ANSØGNING OM FRITAGELSE FOR DEN GRUNDLÆGGENDE KVALIFIKATIONSUDDANNELSE FOR
VAREBILSCHAUFFØRER

Afsnit I: Oplysninger om ansøger
Undertegnede ansøger om fritagelse for den grundlæggende kvalifikationsuddannelse for
varebilschauffører (Læs betingelserne)
Du kan søge om fritagelse for grunduddannelsen for varebilschauffører, når du kan dokumentere, at du i
perioden 1. juli 2009 til den 30. juni 2019 har haft mindst to års hovedbeskæftigelse som varebilschauffør.
Du kan dokumentere din erfaring ved hjælp af en arbejdsgivererklæring samt dokumentation for løn.
Løndokumentationen kan f.eks. være lønsedler eller R75 fra Skattestyrelsen. Du kan nøjes med at
indsende lønsedler for december måned for de pågældende to år, hvis det tydeligt fremgår af lønsedlerne,
hvor mange timer og hvad din totale løn har været det pågældende år. Hvis disse oplysninger ikke tydeligt
fremgår af lønsedlerne for december måned, skal der indsendes lønsedler for hele den toårige periode.
Fritagelsen er tidsbegrænset, da efteruddannelse skal være gennemført indenfor de frister, der er anført
nedenfor.
Ansøgers navn:

Ansøgers CPR-nummer:

Som dokumentation for løn vedlægger undertegnede:
(Sæt et X)

Lønsedler:

R75:

Arbejdsgivererklæringen i afsnit II, skal vedlægges
sammen med en af de øvrige dokumentationsformer.
Ansøgerens underskrift og dato

Frister for gennemførsel af efteruddannelse:
Fødselsdato

Efteruddannelse skal være gennemført senest

22, 23 eller 24

31. december 2022

25, 26 eller 27

30. juni 2023

28, 29, 30 eller 31

31. december 2023

(Frister udløbet før 31. december 2022 er ikke medtaget, da disse er irrelevante)

Se vores information om persondatasikkerhed på dette link: Persondatasikkerhed (fstyr.dk)

Afsnit II: Arbejdsgivererklæring
Erklæring fra arbejdsgiver om beskæftigelse som varebilschauffør vedrørende:
Medarbejderens navn:

Medarbejderens CPR-nummer:

Virksomhedens navn:

Virksomhedens CVR-nummer:

Ansættelsesperiode:

Fra dato:

Til dato:

Medarbejders
stillingsbetegnelse:
Medarbejderen har været: (Sæt et X)
Fuldtidsbeskæftiget

Angiv antal timer pr. uge:

Deltidsbeskæftiget

Angiv antal timer pr. uge:

Erklæringen afgives under ansvar efter straffelovens § 163. Erklæringen skal indsendes til
Færdselsstyrelsen sammen med ansøgning om fritagelse for den grundlæggende
kvalifikationsuddannelse for varebilschauffører samt anden relevant dokumentation.
Sted og dato

Underskrift og firmastempel:

Se vores information om persondatasikkerhed på dette link: Persondatasikkerhed (fstyr.dk)

