

1840

1820

1 anëtar

2 anëtarë

3 anëtarë

4 anëtarë

5 anëtarë

6 anëtarë

7 anëtarë

100
370
940

130
450
970

220
540
990

260
620
1010

320
730
1030

370
820
1050

410
880
1070

120
90
80

130
100
90

150
110
90

160
110
110

160
120
110

180
120
110

180
120
120

1530
1500
1490

1680
1650
1640

1900
1860
1840

2050
2000
2000

2240
2200
2190

2420
2360
2350

2540
2480
2480

Llogaritjet e Agjencisë Kostot
së Konsumatorëve
e mia

Shkruani shifrat tuaja në tabelën në faqen 23.

		 Gra				
Burra		
14–17
18–30
31–60
61–74
75+
18–30
31–60
61–74
2420
1840
1810
1660
1610
2420
2310
2080
1860
1410
1380
1270
1230
1860
1770
1590

Shpenzimet e mia
mujore shtëpiake
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Nëse paratë
nuk mjaftojnë

Lexo më shu

më

www.krono
fogden.se
www.konsu
mentverke
t.se
www.datai
nspektione
n.se

Faturat duhet të paguhen. Edhe kreditë gjithashtu. Ushqimi është i
shtrenjtë dhe këpucët ju fusin ujë. Muaji sapo ka filluar, por paratë
ju kanë mbaruar. Përsëri. A ju tingëllon si diçka e njohur kjo?
Të gjithë kanë probleme ndonjëherë
Për disa muaj faturat janë më të shumta dhe më të mëdha
se muajt e tjerë. Nëse keni arritur të kurseni një fond
rezervë, mund t'ia dilni mbanë. Ose ndoshta keni një
pjesëtar familjeje që mund t'ju ndihmojë përkohësisht. Nëse
mendoni se financat ju dalin, ndoshta do të mjaftojë që të
rrisni disi fondin e kursimeve.

E vështirë që paguani çdo muaj?
Nëse keni probleme të vazhdueshme me pagesën e faturave,
duhet ta ndryshoni situatën. Ndryshe, mund të merrni
njoftime për mospagesat ose mund t'ju dëbojnë nga shtëpia.
Shpresojmë që të mund t'i zgjidhni problemet tuaja brenda
një kohe të shkurtër dhe të rimëkëmbeni sërish.
• Transferohuni në një shtëpi më pak të kushtueshme ose
merrni me qira një dhomë.
• Anuloni abonimet.
• Shisni makinën dhe gjërat që keni në shtëpi.

Nëse nuk paguani një faturë, mund të merrni një njoftim mospagese
në regjistrin e kompanisë së raportimit të kreditit. Kjo mund t'ju
shkaktojë probleme. Për shembull, mund t'ju refuzohet një kredi
bankare ose abonimi për celular ose internet. Mund të keni gjithashtu
probleme që të merrni me qira një apartament.
Rruga që ndiqet për regjistrimin e një mospagese
• Ju merrni një faturë.
• Nëse nuk e paguani, do të merrni një njoftim për kujtesë.
• Nëse nuk e paguani atë, merrni një letër grumbullimi nga
kompania ose nga një agjenci për grumbullimin e borxheve.
• Nëse nuk e paguani as atë, do të merrni një urdhër pagese
nga Autoriteti Përmbarimor Suedez.
• Nëse nuk e paguani as atë, Autoriteti Përmbarimor regjistron borxhin.
• Tani keni një regjistrim mospagese.

Mund t'ju ndihmojë dikush

Nëse borxhi është i pasaktë, është e rëndësishme që të kundërshtoni
me shkrim sa më shpejt të jetë e mundur. Ruajeni kundërshtimin tuaj
në mënyrë që t'ia tregoni atë Autoritetit Përmbarimor nëse ju vjen një
urdhër pagese.

• Flisni me kompaninë që ju ka dërguar faturën, dhe
pyesni nëse mund ta paguani faturën me këste brenda
pak muajve.
• Flisni me konsulentët e buxhetit dhe borxhit në
komunën tuaj, ata do t'ju japin këshilla falas.

Nëse humbni kontrollin, kjo mund t'ju kushtojë shtrenjtë

Këshilla
Keni borxhe?
A detyroheni mijëra korona për një kartë krediti të shtrenjtë?
Përpiquni të merrni një hua bankare me interesa të ulëta dhe
paguani të gjitha borxhet e kartës së kreditit. Më pas anulojeni
kartën në mënyrë që të mos tundoheni që të hyni prapë në
borxhe të reja.
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Regjistrimi i një mospagese

Një faturë e papaguar shumëfishohet përpara syve tuaj.
Fatura e telefonit
Kujtesa me shkrim për pagesën
Letra e grumbullimit
Aplikimi pranë Autoritetit Përmbarimor për urdhrin e pagesës
Taksa e kompanisë së grumbullimit
Komisioni i grumbullimit
Totali:

600
60
180
300
380
600
2120
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Buxheti juaj
Në tabelën e mëposhtme, plotësoni të ardhurat dhe kostot tuaja në
kolonën Buxheti im aktual.
Për të arritur ëndrrat tuaja, mund t'ju duhet të kurseni më
shumë. Bëni një buxhet të ri të gjërave me të cilat doni të
shpenzoni paratë, në mënyrë që të keni më shumë për të
kursyer.
Analizoni të gjithë artikujt e kostove sërish dhe shkruani
se deri në cilin nivel dëshironi t'i reduktoni në kolonën
Buxheti im i ri. Atë që hiqni, mund ta vendosni te kursimet.
Tani, është thjesht çështja që të përpiqeni të jetoni sipas
buxhetit të ri! Nëse ia arrini kësaj, kursimet tuaja do të
rriten çdo muaj dhe do t'i afroheni më shumë ëndrrës suaj,
hap pas hapi.

Këshilla
Po kërkoni më shumë këshilla rreth financave?
Kontaktoni me një këshillues konsumatori ose konsulent buxheti
dhe borxhi në komunën tuaj. Të dhënat e kontaktit janë të
disponueshme në: www.konsumentverket.se

Të ardhurat dhe shpenzimet mujore
Buxheti im aktual

Buxheti im i ri

Të ardhurat totale (nga fq. 2)
Kostot
Ushqimi (nga fq. 20)
Higjiena personale, përfshirë kujdesin dentar (nga fq. 20)
Veshmbathje (nga fq. 20)
Argëtimi dhe lojërat (nga fq. 20)
Celulari (nga fq. 20)
Sigurimi për fëmijët dhe adoleshentët (nga fq. 20)
Artikujt e konsumit (nga fq. 20)
Takëme dhe pajisje të vogla shtëpiake (nga fq. 20)
Media (nga fq. 20)
Sigurimi shtëpiak (nga fq. 20)
Makina (nga fq. 8)
Sigurime të tjera
Strehimi
Energjia elektrike për shtëpinë
Kreditë (principali dhe interesi)
Transporti publik
Pagesat e anëtarësimit në sindikatë dhe fondin e sigurimit kundër papunësisë
Faturat e mjekut/medikamentet
Të tjera (p.sh. sheqerka, lojëra, dhurata, alkool, duhan, kafshë shtëpiake, pushime)
Kursimet
Kostot totale
REZULTATI (Të ardhurat minus kostot)
Mos ngurroni të provoni kalkulatorin e buxhetit të Agjencisë së Konsumatorëve në uebsajtin www.konsumentverket.se
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PËRSHËNDETJE
KONSUMATOR!

Shërbimi i ri i informacionit

Këshillim i pavarur përmes
Agjencisë Suedeze të Konsumatorëve

Duke filluar nga 31 marsi 2015, do të fillojë “Hålla konsument” (Përshëndetje konsumator), një shërbim kombëtar informacioni për të
gjithë konsumatorët. Atje mund të gjeni përgjigje për pyetje rreth blerjes së mallrave dhe shërbimeve, rreth kontratave dhe ankesave, ose
mund të merrni ndihmë për të gjetur këshilluesin e duhur të konsumatorit, konsulentin e buxhetit ose borxhit, zyrën e konsumatorëve ose
agjencinë qeveritare që mund t'ju ndihmojë më tej. Ju mund të flisni me këshilluesit tanë përmes telefonit, me email ose me "chat" dhe
mund të lexoni më shumë në uebsajtin www.hallakonsument.se

0771-525 525 00
hallakonsument.se

1. Bëni një buxhet bazuar në llogaritjet e buxhetit të Agjencisë së Konsumatorëve
Nëse dëshironi, mund të krahasoni gjithashtu shpenzimet tuaja me llogaritjet e Agjencisë së Konsumatorëve.

2. Regjistrojini shpenzimet që bëni
Shënojini të gjitha shpenzimet për një muaj dhe do të shikoni më qartë se për çfarë i shpenzoni paratë.

3. Planifikoni blerjet e ushqimeve
Bëni një meny të përjavshme me një listë pazari dhe përmbajuni asaj kur bëni pazar.

4. Merreni drekën me vete
Duke përgatitur ushqimet në shtëpi dhe duke e marrë me vete drekën, mund të kurseni mijëra korona në muaj.

5. Analizoni planet tarifore të televizorit, internetit, telefonit, energjisë elektrike, etj.
A ju nevojiten vërtet të gjitha ato kanale televizive? A ka ndonjë mënyrë më të lirë për të telefonuar? A ka
ndonjë operator të energjisë elektrike që është më pak i shtrenjtë?

6. Përdorni biçikletën në vend të makinës
Përdorimi i makinës kushton. Në vend të makinës, përdorni biçikletën ose transportin publik.

7. Kurseni energjinë

Shkoni te www.energimyndigheten.se dhe bëni një llogaritje të energjisë elektrike për të parë se sa mund të
kurseni.

8. Analizoni policat e sigurimit
Mos keni ndoshta polica sigurimi që ju mbulojnë dyfish, ose mos po paguani për sigurim që nuk ju nevojitet?

9. Analizoni huatë bankare
Kontaktoni me bankën dhe negocioni për një normë më të mirë interesi. Ndoshta është koha të ndërroni bankën?

10. Shpallni një moratorium për blerjet
Për një muaj provoni të blini vetëm gjërat që janë absolutisht të nevojshme. Sa shpenzoni në këtë rast?

A dëshironi të merrni më shumë broshura?
Mund të gjeni më shumë broshura në komunë pranë këshilluesit të konsumatorëve dhe konsulentit të buxhetit
dhe borxhit. Këto mund t'i porosisni gjithashtu edhe në uebsajtin e Agjencisë së Konsumatorëve:
www.publikationer.konsumentverket.se
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