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Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd (CSNFS
2001:3) om återbetalning av studielån tagna efter den 30 juni 2001;
(Rubrikens lydelse CSNFS 2007:1)
beslutade den 16 februari 2001.
Ändring införd t.o.m. CSNFS 2019:2.
Centrala studiestödsnämnden (CSN) föreskriver följande med stöd av 4 kap. 2, 4, 6, 7,
14 §§, 6 kap. 7 § samt punkterna 3 och 4 i övergångsbestämmelserna till studiestödsförordningen (2000:655). (CSNFS 2010:3).

1 kap. Inledande bestämmelser
1 § Dessa föreskrifter och allmänna råd gäller låntagare som har tagit lån efter den 30 juni
2001. Dock omfattar föreskrifterna och de allmänna råden inte låntagare som har haft lån i
form av vuxenstudiestöd enligt punkt 2 i övergångsbestämmelserna till studiestödslagen
(1999:1395). (CSNFS 2007:8).
Definitioner
2 § I dessa föreskrifter och allmänna råd menas med
_________________________________________________________________________
1. Betalningsår

Det år som årsbeloppet ursprungligen ska betalas

_________________________________________________________________________
2. Resterande slutligt
årsbelopp

Den mellanskillnad som uppstår om det slutliga årsbeloppet fastställs
till ett högre belopp än det preliminära årsbeloppet

_________________________________________________________________________
3. Bankdag

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

_________________________________________________________________________
(CSNFS 2007:8).

2 kap. Ny återbetalningstid
1 § Vid ansökan om ny återbetalningstid ska CSN:s blankett användas. Ansökan ska vara
undertecknad av låntagaren. (CSNFS 2007:8).
2 § En ansökan om ny återbetalningstid ska ha kommit in till CSN senast den 30 november
för att återbetalningstiden ska kunna gälla från och med den 1 januari året därpå.
(CSNFS 2007:8).
3 § Vid prövningen av rätten till ny återbetalningstid ska det prisbasbelopp användas som
gällde för året innan den nya återbetalningstiden ska börja gälla. (CSNFS 2007:8).
4 § Om låntagaren tidigare har fått sin 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. (CSNFS 2007:8).
5 § Har upphävts genom CSNFS 2006:14.
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3 kap. Nedsättning av årsbelopp
1 § En ansökan om nedsättning ska vara skriftlig. (CSNFS 2007:8).
2 § En ansökan om att få årsbeloppet nedsatt till fem eller sju procent av låntagarens
sammanlagda inkomst ska ha kommit in till CSN senast den 30 november under
betalningsåret. Om ansökan gäller nedsättning på grund av studier med studiestöd eller om
låntagaren genomgår en utbildning enligt 4 kap. 13 § 1 eller 2 studiestödslagen
(1999:1395), ska 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.
Om ansökan gäller nedsättning av ett resterande slutligt årsbelopp, ska den ha kommit
in till CSN senast den 30 november året efter det att CSN har fastställt det resterande
slutliga årsbeloppet. (CSNFS 2007:8).
3 § Årsbeloppet kan inte sättas ned till ett lägre belopp än vad låntagaren redan har betalat
in för betalningsåret. (CSNFS 2007:8).
Nedsättning på grund av utbildning
4 § Årsbeloppet får sättas ned med en fjärdedel för varje påbörjat kvartal under vilket en
låntagare studerar med studiestöd eller genomgår en utbildning enligt 4 kap. 13 § 1 eller 2
studiestödslagen (1999:1395). (CSNFS 2007:8).
5 § Den som uppfyller något av villkoren i 4 § under minst tre kvartal av ett betalningsår
har rätt till hel nedsättning av årsbeloppet. (CSNFS 2007:8).
Inkomst i utlandet
6 § Den som ansöker om nedsättning och som beskattas 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.
De beräknade inkomsterna ska i efterhand kunna styrkas med ett beslut om slutlig skatt
eller motsvarande. (CSNFS 2011:10).
----------------------------Till 6 § meddelar CSN följande allmänna råd
Om låntagaren har inkomster i utlandet som är skattepliktiga, ska dessa räknas med vid
prövningen av rätten till nedsättning. Detta gäller alla inkomster, så att även exempelvis
försörjningsstöd och studiestöd som är skattepliktiga i utlandet ska ses som inkomst vid
prövningen. Inkomster som låntagaren har i utlandet men som inte är skattepliktiga ska
dock inte räknas med. Att en inkomst är skattepliktig behöver inte innebära att låntagaren
betalar skatt på den.
Om låntagaren gör gällande avdrag som har godkänts av en utländsk skattemyndighet,
kan dessa godtas under förutsättning att det är avdrag som har gjorts inom respektive
inkomstslag. Låntagaren har bevisbördan för att avdraget är godkänt i utlandet. Avdrag
utanför inkomstslagen såsom grundavdrag eller allmänna avdrag godtas inte. Med allmänna
avdrag menas avdrag som inte hänförs till något särskilt inkomstslag, exempelvis
pensionsförsäkring, periodiskt understöd till en före detta make eller maka, underskott av
konstnärlig näringsverksamhet samt underskott av aktiv nystartad verksamhet.
Om det av lönebeskedet framgår att låntagarens arbetsgivare betalar sociala avgifter, ska
dessa inte räknas med i det sammanlagda överskottet av tjänst, näringsverksamhet och
kapital. En förutsättning för att de sociala avgifterna inte ska räknas med i inkomsten är att

4

beloppet inte har betalats ut till låntagaren och att beloppet inte utgör skatt. (CSNFS
2007:8).
Förmögenhet i utlandet
7 § Den som ansöker om nedsättning och som beskattas för sin huvudsakliga inkomst i
utlandet ska uppge den förmögenhet som han eller hon har i utlandet.
Om låntagaren har förmögenhet i både Sverige och utlandet, ska tillgångarna räknas
samman. (CSNFS 2011:10).
8 § Har upphävts genom CSNFS 2002:7.
9 § Har upphävts genom CSNFS 2002:7.
Slutligt årsbelopp
10 § Om skillnaden mellan det preliminära och det slutliga årsbeloppet är mindre än
300 kronor, fastställs det slutliga årsbeloppet till samma belopp som det preliminära.
(CSNFS 2007:8).
11 § En tilläggsavgift som har betalats in före ett beslut om nedsättning av ett resterande
slutligt årsbelopp betalas inte tillbaka. (CSNFS 2007:8).

4 kap. Betalningstillfällen och förfallodagar
1 § Årsbeloppet delas upp på fyra fastställda betalningstillfällen per år. Låntagaren kan
dock välja att betala årsbeloppet årsvis eller månadsvis inom betalningsåret. En
överenskommelse mellan CSN och låntagaren om ett visst antal betalningstillfällen gäller
till dess att något annat har bestämts.
I undantagsfall kan en särskild överenskommelse om en betalningsplan göras. (CSNFS
2007:8).
----------------------------Till 1 § meddelar CSN följande allmänna råd
Enligt huvudregeln ska årsbeloppet betalas under det ursprungliga betalningsåret.
Årsbeloppet delas upp på fyra tillfällen per betalningsår, om låntagaren inte har begärt
något annat. Det är dock möjligt för låntagaren att få årsbeloppet uppdelat månadsvis inom
betalningsåret.
I undantagsfall kan CSN medge en betalningsplan som sträcker sig längre än
betalningsåret. Skäl för att få en sådan betalningsplan kan vara att låntagaren har kommit
efter med betalningarna och nu har för avsikt att betala dessa eller att han eller hon inte har
fått CSN:s försändelser.
För att en betalningsplan ska kunna medges, måste följande vara uppfyllt:
1. Låntagarens ålder och skuldens storlek ska beaktas så att inte några belopp blir
avskrivna.
2. Låntagarens betalningsförmåga ska bedömas. Endast om det finns betalningsförmåga
kan en särskild betalningsplan beviljas.
3. Låntagaren ska uppvisa betalningsvilja.
Betalningsplanen bör uppfylla följande villkor:
1. Den får aldrig ge samma effekt som nedsättning.
2. Den ska omfatta låntagarens samtliga obetalda belopp till CSN.
3. Den får inte innehålla ett restbelopp vid det sista betalningstillfället, om inte avsikten är
att låntagaren ska betala det beloppet.
(CSNFS 2007:8).
------------------------------
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2 § En överenskommelse mellan CSN och låntagaren om ett visst antal betalningstillfällen
av årsbeloppet kommer att påverka betalningstillfällena för ett eventuellt resterande slutligt
årsbelopp på följande sätt:
_________________________________________________________________________
1.

Låntagaren betalar en gång per år

Ett betalningstillfälle för det
resterande slutliga årsbeloppet

_________________________________________________________________________
2.

Låntagaren betalar två till fem gånger per år

Två betalningstillfällen för det
resterande slutliga årsbeloppet

_________________________________________________________________________
3.

Låntagaren betalar sex gånger eller fler per år

Sex betalningstillfällen för det
resterande slutliga årsbeloppet

_________________________________________________________________________
Ett resterande slutligt årsbelopp kan efter överenskommelse delas upp på ett till tolv
betalningstillfällen. (CSNFS 2019:2).
3 § Har upphävts genom CSNFS 2007:8.

Förfallodagar för betalning
4 § Följande förfallodagar gäller för betalning av årsbelopp:
_________________________________________________________________________
1.

Låntagaren betalar en gång per år

Den sista bankdagen i februari om inget
annat har bestämts

_________________________________________________________________________
2.

Låntagaren betalar fyra gånger per år

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

_________________________________________________________________________
3.

Låntagaren betalar vid ett annat
antal tillfällen per år

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

_________________________________________________________________________
(CSNFS 2007:8).
5 § Följande förfallodagar gäller för betalning av resterande slutligt årsbelopp:
_________________________________________________________________________
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 de månader som
betalningarna ska göras enligt
överenskommelsen

_________________________________________________________________________
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(CSNFS 2019:2).
6 § Betalningen ska vara tillgänglig på CSN:s konto på förfallodagen. (CSNFS 2007:8).
Ändrade förfallodagar
7 § Om CSN inte före ordinarie förfallodag enligt 4 eller 5 § har meddelat när låntagaren
ska betala ett årsbelopp, meddelas en ny förfallodag. Detsamma gäller om betalningsplanen
ändras. (CSNFS 2007:8).
Betalning av uppsagd studielåneskuld
(Rubrikens lydelse CSNFS 2010:3).
8 § Om en studielåneskuld har sagts upp till omedelbar betalning, är huvudregeln att
skulden ska betalas på en gång. CSN kan dock bevilja en betalningsplan i yttersta
undantagsfall. För att en betalningsplan ska kunna beviljas, krävs det att låntagaren
skriftligen förbinder sig att betala tillbaka hela den uppsagda studielåneskulden. CSNFS
2010:3).
-------------------Till 8 § meddelar CSN följande allmänna råd
I första hand ska hela den uppsagda studielåneskulden betalas på en gång. Om detta inte
är möjligt kan en betalningsplan beviljas. En betalningsplan kan beviljas endast om
låntagaren uppvisar både betalningsförmåga och betalningsvilja.
Betalningsplanen bör aldrig sträcka sig över en längre period än fem år. (CSNFS 2016:5)

------------------9 § Den dag då ett studielån sägs upp till omedelbar betalning enligt 4 kap. 27 a §
studiestödslagen (1999:1395) ska det till studielåneskulden läggas obetald ränta. Någon
kapitalisering av räntan ska inte göras efter den dagen. (CSNFS 2011:7)

5 kap. Har upphävts genom CSNFS 2002:2.

6 kap. Expeditionsavgift
1 § En expeditionsavgift ska betalas vid det första betalningstillfället för varje enskilt
årsbelopp och betalningsår. (CSNFS 2007:8).
2 § En expeditionsavgift behöver inte betalas om årsbeloppet sätts ned till 0 kronor. Detta
gäller endast om expeditionsavgiften hör ihop med det nedsatta årsbeloppet.
En expeditionsavgift som har betalats in före ett beslut om nedsättning betalas dock inte
tillbaka. (CSNFS 2007:8).

7 kap. Påminnelseavgift
1 § En påminnelseavgift behöver inte betalas om årsbeloppet sätts ned till 0 kronor. Detta
gäller endast om påminnelseavgiften hör ihop med det nedsatta årsbeloppet.
En påminnelseavgift som har betalats in före ett beslut om nedsättning betalas dock inte
tillbaka. (CSNFS 2007:8).
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8 kap. Ändrade lånevillkor
1 § CSN:s blankett ska användas vid ansökan om att studiemedel eller studielån som har
beviljats enligt den gamla studiestödslagen (1973:349) i stället ska betalas tillbaka enligt
den nya studiestödslagen (1999:1395). Ansökan ska vara undertecknad av låntagaren.
Detsamma gäller för lån som har beviljats enligt lagen (1983:130) om särskilt
vuxenstudiestöd för arbetslösa. (CSNFS 2007:8).
2 § En ansökan om ändrade lånevillkor ska ha kommit in till CSN senast den 30 november
för att de nya villkoren ska kunna gälla från och med den 1 januari året därpå. (CSNFS
2010:3).
3 § Ett beslut om ändrade lånevillkor är definitivt. (CSNFS 2017:6).

9 kap. Sammanläggning av lån
1 § CSN:s blankett ska användas vid ansökan om att studiemedel eller studielån som har
beviljats enligt den gamla studiestödslagen (1973:349) ska läggas samman med studielån
enligt den nya studiestödslagen (1999:1395). Ansökan ska vara undertecknad av låntagaren.
(CSNFS 2007:8).
2 § En ansökan om sammanläggning ska ha kommit in till CSN senast den 30 november
för att de nya villkoren ska kunna gälla från och med den 1 januari året därpå. (CSNFS
2010:3).
3 § Ett beslut om sammanläggning är definitivt. (CSNFS 2017:6).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser
Till CSNFS 2001:3
Denna författning träder i kraft den 1 juli 2001.
Till CSNFS 2002:2
Denna författning träder i kraft den 1 februari 2002.
Till CSNFS 2002:7
Denna författning träder i kraft den 1 juli 2002.
Till CSNFS 2004:14
Denna författning träder i kraft den 1 januari 2005.
Till CSNFS 2005:10
Denna författning träder i kraft den 1 januari 2006.
Till CSNFS 2006:14
Denna författning träder i kraft den 1 januari 2007.
Till CSNFS 2007:1
Denna författning träder i kraft två veckor efter den dag då författningen enligt uppgift
på den utkom från trycket i nämndens författningssamling. (Utkom från trycket den 28 mars
2007).
Till CSNFS 2007:8
Denna författning träder i kraft den 1 januari 2008.
Till CSNFS 2008:4
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Denna författning träder i kraft den 1 januari 2009.
Till CSNFS 2009:7
8 kap. 2 § och 9 kap. 2 § upphör att gälla den 10 november 2009.
Till CSNFS 2010:3
Denna författning träder i kraft den 1 juli 2010.
Till CSNFS 2011:7
Denna författning träder i kraft två veckor efter den dag då författningen enligt uppgift
på den utkom från trycket i nämndens författningssamling. (Utkom från trycket den 4
november 2011).
Till CSNFS 2011:10
1. Denna författning träder i kraft den 1 januari 2012.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för 2013 och tidigare års taxeringar.
Till CSNFS 2016:5
Denna författning träder i kraft den 1 januari 2017.
Till CSNFS 2017:6
Denna författning träder i kraft den 1 januari 2018.
Till CSNFS 2019:2
Denna författning träder i kraft den 1 januari 2020.
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