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Centrala studiestödsnämndens föreskrifter om 
återbetalning av studielån tagna mellan den 
1 januari 1989 och den 30 juni 2001; 

beslutade den 16 februari 2001. 

Centrala studiestödsnämnden (CSN) beslutar följande före
skrifter med stöd av punkt 1 i övergångsbestämmelserna till studie
stödsförordningen (2000:655)1. 

1 kap. Inledande bestämmelser 

1 § Dessa föreskrifter gäller dig som tagit lån mellan den 
1 januari 1989 och den 30 juni 2001. Dessutom gäller de dig som 
haft lån i form av vuxenstudiestöd enligt punkt 2 i övergångs
bestämmelserna till studiestödslagen (1999:1395). 

Definitioner 

2 § I dessa föreskrifter menas med 

1. Betalningsår Det år som ditt årsbelopp 
ursprungligen är debiterat 

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

CSNFS 2001:4 
Återbetalning 

Utkom från trycket 
den 5 juni 2001 

1 Bemyndiganden finns i 8 kap. 1, 3, 5 §§ och 9 kap. 6 § studiestödsförordningen 
(1973:418) samt punkt 4 i övergångsbestämmelserna till förordning (1988:1381) om 
ändring i studiestödsförordningen (1973:418) 

Förordningen omtryckt 1992:810 
8 kap. 1 § senast ändrad 1998:656 
8 kap. 5 § senast ändrad 1998:656 
Förordningen upphävd 2000:655. 2 
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 2 kap. Nedsättning av årsbelopp
 

1 § Din ansökan om nedsättning måste vara skriftlig.
 

2 § CSN kan ta upp en ansökan om nedsättning till prövning så 
länge du inte har betalat årsbeloppet i sin helhet. 

Nedsättning på grund av utbildning 

3 § Du har rätt att få ditt årsbelopp nedsatt med en fjärdedel för 
varje påbörjat kvartal som du studerar med studiestöd eller genom
går en utbildning enligt 8 kap. 6 § punkt 1 studiestödslagen 
(1973:349). 

4 § Om du uppfyller villkoren i 3 § under minst tre kvartal av ett 
betalningsår har du rätt till hel nedsättning av årsbeloppet. 

Nedsättning på grund av ändrad inkomst 

5 § Du har rätt till nedsättning av årsbeloppet om du beräknar att 
din inkomst kommer att minska med minst femton procent under 
betalningsåret jämfört med den inkomst som ligger till grund för 
årsbeloppet. Det nya årsbeloppet beräknas då till fyra procent av 
den beräknade inkomsten under betalningsåret. 

6 § Om ditt årsbelopp efter nedsättning blir mindre än tre 
procent av prisbasbeloppet, sätter CSN ned årsbeloppet till noll 
kronor. Detsamma gäller om du har samordnad betalning. 

Ansökan om återbetalning av inbetalt belopp 

7 § 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. 

Har du obetalda belopp eller återkravsskulder till CSN som 
förfallit till betalning, kan du bara få tillbaka den del av överskottet 
som överstiger summan av dessa obetalda belopp eller skulder. 
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Med belopp menas: 

•  expeditionsavgift 
• kvarstående avgift 
• preliminär avgift 
• preliminärt årsbelopp 
• påminnelseavgift 
• slutligt årsbelopp 
•  tilläggsavgift 
• årsbelopp 

8 § Din ansökan om att CSN ska betala tillbaka överskottet ska 
ha kommit in till oss inom två månader från och med datumet för 
beslutet om nedsättning. 
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3 kap. Betalningstillfällen och förfallodagar 

1 § Du kan komma överens med CSN om att ditt årsbelopp delas 
upp på ett till tolv betalningstillfällen per år. 

2 § När du har träffat en överenskommelse med oss om ett visst 
antal betalningstillfällen gäller den tills något annat har bestämts. 

Omprövning av en överenskommelse 

3 § CSN kan besluta att du ska betala vid färre tillfällen än vad vi 
gemensamt kommit överens om enligt 1 § förutsatt att årsbeloppet 
är mindre än en procent av prisbasbeloppet. 

Förfallodagar för betalning 

4 § Följande förfallodagar gäller för betalning av årsbelopp: 

Den sista bankdagen i februari om 
inget annat har bestämts 

1. Du som betalar 
en gång per år 

Den sista bankdagen i februari, maj, 
augusti och november om inget annat 
har bestämts 

2. Du som betalar 
fyra gånger per år 

Den sista bankdagen i den månad som 
betalningen ska göras enligt överens
kommelse 

3. Du som betalar 
vid ett annat antal 
tillfällen per år 
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 5 § Din betalning ska vara tillgänglig på CSN:s konto på för
fallodagen. 

Ändrade förfallodagar 

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

4 kap. Avräkningsordning vid återbetalning 

1 § Dina inbetalningar räknas av från lånet i följande ordning när 
det gäller årsbelopp: 

1. expeditionsavgift 
2. påminnelseavgift 
3. ränta 
4. kapitalskuld 

Samma ordning gäller om du har samordnad betalning eller om 
du gör en frivillig inbetalning. 

2 § Dina inbetalningar räknas av från skulden i följande ordning 
när det gäller återkravsskuld: 

1.	 expeditionsavgift 
2.	 administrativa avgifter som fastställts i ett betalningsföre

läggande eller i ett domstolsavgörande 
3.	 ränta 
4.	 bidrag 
5.	 studielån 

5 kap. Expeditionsavgift 

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

2 § Du behöver inte betala en debiterad expeditionsavgift om CSN 
fattar 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. 
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3 § Om du har samordnad betalning tar CSN bara ut en expedi- CSNFS 2001:4 
tionsavgift. En expeditionsavgift som har betalats in till oss före 
beslutet om samordnad betalning betalas inte tillbaka. 

6 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 beloppet. 

Påminnelseavgifter som har betalats in till oss före beslutet om 
nedsättning betalas inte tillbaka. 

7 kap. Ansökningstid för överföring 

1 § Du måste använda CSN:s blankett när du ansöker om över
föring av studiemedel till studielån. Ansökan ska vara underteck
nad av dig. 

2 § Din ansökan om överföring måste komma in till CSN senast 
den 30 november om överföringen ska bli genomförd till den 
1 januari året därpå. 

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

8 kap. Ansökningstid för samordnad betalning 

1 § Din ansökan om samordnad betalning måste komma in till 
CSN senast den 15 april det år du vill att den samordnade betal
ningen ska börja gälla. 

2 § Du måste ta tillbaka din ansökan om samordnad betalning 
senast den 15 april det år du vill att den samordnade betalningen 
ska upphöra att gälla. 
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Denna författning träder i kraft den 1 juli 2001. 

På Centrala studiestödsnämndens vägnar 

JOHNNY ANDERSSON 

Helena Fällman 


