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Återbetalning
Utkom från trycket den
17 december 2019

beslutade den 13 december 2019.
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
2001:5) om återbetalning av återbetalningspliktiga studiemedel tagna
före den 1 januari 19892 att 3 kap. 1 och 5 §§ ska ha följande lydelse.

3 kap.
1 § En låntagare kan komma överens med CSN om att en preliminär
avgift ska delas upp på ett till tolv betalningstillfällen per år. En sådan
överenskommelse kommer att påverka betalningstillfällena för en
eventuell kvarstående avgift på följande sätt:
1. Låntagaren betalar
en gång per år

Ett betalningstillfälle för den		
kvarstående avgiften

2. Låntagaren betalar
två till fem gånger per år

Två betalningstillfällen för den
kvarstående avgiften

3. Låntagaren betalar
Sex betalningstillfällen för den
sex gånger eller fler per år kvarstående avgiften

Bemyndigandet finns i punkten 8 första stycket i övergångsbestämmelserna till
förordningen (1988:1381) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418) jämförd
med punkten 1 i övergångsbestämmelserna till studiestödsförordningen (2000:655).
2
Författningen omtryckt CSNFS 2007:10.
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En kvarstående avgift kan efter överenskommelse delas upp
på ett till tolv betalningstillfällen.
En överenskommelse mellan CSN och låntagaren om ett
visst antal betalningstillfällen gäller till dess att något annat har
bestämts.
5 § Följande förfallodagar gäller för betalning av kvarstående
avgift:
1. Låntagaren betalar
en gång per år

Den sista bankdagen i april om
inget annat har bestämts

2. Låntagaren betalar
två gånger per år

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

3. Låntagaren betalar
sex gånger per år
			

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

4. Låntagaren betalar
sju till tolv gånger per år
			

Den sista bankdagen i den 		
månad som betalningen ska 		
göras enligt överenskommelsen

____________________
Denna författning träder i kraft den 1 januari 2020.
På Centrala studiestödsnämndens vägnar
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