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Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och 
allmänna råd om återbetalning av studielån tagna 
efter den 30 juni 2001; 

beslutade den 16 februari 2001. 

Centrala studiestödsnämnden (CSN) beslutar följande före
skrifter och allmänna råd med stöd av 4 kap. 2, 4, 6, 7 §§ och 6 kap. 
7 § samt punkt 3 och 4 i övergångsbestämmelserna till studiestöds
förordningen (2000:655). 

1 kap. Inledande bestämmelser 

1 § Dessa föreskrifter gäller dig som tagit lån efter den 30 juni 
2001. Dock omfattar de inte dig som haft lån i form av vuxen
studiestöd enligt punkt 2 i övergångsbestämmelserna till studie
stödslagen (1999:1395). 

Definitioner 

2 § I dessa föreskrifter menas med 

1. Betalningsår Det år som ditt årsbelopp ursprungligen 
är debiterat 

2. Resterande slutligt 
årsbelopp 

Den mellanskillnad som uppstår om det 
slutliga årsbeloppet fastställs till ett högre 
belopp än det preliminära årsbeloppet 

3. Bankdag En dag då svenska banker har öppet, det 
vill säga måndag–fredag som inte är 
helgdag 
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 2 kap. Ny återbetalningstid
 

1 § Din ansökan om ny återbetalningstid måste vara skriftlig.
 

2 § Ansökan om ny återbetalningstid måste komma in till CSN 
senast den 30 november för att ett beslut ska kunna träda i kraft 
den 1 januari året därpå. 

3 kap. Nedsättning av årsbelopp
 

1 § Din ansökan om nedsättning måste vara skriftlig.
 

2 § Om du ansöker om att få årsbeloppet nedsatt till 5 eller 7 
procent av din sammanlagda inkomst, ska ansökan ha kommit in 
till CSN senast den 30 november under betalningsåret. I övriga fall 
ska ansökan ha kommit in till CSN senast den 30 november det 
tredje året efter betalningsåret. 

3 § CSN kan ta upp en ansökan om nedsättning till prövning så 
länge du inte har betalat hela årsbeloppet. 

Nedsättning på grund av utbildning 

4 § Du har rätt att få ditt årsbelopp nedsatt med en fjärdedel för 
varje påbörjat kvartal som du studerar med studiestöd eller 
genomgår en utbildning enligt 4 kap. 13 § 1 eller 2  studiestödslagen 
(1999:1395). 

5 § Om du uppfyller villkoren i 4 § under minst tre kvartal av ett 
betalningsår, har du rätt till hel nedsättning av årsbeloppet. 

Inkomst i utlandet 

6 § Du som taxeras för din huvudsakliga inkomst i utlandet ska, 
om du ansöker om nedsättning, beräkna din sammanlagda inkomst 
efter de skatterättsliga principer som hade gällt om du varit bosatt 
i Sverige. 

Om du har inkomster i både Sverige och utlandet ska dessa 
inkomster räknas samman. 

När du beräknar inkomsten ska du summera samtliga inkom
ster som skulle ha varit skattepliktiga i Sverige. Om en inkomst i 
ett inkomstslag är mindre än noll kronor räknas den som noll 
kronor. 
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Förmögenhet i utlandet 

7 § Du som taxeras för din huvudsakliga inkomst i utlandet ska, 
om du ansöker om nedsättning, beräkna din förmögenhet efter de 
skatterättsliga principer som hade gällt om du varit bosatt i Sverige. 

Om du har förmögenhet i både Sverige och utlandet ska 
tillgångarna räknas samman. 

Ansökan om återbetalning av inbetalt belopp 

8 § Om du har betalat en del av ditt årsbelopp och därefter får 
nedsättning till ett belopp som är lägre än det inbetalda beloppet, 
kan du ansöka om att CSN betalar tillbaka överskottet. En sådan 
ansökan ska du göra skriftligen, och den måste vara undertecknad. 

9 § Din ansökan om att CSN ska betala tillbaka överskottet ska 
ha kommit in till oss inom två månader från datumet för beslutet 
om nedsättning. 

4 kap. Betalningstillfällen och förfallodagar 

1 § Ditt årsbelopp delas upp på fyra fastställda betalningstillfällen 
per år om du inte kommit överens om något annat med CSN. 

2 § Om du kommit överens med CSN om ett annat antal 
betalningstillfällen för ditt årsbelopp kommer det att påverka 
betalningstillfällena för ett eventuellt resterande slutligt årsbelopp 
på följande sätt: 
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1. Du som betalar Ett betalningstillfälle för det res
en gång per år terande slutliga årsbeloppet 

2. Du som betalar Två betalningstillfällen för det 
två till fem gånger per år resterande slutliga årsbeloppet 

3. Du som betalar Sex betalningstillfällen för det 
sex gånger eller fler per år resterande slutliga årsbeloppet 

När du har träffat en överenskommelse med CSN om ett visst 
antal betalningstillfällen gäller den tills något annat har bestämts. 
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CSNFS 2001:3 3 § För ett enskilt betalningsår kan du komma överens med CSN 
om att betalningen av ditt årsbelopp delas upp på ett till tolv 
betalningstillfällen. 

Om du enbart har resterande slutligt årsbelopp kan din betal
ning delas upp på ett till sex tillfällen. 

Förfallodagar för betalning
 

4 § Följande förfallodagar gäller för betalning av årsbelopp:
 

1. Du som betalar Den sista bankdagen i februari om 

en gång per år inget annat har bestämts 

2.	 Du som betalar Den sista bankdagen i februari, maj, 

fyra gånger per år	 augusti och november om inget annat 
har bestämts 

3.	 Du som betalar Den sista bankdagen i den månad som 

vid ett annat antal betalningen ska göras enligt överens

tillfällen per år kommelse 

5 § Följande förfallodagar gäller för betalning av resterande slut
ligt årsbelopp: 

1. Du som betalar Den sista bankdagen i april om inget 

en gång per år annat har bestämts 

2. Du som betalar Den sista bankdagen i april och juni 

två gånger per år om inget annat har bestämts 

3. Du som betalar Den sista bankdagen i april till septem

sex gånger per år ber om inget annat har bestämts 

6 § Din betalning ska vara tillgänglig på CSN:s konto på för
fallodagen. 
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Ändrade förfallodagar 

7 § Om CSN inte före ordinarie förfallodag enligt 4 eller 5 § har 
meddelat när du ska betala ett årsbelopp, meddelar vi en ny för
fallodag. Detsamma gäller om din betalningsplan ändras. 

5 kap. 	Allmänna råd om avskrivning av lån för
 gymnasiestudier 

Till 4 kap. 22 § studiestödslagen (1999:1395) meddelar CSN 
följande allmänna råd. 

Det kan vara mer förmånligt att vänta med att begära avskriv
ning till dess att dina eftergymnasiala studier är avklarade. Detta 
gäller särskilt dig som varvar studier på olika nivåer. 

För att CSN ska kunna skriva av dina lån måste du ha klarat de 
högskolepoäng som krävs. Du bör därför visa detta i din ansökan. 

Vi rekommenderar att du använder CSN:s blankett om avskriv
ning av lån för studier på grundskole- eller gymnasienivå. 

6 kap. 	Expeditionsavgift 

1 § Du ska betala en expeditionsavgift vid det första betalnings
tillfället för varje enskilt årsbelopp och betalningsår. 

2 § Du behöver inte betala en debiterad expeditionsavgift om CSN 
fattar ett beslut om nedsättning av ett årsbelopp till noll kronor. En 
expeditionsavgift som har betalats in till oss före beslutet om 
nedsättning betalas dock inte tillbaka till dig. 

7 kap. 	Påminnelseavgift 

1 § Du behöver inte betala debiterade påminnelseavgifter om 
CSN fattar beslut om nedsättning av ett årsbelopp till noll kronor. 
Detta gäller dock bara de påminnelseavgifter som hör ihop med 
det nedsatta årsbeloppet. 

Påminnelseavgifter som har betalats in till oss före beslutet om 
nedsättning betalas inte tillbaka. 
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 8 kap. Ändrade lånevillkor 

1 § Du måste använda CSN:s blankett när du ansöker om att 
studiemedel eller studielån som beviljades enligt den gamla studie
stödslagen (1973:349) istället ska betalas tillbaka enligt bestäm
melserna i den nya studiestödslagen (1999:1395). Ansökan ska vara 
undertecknad av dig. 

Detsamma gäller dig som beviljades lån enligt lagen (1983:130) 
om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa. 

2 § Din ansökan om ändrade lånevillkor måste komma in till CSN 
senast den 30 november för att villkoren ska kunna ändras från och 
med den 1 januari året därpå. 

3 § Ett beslut om ändrade lånevillkor är definitivt. Du kan dock 
ta tillbaka din ansökan till och med den 30 november under ansök
ningsåret. 

9 kap. Sammanläggning av lån 

1 § Du måste använda CSN:s blankett när du ansöker om att 
studiemedel eller studielån som beviljades enligt den gamla studie
stödslagen (1973:349) ska läggas samman med studielån enligt den 
nya studiestödslagen (1999:1395). Ansökan ska vara underteck
nad av dig. 

2 § Din ansökan om sammanläggning måste komma in till CSN 
senast den 30 november om dina lån ska läggas samman från och 
med den 1 januari året därpå. 

3 § Ett beslut om sammanläggning är definitivt. Du kan dock ta 
tillbaka din ansökan till och med den 30 november under ansöknings
året. 

Denna författning träder i kraft den 1 juli 2001. 

På Centrala studiestödsnämndens vägnar 

JOHNNY ANDERSSON 

Helena Fällman 
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