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Här får du en kort information om reglerna  
för avräkning och återkrav. Du kan läsa mer  
på www.csn.se.

BESLUT OM ÄNDRING

Tillsammans med det här informations-
bladet har du fått ett beslut om ändring av 
dina studiemedel. Anledningen är att du 
fått studiemedel som du inte har rätt till 
och som du därför måste betala tillbaka. 
 I första hand räknar vi av det belopp 
vi kräver tillbaka från dina kommande 
utbetalningar. Om dessa inte räcker till får 
du betala tillbaka den resterande delen som 
ett återkrav. 
 I din belopps- och utbetalningsplan 
finns tabellen ”För mycket utbetalt enligt 
detta beslut”. Där kan du se vilka veckor 
du fått för mycket studiemedel. Dessutom 
ser du hur vi fördelat det belopp vi kräver 
tillbaka mellan avräkning och återkrav.

AVRÄKNING

När CSN räknar av det belopp du ska  
be  tala tillbaka, fördelar vi normalt belop-
pet på kommande utbetalningar inom det 
eller de kalenderhalvår då vi betalat ut för 
mycket studiemedel. Det innebär att du 
antingen får ett lägre belopp eller att inga 
pengar betalas ut. 
 I vissa situationer kan du komma 
öve rens med CSN om en individuell av-
räkningsplan. Kontakta oss för mer infor-
mation. 

ÅTERKRAV

Om CSN inte kan räkna av hela det belopp 
du ska betala tillbaka mot kommande utbe-
talningar, ska det resterande beloppet beta-
las tillbaka som ett återkrav. Då får du även 
ett beslut om återkrav i ett separat brev. 
 
Ränta och avgift
På det belopp vi kräver tillbaka ska du 
betala ränta. Den är två procentenheter 

högre än statens upplåningsränta. Räntan 
är avdragsgill i deklarationen och ditt års-
besked fungerar som kontrolluppgift. Vi 
tar även ut en expeditionsavgift för varje 
år som betalningen av återkravet pågår.
 
Betala direkt
Du ska betala ditt återkrav direkt, om du 
inte kommit överens med oss om något 
annat. Detta gäller även om du också ska 
göra andra inbetalningar till CSN under 
året. Du får normalt ett inbetalningskort 
på hela beloppet du ska betala. 
 
Om du har svårt att betala
Du kan ansöka om att få dela upp betal-
ningen, om du har svårt att betala hela 
återkravet på en gång. För att vi ska kunna 
pröva om du kan få en betalningsplan, 
måste du utförligt redogöra för dina in-
komster och utgifter. En blankett för  
ansökan om betalningsplan kan du be-
ställa i Mina sidor på www.csn.se, via  
e-post eller per telefon.
 
Nya studiemedel
Du kan inte få nya studiemedel så länge 
du har obetalda återkrav för mer än ett 
kalenderhalvår. Det räcker alltså inte att 
du fått en betalningsplan. 

OM DU HAR MERKOSTNADSLÅN

Ändringen av dina studiemedel kan även 
ha påverkat ditt merkostnadslån. CSN om-
prövar och ändrar i så fall även detta beslut. 
Om du exempelvis avbrutit dina studier, 
har du normalt inte heller rätt till detta lån. 

FLER ÄNDRINGAR?

När du lämnar uppgifter till CSN ansvarar 
du själv för att de är riktiga. Du ska därför 
direkt meddela alla ändringar som påverkar 
hur mycket studiemedel du får. Om du får 
pengar som du inte har rätt till, måste du 
betala tillbaka dem direkt. 

Genom att lämna rätt uppgifter från början 
och meddela ändringar i god tid undvi-
ker du problem med dina studiemedel. 
Vi är enligt lag skyldiga att anmäla alla  
misstänkta bidragsbrott.

Meddela ändringar i Mina sidor
Ändringar meddelar du enklast i Mina sidor 
på www.csn.se.  

BESTÄMMELSER

Bestämmelser om din skyl     dighet att an-
mäla ändrade förhållanden finns i 3 kap. 
27 § studiestödslagen (1999:1395) och 
14 kap. Centrala studie stöds nämndens 
författningssamling (CSNFS 2001:1). Be-
stämmelser om återsänt studiemedel hittar 
du i 6 kap. 2 § stu die stödslagen (1999: 
1395) samt 17 kap. 2 § CSNFS 2001:1.  
Du kan läsa dessa bestämmelser samt 
bestämmelser om återkrav och avräkning 
på www.csn.se.


