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Föreskrifter om ändring i Centrala studiestöds
nämndens föreskrifter (CSNFS 2001:4) om 
återbetalning av studielån tagna mellan den 1 januari 
1989 och den 30 juni 2001; 

beslutade den 15 december 2005. 

Med stöd av punkterna 1 och 6 i övergångsbestämmelserna till 
studiestödsförordningen (2000:655)1, föreskriver Centrala studiestöds
nämnden (CSN) i fråga om nämndens föreskrifter (CSNFS 2001:4)2 om 
återbetalning av studielån tagna mellan den 1 januari 1989 och den 30 
juni 2001 

dels att 2 kap. 5 a, 7 och 8 §§ ska upphöra att gälla, 
dels att rubriken närmast före 2 kap. 7 § ska utgå, 
dels att det i föreskriften ska införas tre nya paragrafer, 2 kap. 1 b 

och 10 §§ samt 3 kap. 5 a §, ett nytt kapitel, 9 kap. samt närmast före 
2 kap. 10 § en ny rubrik av följande lydelse. 

Till följd av ändringarna ska författningens ingress ha följande 
lydelse. 

Centrala studiestödsnämnden (CSN) beslutar följande föreskrifter 
med stöd av punkt 1 och 6 i övergångsbestämmelserna till studiestöds
förordningen (2000:655). 

2 kap. 

1 b §  Om du ansöker om att få årsbeloppet nedsatt på grund av 
inkomstminskning, ska ansökan ha kommit in till CSN senast den 30 
november under betalningsåret. Om du ansöker om nedsättning på 

1 Bemyndigandet finns i 8 kap. 3 och 5 §§ studiestödsförordningen 
(1973:418) jämförd med punkterna 1 och 6 i övergångsbestämmelserna till 
studiestödsförordningen (2000:655). 
2 Senast ändrad CSNFS 2002:17. 
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 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. Om du söker nedsättning på grund av 
synnerliga skäl ska ansökan ha kommit in till CSN senast den 30 
november det tredje året efter betalningsåret. 

Om du ansöker om nedsättning av ett resterande slutligt 
årsbelopp ska din ansökan ha kommit in till CSN senast den 30 
november året efter att CSN har fastställt det resterande slutliga 
årsbeloppet. 

Slutligt årsbelopp 

10 § Om du betalar in en tilläggsavgift till CSN före ett beslut om 
nedsättning av ett resterande slutligt årsbelopp betalar CSN inte 
tillbaka den. 

3 kap. 

5 a § Följande förfallodagar gäller för betalning av resterande 
slutligt årsbelopp: 

1. Du som betalar en gång 
per år 

Den sista bankdagen i april 
om inget annat har bestämts 

2. Du som betalar två gånger 
per år 

Den sista bankdagen i april och 
juni om inget annat har bestämts 

3. Du som betalar sex gånger 
per år 

Den sista bankdagen i april till 
september om inget annat har 
bestämts 

9 kap. Inkomstuppgifter i utlandet 

1 § Om du under det inkomstår den senaste taxeringen avser 
var bosatt i utlandet under minst 180 dagar av året ska du anses 
ha din huvudsakliga inkomst i utlandet. 
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2 § Om du under det inkomstår den senaste taxeringen avser 
var bosatt i Sverige men taxerade för din huvudsakliga inkomst i 
utlandet ska du lämna styrkta uppgifter om taxeringen i utlandet 
till CSN. 

3 § När CSN fastställer ditt årsbelopp enligt punkten 14 i 
övergångsbestämmelserna till studiestödslagen (1999:1395) 
lägger CSN samman inkomsterna i utlandet med inkomsterna i 
Sverige. Din inkomst i utlandet räknar CSN om till svenska kronor. 
CSN utgår då från den valutakurs som gällde den 31 januari för 
inkomståret. 

4 § Du ska styrka dina inkomstuppgifter med ett beslut om 
taxering eller motsvarande. 

Ansökningstid 

5 § Din ansökan om att få årsbeloppet beräknat med hänsyn 
till din inkomst måste komma in till CSN senast den 30 november 
för att ett årsbelopp ska kunna fastställas den 1 januari året därpå. 

1. Denna författning träder i kraft den 1 januari 2006. 
2. Om du ansöker om att få årsbelopp avseende betalningsår 

före 2006 nedsatt på grund av inkomstminskning, ska ansökan 
ha kommit in till CSN senast den 30 november 2006. 

På Centrala studiestödsnämndens vägnar 

JOHNNY ANDERSSON 

Susann Hallberg 
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