Søknad om sletting av gjeld for ufør låntaker
etter forskriften om tilbakebetaling for 2021
Det er viktig at du svarer på alle spørsmålene
1

Personlige opplysninger

4

Navn, adresse og postnummer/-sted

Fødselsdato

Forventet årsinntekt i 2021

Med person- og kapitalinntekt mener vi inntekten din før skatt.
All skattbar inntekt skal tas med. Dette inkluderer
y uføretrygd fra folketrygden
y pensjon fra andre pensjonsordninger
y sykepenger
y arbeidsinntekt
y andre inntekter, f.eks. renter og forsikringsutbetalinger

Personnummer

Inntekt
Oppgi summen av personog kapitalinntekt per år

Forsørgerplikt

Antall barn
Oppgi antall barn under 16 år som du forsørger.
Dette gjelder både barn du bor sammen med, og
barn du betaler bidrag for. Oppgi også barn som
fyller 16 år i løpet av kalenderåret 2021.

Bokmål

Lånekassen kan gjøre vedtak om sletting av gjeld først når
fastsettingen (likningen) for 2021 er klar. Vi får inntektsopplysninger direkte fra skatteetaten. Om du får slettet
gjelden din, avhenger av person- og kapitalinntekten din i fastsettingsåret (likningsåret) og antall barn under 16 år som du
forsørger, se punkt 2. Vi ser bort fra eventuelle barnetillegg
du får for barn over 16 år og eventuell barnepensjon som
barnet ditt / barna dine får, men som inngår i inntekten din.

Kundenummer i Lånekassen

2

U

5

Kr

Trygd og pensjon

Venter du på svar?
Har du søkt om andre trygde- eller pensjonsytelser og venter på svar?

Barnetillegg
Hvis du får barnetillegg for barn over 16 år, oppgi
antall barn du får tillegg for.

Ja
Nei

Hvis ja, hva slags ytelse har du søkt om?

Du må huske å legge ved dokumentasjon fra Nav,
forsikringsselskap eller andre som viser hvilket
beløp du får i barnetillegg per måned.
Når forventer du svar?

3

Uføregrad

Oppgi uføregrad (prosent)
Legg ved kopi av vedtaksbrevet fra Nav som
viser at du har fått innvilget varig uføretrygd fra
folketrygden.
Får du varig uføretrygd fra et annet land, må du
sende inn tilsvarende dokumentasjon fra dette
landets offentlige trygdeordning. Uføregraden må
være oppgitt.

6

Søkerens underskrift
Jeg bekrefter at jeg har lest vilkårene for søknaden på
side 2.

Dato og underskrift
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Side 1

Sletting av gjeld for ufør låntaker

Dersom du blir minst 50 prosent ufør og får varig uføretrygd
fra folketrygden, kan Lånekassen slette hele eller deler av
gjelden din.
Du kan også ha rett til å få slettet gjeld dersom du får varig
uføretrygd fra folketrygden og er minst 40 prosent varig ufør.
Du må i så fall ha satt fram krav om uføretrygd på et tidspunkt da du fikk arbeidsavklaringspenger.
Har du fått innvilget arbeidsavklaringspenger, har du ikke rett
til å få slettet gjeld, men du kan søke om sletting av renter
og betalingsutsettelse. Du kan søke om sletting av renter og
betalingsutsettelse på Dine sider på www.lanekassen.no. Du
kan også bruke søknadsskjema I, som du kan skrive ut fra
www.lanekassen.no/skjema.
På www.lanekassen.no/ufor finner du mer informasjon om
sletting av gjeld for uføre. Vilkårene for sletting av gjeld for
låntakere som er uføre finner du i kapittel 13 i forskriften om
tilbakebetaling på www.lanekassen.no/forskrifter.
Det er den skattepliktige inntekten din per år som avgjør
om du kan få slettet gjelden helt eller delvis. En søknad om
sletting av gjeld blir vurdert etter forskriften som gjelder det
året søknaden er mottatt og behandlingsklar. Det betyr at en
søknad som er mottatt i 2021, blir vurdert ut fra inntektsgrensen som gjelder for 2021, selv om vedtaket om varig
uførhet er gjort i et tidligere år.
Er den årlige inntekten din 337 791 kroner eller lavere i 2021,
kan hele gjelden din bli slettet. Er inntekten din høyere enn
337 791 kroner, men ikke høyere enn 487 065 kroner, viser
tabellen nedenfor hvor stor del av gjelden din som vil stå
igjen etter en delvis sletting av gjeld. Tabellen viser også hvor
store terminbeløpene blir per måned.
Person- og kapitalinntekt per år*

Ny gjeld

Nytt terminbeløp
per måned

kr 337 791 eller lavere

kr 0

kr 337 792–374 998

kr 68 268

kr 729

kr 374 999–411 042

kr 79 614

kr 875

kr 411 043–449 079

kr 91 125

kr 1 031

kr 449 080–487 065

kr 102 471

kr 1 175

* Inntektsgrensen økes med 15 903 kroner per år for hvert
barn under 16 år som du forsørger.
Hvis du får ny utdanningsstøtte før det har gått ti år etter at du
fikk slettet gjelden, blir vedtaket om sletting av gjeld opphevet.

Hva skjer med regningene?

Vi gjør oppmerksom på at selv om du har søkt om sletting av
gjeld, så fører ikke dette automatisk til at du slipper å betale.
Når vi har fått søknaden din og sjekket at du har sendt inn
all nødvendig dokumentasjon, får du et foreløpig svar fra oss
i posten. Vi kan først ferdigbehandle søknaden din når fastsettingen (likningen) for 2021 er klar.

Fra du har fått et foreløpig svar, og til vi har fått opplysningene
fra fastsettingen (likningen) og ferdigbehandlet søknaden,
stopper vi regningene dine. Det blir likevel lagt til renter på
lånet ditt i denne perioden. Blir hele eller en del av gjelden
din slettet, sletter vi disse rentene helt eller delvis.
Dersom du ønsker det, kan du likevel betale mens søknaden
din er til behandling. Får du slettet hele gjelden, vil Lånekassen refundere alle innbetalingene som er mottatt etter vi
mottok denne søknaden om sletting av gjeld. Har vi mottatt
en innbetaling via Statens Innkrevingssentral ber vi deg
registrere et kontonummer for refusjon under Din profil på
Dine Sider. Blir bare en del av gjelden slettet, vil du få en ny
gjeld som er fratrukket det innbetalte beløpet.
Hvis du ikke får innvilget søknaden om sletting av gjeld, vil
perioden du slipper å betale, som regel føre til at nedbetalingstiden bli lengre. Du må dermed betale mer totalt, fordi det
har påløpt renter i perioden du slapp å betale.

Vilkårene du skriver under på i punkt 6

y Jeg forsikrer at opplysningene jeg har gitt, er riktige og
så fullstendige som mulig, se § 1-3 i forskriften om tilbakebetaling på www.lanekassen.no/forskrifter.
y Jeg er kjent med at jeg bryter opplysningsplikten dersom
jeg gir uriktige eller ufullstendige opplysninger til Lånekassen
eller til andre parter som Lånekassen henter opplysninger
fra til bruk i saksbehandlingen. Andre parter er for
eksempel Nav, skatteetaten og folkeregisteret.
y Oppstår det endringer etter at søknaden er sendt inn, er
jeg forpliktet til straks å gi Lånekassen melding om det.
y Jeg er kjent med at Lånekassen kan kontrollere de
oppgitte opplysningene med andre offentlige institusjoner,
kontorer og registre, jf. § 23 i utdanningsstøtteloven på
www.lovdata.no, forskriften om tilbakebetaling og
forskriften om Lånekassens adgang til innhenting av
opplysninger på www.lanekassen.no/forskrifter.
y Jeg er klar over at uriktige eller ufullstendige opplysninger
kan føre til at jeg mister retten til sletting av renter, betalingsutsettelse og sletting av gjeld, og det kan føre til at lånet
blir krevd tilbakebetalt. Jeg kan også miste andre rettigheter
etter utdanningsstøtteloven med forskrifter. Se kapittel 15 i
forskriften om tilbakebetaling.

Dine sider

På Dine sider på www.lanekassen.no kan du blant annet
sjekke kontobevegelser, gjelden og regningen din, søke om
betalingslettelser og lese brev fra Lånekassen.
Du finner ikke søknaden din eller vedtak om sletting av gjeld
for ufør låntaker på Dine sider, fordi dokumentene kan
inneholde sensitive opplysninger.

Behandling av personopplysninger

Lånekassen behandler personopplysninger i samsvar med
regelverket for personvern. Les vår personvernerklæring på
www.lanekassen.no/personvern.

Send søknad og dokumentasjon til Lånekassen innen 31.12.2021
Postboks 450 Alnabru – 0614 Oslo

Side 2

