Anvisningar om
bilagor för Stipendier
Många av de stiftelser ur vilka stipendier utgår förutsätter en behovsprövning baserad på sökandens ekonomiska förhållanden. Därför behöver vi de inkomstuppgifter som framgår av blanketten, samt nedanstående uppgifter för att kunna
pröva din ansökan.
Skatteverket granskar utdelningarna från de stiftelser som är inskränkt skattskyldiga. I domstolarna godtas inte invändningen
att sökande lämnat felaktig uppgift. Stiftelsens förvaltare anses skyldig att kontrollera uppgiften så långt det är möjligt.
Avsaknad av obligatoriska bilagor, ofullständigt ifylld eller för sent ingiven ansökan leder till avslagsbeslut.
Nedanstående bilagor är obligatoriska till ansökan om stipendium.
• Antagningsbesked/registreringsintyg eller motsvarande intyg över studier som kommer att bedrivas under läsåret (HT17/
VT18). Observera att många stipendier förutsätter studier på heltid och under minst ett helt läsår.
– Läser du enstaka kurser och på heltid behöver du komplettera din ansökan med antagningsbesked för VT18 senast
den 31/12 2017. Skriv under “Övriga upplysningar” att du önskar komplettera studieintyget för våren.
– Läser du ett helt program förutsätter vi att du läser 30 hp under HT17 och 30 hp under VT18.
• Intyg om tidigare studieresultat/tagna poäng. Om du mot förmodan inte fullföljer utbildningen måste du meddela Riddarhuset snarast möjligt.

För dig som lämnat deklaration för 2016:

För dig som inte lämnat deklaration för 2016:

• Inkomstdeklaration för inkomståret 2016.

• ”Besked/beslut om årlig beskattning” från SKV som styr-

Bifoga alla sidor i deklarationen, inklusive

ker att du inte haft någon förvärvsinkomst.

”Specifikation till inkomstdeklaration”.
Om du har deklarerat elektroniskt är inte kvittensen fullstän-

• Årsbesked som styrker värdet per den 2016-12-31 avseende

dig, utan alla bilagor ska bifogas såsom;

dina bankmedel (saldo på bankkonton), aktieinnehav och

1. Inkomster - Tjänst

fondinnehav.

7. Inkomster – Kapital
• Har du ett överskott av kapital under 7 måste de precise• Årsbesked som styrker värdet per den 2016-12-31 avseende

ras. De ska räknas med dina tillgodohavanden och årsbesked

dina bankmedel (saldo på bankkonton), aktieinnehav och

för dessa bifogas. Beställ en specifikation från Skatteverket

fondinnehav.

- ”Samtliga KU för Taxeringsår 2017” (Samtliga kontrollupp-

Under 7. Inkomst - Kapital i inkomstdeklarationen kan du

gifter från banker.) På specifikationen kan du se vilka

se vilka fonder/aktier du har, varifrån avkastningen kommer

fonder/aktier du har, varifrån avkastningen kommer ifrån.

ifrån. Årsbesked per den 2016-12-31 ska bifogas. Den motsva-

Årsbesked per den 2016-12-31 ska bifogas. Den motsvarande

rande ränteinkomst, schablonintäkt, utdelning samt vinst av

ränteinkomst, schablonintäkt, utdelning samt vinst av fon-

fondandelar som finns på din deklaration ska vara specifice-

dandelar som finns på din deklaration ska vara specificerade

rade på årsbeskeden från banken/fondinstitut.

på årsbeskeden från banken/fondinstitut.

Ansökan, i original och i fullständigt skick, i ett (1) exemplar per sökande ska vara Riddarhuset tillhanda senast
den 15 oktober 2017. Glöm inte att skriva under ansökan!
Ansökan behandlas konfidentiellt. Beslut fattas under andra kvartalet påföljande år. Undvik förfrågningar om utbetalningsdag.
Utbetalning kan inte ske i förskott. Eventuellt avslag meddelas sökande skriftligen.
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