ANSÖKAN OM STIPENDIUM

i original och i fullständigt skick ska vara
Riddarhusdirektionen
tillhanda senast den 15 oktober 2017

Barn (t.o.m. gymn.) 
Studerande 
Doktorand 
Militärutb. 

Härmed får jag ansöka om stipendium från någon av de under Riddarhusdirektionens
förvaltning ställda stiftelserna (v.g. texta)
Personnummer (12 siffror)

Efternamn
Samtliga förnamn, tilltalsnamnet markerat
Postadress

Postnummer och ort

Telefonnummer inkl riktnr

Mobilnummer

E-postadress

Tillhör ätt (nr och namn)

Efternamn som ogift (om annat än ovanstående)

Relation (civilstånd)

 Ogift  Gift/partnerskap  Änka/änkling  Frånskild

Faderns namn

Personnummer

Moderns namn

Personnummer

Företrädesrätt åberopas till följande stiftelse med anledning av släktskap till stiftaren eller till studiernas inriktning.
Vid släktskap till testator/testatrix skall släktledning/härstamning bifogas.

RIDDARHUSET
Box 2022
103 11 Stockholm

Riddarhustorget 10
www.riddarhuset.se

Tfn dir: 08-723 39 93
Tfn vxl: 08-723 39 90

Pågående studier
Skola/Universitet/Högskola

Antal avlagda poäng

Utbildning (linje program, etc)

Totala poäng som skall
avläggas under studietiden

Studierna pågår

fr o m år

VT 

HT 

t o m år

VT 

HT 

Avlagda examina
Avlagd gymnasieexamen

Examensår

JA 

NEJ 

Examensår

VT 

HT 

Skola

Skola/Universitet/Högskola
Utbildning

Avlagda poäng

Skola/Universitet/Högskola

Examensår

Utbildning

Avlagda poäng

Uppgifter om avlagda examina kan komma att registreras i Riddarhusets genealogier

Ekonomiska förhållanden. Fyll i beloppen här, enbart hänvisningar till bilagor godtas ej.
Totalbelopp i kronor per den 2016-12-31
Bankmedel (saldo på bankkonto)
aktieinnehav, fondinnehav m.m.
Totalbelopp i kronor per den 2016-12-31
Ränteinkomster på bankmedel,
utdelningar
Totalbelopp i kronor för inkomståret 2016
Fastställd förvärvsinkomst
Årligt belopp
Stipendium (ej från Riddarhuset)
Totalbelopp i kronor
Studielån
Inkomst/år (gäller endast barn under 18 år)
Fader
Inkomst/år (gäller endast barn under 18 år)
Moder

Övriga upplysningar

2017-03-27

VT 

HT 

Konto för utbetalning är obligatorisk uppgift. Kontanta utbetalningar görs ej.
Clearingnummer

Kontonummer

Bank

Underskrift
Härmed försäkrar jag på heder och samvete att ovan lämnade uppgifter är korrekta och att de överensstämmer med bifogade bilagor.
Ort

Datum

Namnteckning i original

Antal bilagor

Enligt personuppgiftslagen (PUL) får s.k. känsliga uppgifter inte databehandlas utan att den det berör uttryckligen har samtyckt till sådan
behandling. Genom sökandens underskrift på en ansökan om understöd eller stipendium från någon av de stiftelser som
Riddarhusdirektionen ansvarar för godkänner sökanden att även sådana uppgifter databehandlas i hanteringen av utdelningsarbetet, samt att
Riddarhusdirektionen får verifiera lämnade uppgifter ur ifrågavarande register. Riddarhusdirektionen lämnar inte ut uppgifter ur systemet i
annat fall än då direktionen enligt lag är skyldig till det.

Anvisningar
Nedanstående bilagor är obligatoriska till ansökan om stipendium.
Avsaknad av obligatoriska bilagor, ofullständigt ifylld eller för sent ingiven ansökan
leder till avslagsbeslut.
● 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.
● Intyg över studieresultat/tagna poäng.
● Inkomstdeklaration för inkomståret 2016 inkl. Specifikation till Inkomstdeklaration och
Preliminär skatteuträkning till Inkomstdeklaration. Saknas förvärvsinkomst ska detta styrkas med
ett utdrag om inkomsttaxering för inkomståret 2016 från Skatteverket
● Årsbesked som styrker värdet per den 2016-12-31 avseende dina bankmedel (saldo på
bankkonto), aktieinnehav fondinnehav m.m.
Ansökan, i original och i fullständigt skick, i ett (1) exemplar per sökande ska vara
Riddarhuset tillhanda senast den 15 oktober 2017. Ansökan kan ej ske via e-post.
Glöm ej att skriva under ansökan!

Skatteverket granskar utdelningarna från de stiftelser som är inskränkt skattskyldiga. När Skatteverket anser att
stipendier gått till sådana som det visar sig efteråt inte i verkligheten har varit studerande den tid som uppgivits
blir stiftelsen fullt skattskyldig. I domstolarna godtas inte invändningen att sökanden lämnat felaktig uppgift.
Stiftelsens förvaltare anses skyldig att kontrollera uppgiften så långt det är möjligt.
Ansökan behandlas konfidentiellt.
Beslut fattas under andra kvartalet påföljande år.
Undvik förfrågningar om utbetalningsdag.
Utbetalning kan ej ske i förskott.
Eventuellt avslag meddelas sökanden skriftligen.
För ytterligare upplysningar se Riddarhusets kungörelse eller www.riddarhuset.se

2017-03-27

