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Föreskrifter om ändring i Centrala studiestöds
nämndens föreskrifter (CSNFS 2001:3) om återbe
talning av studielån tagna efter den 30 juni 2001;
beslutade den 10 juni 2002.
Med stöd av 4 kap. 2 och 6 §§ studiestödsförordningen
(2000:655), föreskriver Centrala studiestödsnämnden (CSN) i fråga
om nämndens föreskrifter (CSNFS 2001:3)1 om återbetalning av
studielån tagna efter den 30 juni 2001
dels att 3 kap. 8 och 9 §§ samt rubriken närmast före 3 kap. 8 §
ska upphöra att gälla,
dels att 2 kap. 2 § samt 3 kap. 2 och 3 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i föreskriften ska införas tre nya paragrafer, 2 kap.
3 och 4 §§ och 3 kap. 10 §, samt närmast före 3 kap. 10 § en ny rubrik
av följande lydelse.

2 kap.
2 § En 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 § När CSN prövar din rätt till ny återbetalningstid använder vi
prisbasbeloppet för året innan den nya återbetalningstiden ska
börja gälla.
4 § Om du tidigare har fått din återbetalningstid omräknad enligt
villkoren i 4 kap. 6 § studiestödslagen (1999:1395) måste dessa på
nytt vara uppfyllda för att en ny återbetalningstid ska kunna
fastställas.
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CSNFS 2002:7

3 kap.
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. Om du ansöker
om nedsättning på grund av att du studerar med studiestöd eller
genomgår en utbildning enligt 4 kap. 13 § 1 eller 2 studiestödslagen
(1999:1395) ska din ansökan ha kommit in till CSN senast den 30
november året efter betalningsåret. I övriga fall ska ansökan ha
kommit in till CSN senast den 30 november det tredje året efter
betalningsåret.
3 § Ditt årsbelopp kan inte sättas ned till ett lägre belopp än vad
du redan har betalat in för betalningsåret.
Slutligt årsbelopp
10 § Om skillnaden mellan ditt preliminära och ditt slutliga års
belopp är mindre än 300 kronor fastställer CSN det slutliga års
beloppet till samma belopp som det preliminära.

Denna författning träder i kraft den 1 juli 2002.
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