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beslutade den 26 november 2008.
Centrala studiestödsnämnden (CSN) föreskriver med stöd av
punkten 1 i övergångsbestämmelserna till studiestödsförordningen
(2000:655)1, i fråga om nämndens föreskrifter och allmänna råd (CSNFS
2001:4)2 om återbetalning av studielån tagna mellan den 1 januari 1989
och den 30 juni 2001, att 2 kap. 9 §, 4 kap. 1 § och 9 kap. 3 § ska ha
följande lydelse.

2 kap.
9 § Den som ansöker om nedsättning och som taxeras för sin
huvudsakliga inkomst i utlandet ska för inkomståret beräkna sin
skattepliktiga inkomst i utlandet genom att lägga samman överskottet
av tjänst, näringsverksamhet och kapital eller motsvarande.
Om låntagaren har inkomster i både Sverige och utlandet, ska dessa
inkomster räknas samman. Inkomsten i utlandet räknas om till svenska
kronor utifrån den valutakurs som gällde den första bankdagen för
inkomståret.
Om en inkomst i ett inkomstslag är mindre än 0 kronor, räknas den
som 0 kronor.

1

Bemyndigandet finns i 8 kap. 5 § studiestödsförordningen (1973:418) jämförd
med punkten 1 i övergångsbestämmelserna till studiestödsförordningen (2000:655).
2
Senaste lydelse av författningens rubrik CSNFS 2007:2.
Författningen omtryckt CSNFS 2007:9.
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CSNFS 2008:5

De beräknade inkomsterna ska i efterhand kunna styrkas med
ett beslut om taxering eller motsvarande.

4 kap.
1 § En inbetalning räknas av från skulden i följande ordning:
1. expeditionsavgift
2. påminnelseavgift
3. tilläggsavgift
4. ränta
5. kapitalskuld.

9 kap.
3 § Vid fastställandet av årsbeloppet enligt punkt 14 i övergångsbestämmelserna till studiestödslagen (1999:1395) läggs
inkomsterna i utlandet samman med inkomsterna i Sverige.
Inkomsten i utlandet räknas om till svenska kronor utifrån den
valutakurs som gällde den första bankdagen för inkomståret.

Denna författning träder ikraft den 1 januari 2009.
På Centrala studiestödsnämndens vägnar
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