ANSØGNING OM EFTERGIVELSE AF STUDIEGÆLD
i henhold til Inatsisartutlov nr. 12 af 22. november 2011 om Uddannelsesstøtte, jf. §§32-33.

A. PERSONLIGE OPLYSNINGER
1. Navn:

Cpr.nr.:

2. Adresse:

Stilling:

Postnr.

By

Telefon:

B. FAMILIEMÆSSIGE FORHOLD:
1. Sæt kryds:

Ugift

Gift

2. Samlevende ægtefælles/Samlevers navn:

Cpr.nr.:

3. Har de hjemmeboende egne børn eller egne børn, overfor hvem de er bidragspligtig?

Ja

Nej

4. Svares der "ja" i spørgsmål 3, oplyses børnenes navn og alder:
Barnets navn:

Alder:

Barnets navn:

Alder:

Barnets navn:

Alder:

C. UDDANNELSE OG ARBEJDSFORHOLD
Besvares ikke, hvis De modtager førtidspension, invaliditetsydelse eller lignende overførselsindkomst.
Afsluttede uddannelse/-r:

Påbegyndt år:

Afsluttet år:

Aktuel beskæftigelse:

Timer om ugen:

Arbejdsgiver:

1.
2.
3.

1.
2.

1

D. OPLYSNINGER OM FØRTIDSPENSION OG LIGNENDE:
Besvares ikke, hvis de ikke modtager førtidspension eller anden lignende overførselsindkomst.
Hvilken art overførselsindkomst:

Art:

De bedes endvidere oplyse, i
hvilke perioder De har modtaget
ydelsen:

Fra:

Md.

År

Til:

Md.

År

Fra:

Md.

År

Til:

Md.

År

Fra:

Md.

År

Til:

Md.

År

Fra:

Md.

År

Til:

Md.

År

E. STUDIEGÆLD OG ANDEN GÆLD:
1. Størrelsen af Deres studiegæld hos Grønlands Selvstyre pr.
31/12 året forud for denne ansøgning.

Kr.

F. ANDEN GÆLD:
Kreditor:

Restgældens størrelse:

1.

Kr.

2.

Kr.

3.

Kr.

4.

Kr.

5.

Kr.

G. INDTÆGTER OG UDGIFTER:
Indtægter (egne og ægtefælles/samlevers)

Nettoindtægter pr. md.
Kr. pr. md.

1. Egne indtægter efter skat.
(Herunder: løn, pension, børnebidrag, renter, boligsikring,
bistandshjælp og andre sociale ydelser samt tilskud til afvikling af
studiegæld); dokumentation vedlægges.

Kr. pr. md.

2. Ægtefælles/samlevers indtægter efter skat
(Herunder: løn, pension, børnebidrag, renter, boligsikring,
bistandshjælp og andre sociale ydelser samt tilskud til afvikling af
studiegæld); dokumentation vedlægges.

3. Indtægter i alt: (summen af punkt 1 og 2)

Kr. pr. md.

2

Udgifter (egne og ægtefælles/samlevers), der indgår i Uddannelsesstøtteforvaltningens
vurdering
4. Husleje i lejerbolig, excl. varme.

Kr. pr. md.

5. Husleje i andelsbolig, excl. varme.

Kr. pr. md.

6. Fast ejendom, (herunder renter og afdrag samt ejendomsforsikring).
7. Varme

Kr. pr. md.
Kr. pr. md.

8. Bidragsforpligtigelser.

Kr. pr. md.

9. Depositum i forbindelse med husleje.

Kr. pr. md.

10. Renovation og skorstensfejning.

Kr. pr. md.

11. Anden gæld (arten angives og dokumenteres)

Kr. pr. md.

12. Ekstraordinære udgifter (f.eks. i forbindelse med sygdom)

Kr. pr. md.

H. FORMUE OG GÆLD
Formue (egen og ægtefælles/samlevers)
1. Indestående i pengeinstitut, giro eller lignende.

Kr.

2. Værdi af motorkøretøj.

Kr.

3. Ejendomsværdi af fast ejendom (helårsbolig, sommerhus og
lignende, - kopi af seneste årsvurdering pr. 1/1 vedlægges).
4. Andelsværdi af andelsbolig (jf. seneste regnskab fra andels
boligforurening; dokumentation vedlægges).
5. Anden formue (arten anføres, f. eks. kapitalpension, værdipapirer,
båd, tilgodehavender, f.eks. arve-/bodslod eller overskydende skat,
maskiner, varelagre m.v.)

Kr.
Kr.

Kr.

Gæld (egen og ægtefælles/samlevers)
6. Pantegæld i fast ejendom, herunder gæld sikret ved
ejerpantebrev/skadesløsbrev; dokumentation for restgæld vedlægges.
7. Gæld i andelsbolig.

Kr.
Kr.

8. Anden gæld end boliggæld og studiegæld; dokumentation
vedlægges.

3

Kr.

I ANDRE FORHOLD:
1. Har de i øjeblikket indgivet begæring om gældssanering ved kredsretten?

ja

nej

J. SÆRLIGE FORHOLD:
Redegørelse for uddannelsesgældens hidtidige afvikling og begrundelse for denne ansøgning til hel eller
delvis eftergivelse af uddannelsesgæld, samt Deres forslag til afvikling af gælden; (følgeskrivelse kan evt.
vedlægges).

Der skal vedlægges kopi af årsopgørelse fra skattevæsenet, for de sidste tre indkomstår.
Der skal endvidere vedlægges dokumentation for indtægten for de sidste tre måneder
(f.eks.) kopi af lønsedler, meddelelse om pension etc. Hvis de er gift eller lever i
ægteskabslignende samliv, hvorved det forstås et fastliv samliv af mindst 1 års varighed,
skal de nævnte dokumenter også vedlægges for ægtefællens eller samleveren.

Jeg bekræfter under ansvar i henhold til kriminalloven rigtigheden af de afgivne
oplysninger.
Jeg giver samtidig hermed samtykke til, at Uddannelsesstøtteforvaltningen kan indhente
oplysninger om mine indtægts- og formueforhold hos skattemyndighederne og

Dato

Ansøgerens underskrift

Ansøgningen skal sendes til Uddannelsesstøtteforvaltningen, Box 1022, 3900 Nuuk
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