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Modtager(e):  Notat 

Notat vedr. udenlandske stipendiater 

Ad Scholarstipendier 

Scholarstipendier anvendes fortrinsvis til forskningsårsstuderende, der er indskrevet 

på medicinstudiet eller tandlægestudiet.  Bevillinger kommer typisk fra Forsknings-

rådet, men kan også komme andre steder fra. Stipendiet er typisk på kr. 10.000, - pr. 

måned og max. 2 x SU for udeboende.  

 

I retningslinjerne under scholarstipendier står der:  

 

”Det er forudsat, at stipendiaten gennemfører det projekt, som er beskrevet i 

stipendietildelingsbrevet. Hvis projektet ikke gennemføres på tilfredsstil-

lende vis, kan stipendiet bringes til ophør med en konkret begrundelse (og 

efter partshøring) og med et rimeligt varsel.” 

 

Det bør sikres, at det af paradigmet til forskningsårsstuderende klart fremgår, hvad 

der forventes gennemført under forskningsåret.  Derfor bør paradigmet til forsk-

ningsårsstuderende revideres.  

 

Ad Opholdsstipendier: 

Retningslinjerne er koordineret med SKAT’s nye retningslinjer, hvor opholdsstipen-

dier under tre måneder er skattefrie, medmindre SKAT vurderer, at den pågældende 

har taget bopæl i Danmark.  Der er sat et max. beløb på opholdsstipendiet på ca. 

15.000 kr. pr. måned. Bemærk, at der under ingen omstændigheder må være en over-

skridelse af satsen for time- og dagpenge + udokumenteret nattillæg, dvs. ca. 18.000 

kr. pr. måned, idet stipendiet da vil være skattepligtigt. 

 

Der skal ved opholdsstipendier af op til 3 måneders varighed indhentes dokumenta-

tion for, at den udenlandske gæsteforsker har en ansættelse i hjemlandet. 

 

Der skal ansøges om skattefritagelse ved opholdsstipendier af op til 3 måneders va-

righed, jf. retningslinjerne herom senest fra april 2017. 
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Der er åbnet mulighed for, at der kan tildeles opholdsstipendium til gæste-phd med 

indskrivning i hjemlandet. Opmærksomheden henledes på, at stipendiet kan blive 

skattepligtigt fra 1. dag, men ved stipendier op til 3 måneders varighed anbefales det 

alligevel at søge om skattefritagelse efter retningslinierne herom. 

 

Ad Trainee-stipendier 

Der er indført en maks. periode for tildeling af et trainee stipendium på 12 måneder. 

 

Trainee-stipendier må ikke tildeles indskrevne ph.d.-stipendiater. Jeg tror det stadig-

væk sker, jf. de ”Top-Up stipendier,” som tildeles kinesiske stipendiater, som modta-

ger et CSC stipendium (China Scholarship Council). Stipendiet udbetales af kinesiske 

myndigheder direkte til den ph.d.-studerende, men pågældende bliver skattepligtig i 

Danmark på grund af opholdsreglen i skattelovgivningen.  

 

Med inspiration fra KU’s retningslinjer foreslås det, at indskrevne ph.d.-studerende, 

som har finansiering fra hjemlandet i stedet får et tilbud om lønnet arbejde. 

 

Ad Rekrutteringsstipendier 

Denne kategori er ny. AUFF yder tilskud til, at udenlandske studerende kan komme 

på ophold ved AU med henblik på egnethed til evt. senere indskrivning på ph.d.-ud-

dannelsen. Stipendiet er typisk af tre måneders varighed og på ca. 10.000 kr. pr. må-

ned. 

 

Vær opmærksom på, at rekrutteringsstipendier til personer, som ikke samtidig har en 

ansættelse i hjemlandet, risikerer at være skattepligtige fra 1. dag. Det anbefales dog 

stadig at søge om skattefritagelse efter retningslinjerne herom, såfremt stipendiet er 

på under 3 måneders varighed.   

 

Afsluttende bemærkninger 

Der er særlige beløbsgrænser, som skal iagttages for at opnå opholdstilladelse. Endvi-

dere er der særlige regler om, at en kandidatgrad er på krævet for at opnå opholdstil-

ladelse. Retningslinjerne er derfor koordineret med IAS, der har kendskab til betin-

gelserne for arbejds- og opholdstilladelse.  


