Regelgennemgang af tilbagebetaling af SU-lån og krav om for meget
udbetalt SU
Reglerne om tilbagebetaling af studielån og krav om for meget udbetalt SU er beskrevet i SUbekendtgørelsen (bkg. Nr. 792 af 25. juni 2014 om statens uddannelsesstøtte).
Denne regelgennemgang er lavet af Statens Administration, som en hjælp til at uddybe de mest
relevante paragraffer i forhold til praksissen for tilbagebetaling af SU-lån og krav om for meget udbetalt
SU.
De relevante paragraffer er indsat nedenfor, efterfulgt af en regelgennemgang.
Tilbagebetaling af studielån og slutlån, samt statslån
§ 61. En låntager, der kun har optaget studielån og/eller slutlån efter den 1. januar 1991, skal begynde
at betale lånet med påløbne renter tilbage den 1. januar i kalenderåret 1 år efter udløbet af det støtteår,
hvor uddannelsesperioden er ophørt.
Stk. 2. En låntager, der har studielån og/eller statslån, der er optaget for en periode før den 1. januar
1991, og en låntager, der har studielån, statslån og/eller slutlån for en periode både før og efter den 1.
januar 1991, skal dog tidligst begynde at betale lånene med påløbne renter tilbage den 1. august i
kalenderåret 1 år efter udløbet af det støtteår, hvor uddannelsesperioden er ophørt.
Stk. 3. Uddannelsesperioden er det tidsrum, hvor en uddannelsessøgende er indskrevet på og
gennemgår
1) en uddannelse, der giver ret til uddannelsesstøtte, herunder perioder med lønnet praktik, der indgår i
uddannelsen,
2) en erhvervsuddannelse eller en hertil svarende elev-/lærlingeuddannelse, der ikke giver ret til
uddannelsesstøtte, eller
3) et ph.d.-studium og ikke modtager løn til studiet.
Stk. 4. Uddannelsesperioden betragtes ikke som ophørt, hvis låntager inden for de næste 15 måneder
1) begynder på en anden uddannelse, der kan medregnes i uddannelsesperioden, eller
2) genoptager den afbrudte uddannelse.
Stk. 5. En låntagers uddannelsesperiode kan betragtes som ophørt, når låntager ikke længere kan anses
for at være studieaktiv, selv om uddannelsen ikke er afsluttet eller afbrudt.
Stk. 6. En låntager kan med frigørende virkning betale statslån, studielån og/eller slutlån med renter
tilbage med frivillige ydelser, inden og efter betalingspligten er indtrådt efter stk. 1 og 2.
Stk. 7. Tilbagebetaling sker til Statens Administration.
Stk. 1: Hvis du har optaget dit studielån efter 1. januar 1991, skal du begynde at tilbagebetale lånet 1.
januar i kalenderåret et år efter det år din uddannelsesperiode er ophørt.
Eksempel:
- Du har optaget lån efter 1. januar 1991
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- Du afslutter din uddannelse i august 2010
 Din tilbagebetalingspligt indtræder i januar 2012
Stk. 2: Hvis du har optaget lån før 1. januar 1991, skal du begynde at tilbagebetale alle dine lån 1. august
i kalenderåret ét år efter det år uddannelsesperioden er ophørt.
Eksempel:
- Du har optaget lån både før og efter 1. januar 1991
- Du afslutter uddannelse i januar 2003
 Din tilbagebetalingspligt indtræder i august 2005
Stk. 3 præciserer hvilke uddannelser, der opfylder begrebet uddannelsesperiode. Det er kun disse
uddannelsesperioder, der udskyder tilbagebetalingspligten jf. stk. 1 og 2.
Stk. 4 præciserer, at du kan tage en pause i dit studieforløb i op til 15 måneder, førend du ikke længere
vil blive betragtet som studieaktiv og din tilbagebetalingspligt indtræder.
Stk. 5: Statens Administration kan betragte din uddannelsesperiode som ophørt selvom din uddannelse
ikke er afbrudt eller afsluttet. Vi kan vurdere, at du har været under uddannelse i så lang tid, at du ikke
længere kan betragtes som studieaktiv – og vi kan som følge heraf lade din tilbagebetalingspligt
indtræde, selvom du stadig er indskrevet på uddannelsen, følger undervisningen og består dine
eksaminer. Dette sker ud fra en konkret vurdering af den enkelte sag.
Stk. 6 berettiger dig til at foretage ekstra indbetalinger på dit lån, både før og efter
tilbagebetalingsperiodens start. Det betyder, at du til hver en tid kan foretage ekstra indbetalinger eller
indfri dit lån på et tidligere tidspunkt end det, der er fastsat i din tilbagebetalingsplan.
Stk. 7 præciserer, at tilbagebetalingen skal ske til Statens Administration.
§ 62. Styrelsen fastsætter i lånebetingelserne, i hvilke tilfælde gælden forfalder til omgående indfrielse. I
betingelserne fastsættes vilkår for tilbagebetalingen og eventuel tvangsfuldbyrdelse, herunder for
hvordan indbetalte beløb fordeles på gebyrer, renter, hovedstol og eventuelle omkostninger, jf. lovens
kapitel 8 og 10.
Stk. 2. Lånene med påløbne renter betales tilbage med lige store ydelser hver anden måned. Den
enkelte ydelse kan ikke være mindre end 200 kr.
Stk. 3. Betalingen sker i en periode, hvis længde fastsættes af Statens Administration på grundlag af
gældens størrelse. Perioden udgør mindst 7 år og højst 15 år.
Stk. 4. Statens Administration kan efter ansøgning fra låntager forlænge den fastsatte
tilbagebetalingsperiode, når særlige grunde taler herfor.
Stk. 1: Reglerne vedrørende misligholdelse af dit lån (forfaldsreglerne) fremgår enten af dit lånebevis
eller af lånevilkårene som du godkendte, da du godkendte lånet med NemID gennem minSU. Det er også
enten af lånebeviset eller af lånevilkårene, at vilkårene for tilbagebetalingen og en evt. tvangsinddrivelse
fremgår, herunder fordelingen af indbetalte ydelser på henholdsvis gebyrer, renter, hovedstol og evt.
omkostninger.
Stk. 2: Lånet med tilskrevne renter skal tilbagebetales med lige store ydelser hver anden måned. Ydelsen
skal mindst udgøre 200 kr.
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Stk. 3: Afviklingsperioden afhænger af gældens samlede størrelse ved tilbagebetalingspligtens
indtræden. Afviklingsperioden spænder mellem 7-15 år:
Låntype

Betalingsperiode

Gældens samlede størrelse

1

10 år

Uanset størrelse

3

15 år

Uanset størrelse

4, 5 og 6

7 år

0-39.999 kr.

4, 5 og 6

8 år

40.000-59.999 kr.

4, 5 og 6

9 år

60.000-79.999 kr.

4, 5 og 6

10 år

80.000-99.999 kr.

4, 5 og 6

11 år

100.000-119.999 kr.

4, 5 og 6

12 år

120.000-139.999 kr.

4, 5 og 6

13 år

140.000-159.999 kr.

4, 5 og 6

14 år

160.000-179.999 kr.

4, 5 og 6

15 år

180.000 kr. +

Stk. 4. Efter ansøgning fra låntager, kan Statens Administration forlænge afviklingsperioden.
§ 63. Statens Administration kan give lempelser i vilkårene for tilbagebetaling eller give udsættelse med
tilbagebetaling, hvis låntager ikke kan overholde tilbagebetalingsordningen, men i øvrigt kan afvikle
lånet inden for den fastsatte afviklingsperiode.
Stk. 2. Anmodning om ændring af tilbagebetaling af studielån, slutlån eller statslån, forespørgsel
vedrørende tilbagebetaling og klage skal ske gennem Statens Administrations elektroniske
selvbetjeningssystem, jf. § 78.
Stk. 3. Statens Administration kan bestemme i hvilke tilfælde henvendelser efter stk. 2, kan indgives i
anden form, herunder i papirform.
Stk. 1: Statens Administration kan give lempelse med betalingen i form af udsættelse eller nedsættelse
af ydelsen i en periode. Statens Administration har en helt fast praksis baseret på ydelsens størrelse,
samt periode for lempelsen. Vores praksis kan læses på www.borger.dk/SU-laan.
Stk. 2: For at ændre i din tilbagebetaling skal du benytte selvbetjeningsløsningen ”Dit SU-lån” som du
finder på www.borger.dk/SU-laan
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Stk. 3: I visse tilfælde vil Statens Administration bestemme, at anmodning om ændring i din
tilbagebetaling kan ske på andre måder end selvbetjeningsløsningen ”Dit SU-lån”.
Vi har ikke bemyndigelse til at tage særlige hensyn til din sociale, sundhedsmæssige og økonomiske
situation. Vores praksis er begrundet i reglerne om forældelse, da renter forældes efter 3 år. Ved at
begrænse perioden for udsættelse til 2 år ad gangen, sikrer vi, at du erkender gælden inden 3-årsfristens udløb, eller at vi inden kan oversende gælden til SKAT pga. misligholdelse.
Tilbagebetaling af for meget udbetalt uddannelsesstøtte
§ 57. Foreløbige beløb, der ikke kan tildeles endeligt, skal efter lovens kapitel 7 betales tilbage med
renter og eventuelt tillæg. Beløbene skal betales tilbage, når den endelige støttetildeling er sket. Beløb,
der er udbetalt for meget, efter at de ændringer, der er nævnt i kapitel 12, har fået virkning, kan dog
kræves tilbage før den endelige støttetildeling.
Stk. 2. Beløbene skal betales tilbage senest den 1. i den måned, der følger 2 måneder efter, at kravet er
fremsendt.
Stk. 1 og 2 beskriver, at for meget udbetalt støtte skal tilbagebetales med renter og evt. tillæg senest
den 1. i måneden to måneder efter, at kravet er fremsendt. Det betyder, at hele gælden som
udgangspunkt forfalder til betaling med det samme. Statens Administration opretter en afdragsordning,
hvis hele gælden ikke bliver indbetalt inden fristens udløb. §47 beskriver mere herom.
§ 58. Statens Administration kan bestemme, at den uddannelsessøgende skriftligt eller elektronisk med
digital signatur skal anerkende pligten til at tilbagebetale den uddannelsesstøtte, der er udbetalt for
meget.
Statens Administration kan bestemme, at du skal underskrive en gældserklæring, enten skriftligt, eller
elektronisk, vedrørende den for meget udbetalte SU. Bestemmelsen anvendes p.t. ikke i praksis.
§ 59. Betaler debitor ikke beløbene tilbage straks, jf. § 57, stk. 2, kan Statens Administration bestemme,
at for meget udbetalt uddannelsesstøtte skal betales tilbage med lige store beløb over en periode på
højst 3 år. De månedlige beløb kan dog ikke være mindre end 200 kr. for det enkelte krav.
Stk. 2. Statens Administration kan bestemme, hvordan indbetalte beløb fordeles på gebyrer, renter,
hovedstol, tilbagebetalingstillæg efter lovens § 30, stk. 5, og eventuelle omkostninger.
Stk. 3. Gælden kan efter påkrav opsiges til skadesløs betaling, hvis debitor ikke overholder vilkårene for
tilbagebetalingen.
Stk. 1: Hvis ikke kravet tilbagebetales med det samme, igangsætter Statens Administration en
afdragsordning, hvor du skal betale kravet med lige store beløb på mindst 200 kr. pr. måned, pr. krav.
Det vil sige, at hvis du har to krav, skal du som minimum betale 400 kr. pr. måned. Kravet skal være
tilbagebetalt inden 3 år fra oprettelsen.
Stk. 2: Statens Administration bestemmer, hvordan indbetalingerne fordeles på henholdsvis gebyrer,
renter, hovedstol, tilbagebetalingstillæg og evt. omkostninger.
Stk. 3: Hvis du ikke betaler kravet efter §§ 57 og 59, opsiges gælden til inddrivelse hos SKAT.
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§ 60. Statens Administration kan give lempelser i vilkårene eller give udsættelse med tilbagebetaling,
hvis debitor ikke kan overholde tilbagebetalingsordningen, men i øvrigt kan afvikle gælden indenfor den
fastsatte afviklingsperiode.
Stk. 2. Anmodning om ændring af tilbagebetaling af for meget modtaget uddannelsesstøtte,
forespørgsel vedrørende tilbagebetaling og klage skal ske gennem Statens Administrations elektroniske
selvbetjeningssystem, jf. § 78.
Stk. 3. Statens Administration kan bestemme i hvilke tilfælde henvendelser efter stk. 2, kan indgives i
anden form, herunder i papirform.
Stk. 1: Statens Administration kan give lempelse med betalingen i form af udsættelse eller nedsættelse
af ydelsen i en periode. Statens Administration har en helt fast praksis baseret på perioden for enten
udsættelse eller nedsættelse. Vores praksis kan læses på www.borger.dk/SUlaan.
Stk. 2: For at ændre i din tilbagebetaling skal du benytte selvbetjeningsløsningen ”Dit SU-lån” som du
finder på www.borger.dk/SU-laan
Stk. 3: I visse tilfælde vil Statens Administration bestemme, at anmodning om ændring i din
tilbagebetaling kan ske på andre måder end selvbetjeningsløsningen ”Dit SU-lån”.
Statens Administration kan efter ansøgning fra debitor forlænge den fastsatte tilbagebetalingsperiode,
når særlige grunde taler herfor.
Paragrafferne i denne regelgennemgang er kun en lille del af indholdet i SU-bekendtgørelsen. Du kan på
www.retsinformation.dk finde hele bekendtgørelsen.

