
 
 

Udbetaling  
 

Når betingelserne i bevillingsbrevet er opfyldt, kan du anmode om udbetaling. Vi anbefaler, at 

du anmoder om udbetaling ca. 4 uger før du ønsker pengene udbetalt.  

Såfremt du har modtaget en bevilling, der udbetales i rater, skal du forud for udbetaling af den 

første rate indsende en rateudbetalingsplan – følg vejledningen længere ned på siden. 

Følgende dokumenter skal altid uploades forud for udbetaling: 

Anmodning om udbetaling -  Kort redegørelse hvor det fremgår, at betingelserne i 

bevillingsbrevet er opfyldt.  

Kontodokumentation -  Dokumentation for, at den konto der ønskes udbetalt til, tilhører 

bevillingshaver. Dokumentet skal indeholde navn, registrerings og kontonummer og kan f.eks. 

være brevhovedet fra et kontoudskrift eller udskrift fra netbank. 

Ved en bevilling til studieophold skal yderligere uploades: 

Dokumentation for afholdte udgifter - Dokumentationen kan f.eks. bestå af kvittering for 

betalt tuition fee, husleje eller flyrejse.  

*Herudover kan Fonden have betinget sig yderligere dokumentation - f.eks. en afsluttende 

rapportering. Dette skal ligeledes uploades forud for udbetaling. 

 

Sådan anmoder du om udbetaling: 

1. Log på det elektroniske ansøgningssystem og vælger din bevilling. 
 

2. Under fanen ”Udbetaling” skal du indtaste kontooplysninger (registreringsnummer, 
kontonummer og pengeinstitut) på den konto, hvortil udbetalingen skal gå. Afslut med 
”Gem og gå videre”.  

 
3. Under fanen ”Dokumenter” uploader du de efterspurgte dokumenter. Afslut med ”Gem 

og gå videre”. 
 

4. Under fanen ”Indsend” sender du de indtastede oplysninger og de uploadede dokumenter 
ved at klikke på indsend. Fonden modtager først din anmodning om udbetaling, når 
dokumenterne er indsendt. Husk derfor at indsende dokumenterne.  

 



 
5. Når dokumenterne er indsendt modtager du en kvitteringsmail på den mailadresse, der er 

registreret som bruger af legatsystemet. Modtages der ikke en kvitteringsmail på 
brugerens e-mail, er dine dokumenter som udgangspunkt ikke modtaget hos Fonden.   

 
 

Sådan indsender du en rateudbetalingsplan: 

Hvis du har modtaget en bevilling, hvor udbetalingerne skal ske i rater, skal der umiddelbart 

efter bevillingen er modtaget indsendes et udkast til en rateplan.   

1. Log på det elektroniske ansøgningssystem og vælger din bevilling. 
 

2. Under fanen ”Udbetaling” har du mulighed for at ændre og tilpasse raterne. Der er fra 
systemets side altid genereret 2 rater, men der kan ændres i udbetalingsbeløb, 
udbetalingsdato samt tilføjes yderligere rater. Følg vejledningen i den grå boks i fanens 
højre side. 

 
3. Sæt ”flueben” i afkrydsningsboksen nederst på siden, når du er færdig med at tilpasse 

raterne.  Afslut med ”Gem og gå videre”.  Raterne er nu gemt, og du kan logge af 
systemet. 

 
Du hører kun nærmere fra os, såfremt der er spørgsmål til dine ønskede rater - eller hvis 

raterne ikke er godkendt. 

 

Rateudbetalinger følger samme fremgangsmåde som beskrevet øverst.  

Bemærk, at rateudbetalinger forudsætter anmodning ved udbetaling af hver rate.  

 

SKAT 

Fonden indberetter bevillinger til SKAT på baggrund af CVR eller CPR–numre, afhængig af 

hvem der skal beskattes.  

Bevillinger indberettes til SKAT i samme år, som bevillingen er givet, uanset om beløbet er 

udbetalt eller ej. Bevillinger, som udbetales over flere år (i rater), vil som hovedregel 

indberettes med det fulde bevillingsbeløb i det år, hvor bevillingen er givet. Bevillinger til 

studieophold i udlandet indberettes som værende skattefri.  

Ansøgers skattemæssige forhold som følge af bevillingen er Fonden uvedkommende. Vi 

anbefaler, at man selv undersøger de skattemæssige konsekvenser af eventuel støtte, før man 

ansøger. 


