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Klagande    NN 

 
 
 
Det överklagade beslutet Centrala studiestödsnämndens 

(CSN) beslut den 29 maj 2007 
 

 
Saken Återkrav av studiemedel på grund av 

för hög inkomst under första och 
andra kalenderhalvåret 2005 

 
 
Nämndens beslut 
 
Nämnden bifaller överklagandet på så sätt att inkomsten av näringsverksamhet i sin 
helhet ska anses tillhöra det andra kalenderhalvåret 2004. Det ankommer på CSN att 
vidare pröva ärendet. 
 
Nämndens beslut får enligt 6 kap. 11 § studiestödslagen inte överklagas. 

 
-------------------------------------------- 

 
Ärendet 
 
CSN beslutade den 29 maj 2007 om återkrav av studiemedel som NN erhållit för 
båda kalenderhalvåren 2005 eftersom överskottet i inkomstslagen tjänst och 
näringsverksamhet var högre än fribeloppet för respektive kalenderhalvår. 
 
NN överklagade den 19 juni 2007 beslutet och anförde bl.a. följande. Under perioden 
den 1 juli 2004 – den 31 december 2004 bedrev NN näringsverksamhet i form av ett 
handelsbolag. Enligt skattelagstiftningen kan ett nystartat företags första 
räkenskapsår omfatta 18 månader, vilket NN också utnyttjade varför NN deklarerade 
vid utgången av efterföljande kalenderår. Av de handlingar som NN tidigare sänt in 
framgår klart och tydligt att hela inkomsten av näringsverksamhet är att hänföra till 
perioden den 1 juli 2004 – den 31 december 2004. Inkomsten är inarbetad under 
perioden och NN har disponerat pengarna under perioden vilket framgår av de 
utdrag från bokföringen som tidigare bifogats. Inkomsten av näringsverksamhet är i 
sin helhet hänförlig till det andra kalenderhalvåret 2004. 
 
CSN överlämnade ärendet utan yttrande den 26 juni 2007. 
 
Av handlingarna i ärendet framgår att NN tidigare ingivit uppgifter om inkomsternas 
fördelning till CSN och att NN då även bland annat lämnat in utdrag ur bokföringen 
och balansräkning samt handlingar som styrker handelsbolagets förlängda 
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räkenskapsår. Vidare framgår att NN uppgett att verksamheten i handelsbolaget 
överfördes per den 1 januari 2005 till ett aktiebolag. 
 
 
Författningsbestämmelser 
 
Av 3 kap. 19 § studiestödslagen (1999:1395) framgår att som den studerandes 
inkomst under ett kalenderhalvår räknas vad som hänför sig till det halvåret av den 
studerandes överskott i inkomstslagen tjänst, näringsverksamhet och kapital vid 
taxeringen för kalenderåret. 
 
I 5 kap. 1 § samma lag föreskrivs att om en studerande har fått studiemedel felaktigt 
eller med för högt belopp på grund av att summan av hans eller hennes överskott i 
inkomstslagen tjänst, näringsverksamhet och kapital vid taxeringen överstigit den 
inkomst som lagts till grund för beräkningen av studiemedel, ska det som betalats ut 
för mycket krävas tillbaka. Belopp som understiger en viss av regeringen fastställd 
gräns, ska dock inte krävas tillbaka. Om det finns synnerliga skäl, får ett krav på 
återbetalning helt eller delvis efterges. 
 
Av 10 kap. 2 § andra stycket CSNFS 2001:1, i dess här aktuella lydelse, framgår att 
inkomst av näringsverksamhet ska fördelas på varje kalenderhalvår med hälften av 
inkomsten för hela kalenderhalvåret. Om inkomsten är ojämnt fördelad mellan 
kalenderhalvåren får den fördelas så som den faller på de båda kalenderhalvåren. 
 
 
Nämndens bedömning 
 
Studiemedel ska reduceras om den studerandes inkomst enligt 3 kap. 19 § 
studiestödslagen överstiger hans eller hennes s.k. fribelopp. Denna regel medger, 
enligt bestämmelserna, inga undantag. Något hänsynstagande till omständigheter i 
det enskilda fallet såsom god tro eller dylikt kan därför inte ske. 
 
Enligt reglerna i studiestödslagen är det den studerandes inkomst enligt taxeringen 
som ska fördelas mellan kalenderhalvåren.  
 
I ärendet har framkommit att NN bedrivit verksamhet i form av ett handelsbolag som 
startade sin verksamhet under det andra kalenderhalvåret 2004. Bolagets 
räkenskapsår förlängdes till den 31 december 2005. Taxeringen för år 2005 kom 
därför även att omfatta inkomster från hösten 2004. Som den studerandes inkomst 
ska räknas vad som hänför sig till det kalenderhalvåret av den studerandes inkomst 
av tjänst, näringsverksamhet och kapital för kalenderåret. För det fall det finns 
inkomst av näringsverksamhet och det framgår att näringsverksamheten gäller ett 
förlängt räkenskapsår föreligger möjligheten att inkomsten hänför sig till tre 
kalenderhalvår. 
 
NN har visat att inkomsten av näringsverksamhet, i sin helhet, hänför sig till det 
andra kalenderhalvåret 2004. NN:s överklagande ska därför bifallas på så sätt att 
inkomsten av näringsverksamhet ska anses tillhöra det andra kalenderhalvåret 2004. 
Det ankommer på CSN att vidare pröva ärendet.  
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Mats Törnered    
    Cecilia Hedenström 
 
 
Beslut har fattats av Bertil Ekholm, ordförande i nämnden, Charlotte Waas, vice 
ordförande, Mats Törnered, direktör, samt ledamöterna, Susanna Hansson, Marie-
Louise Holmberg, Ulrika Lindmark, Christian Sjöstrand och Birgitta Eriksson 
(ersättare för Margareta Lindhagen) 
 
Föredragande: Cecilia Hedenström 
 
Kopia till CSN 
 
 


