
                    
                   ÖVERKLAGANDENÄMNDEN 
                            FÖR STUDIESTÖD                                   . 
                            The National Board of Appeal for Student Aid                                 Sidan 1 av 3 
 BESLUT     Dnr: 2012-00595 
 2012-06-04      

.                                                                                                                                                                                                 . 
Postadress                   Besöksadress                       Telefon                              Telefax                      E-post 
Box 110                    Backgränd 9                     0611-34 75 00              0611-34 75 70      registrator@oks.se 
871 23 Härnösand 

 
 
 
Klagande NN 

 
 
 
 
Det överklagade beslutet Centrala studiestödsnämndens 

(CSN) beslut den 12 januari 2012 
 
 
Saken Återkrav av tilläggslån på grund av 

oriktig inkomstuppgift 
 
 
Nämndens beslut 
 
Nämnden avslår överklagandet. 
 
Nämndens beslut får enligt 6 kap. 11 § studiestödslagen inte överklagas. 
 

-------------------------------------------- 
 
Ärendet 
 
NN ansökte om tilläggslån för läsåret 2011/2012, uppgav att han år 2010 haft en 
inkomst om 180 000 svenska kronor och ingav uppgifter att han i Norge haft en 
pensionsgrundande inkomst om 151 142 norska kronor och en inkomst efter avdrag 
om 96 733 norska kronor. CSN beviljade tilläggslån. 
 
CSN beslutade den 12 januari 2012 att inte längre bevilja tilläggslån och att återkräva 
det lån om sammanlagt 8 484 svenska kronor som hunnit utbetalas. Beslutet 
grundades på att NN:s inkomst enligt svensk inkomsttaxering var noll kronor år 2010 
och att den norska inkomsten, motsvarande 119 801 svenska kronor, var lägre än 
vad som krävs för att få tilläggslån.  
 
NN överklagade den 31 januari 2012 beslutet och anförde att hans inkomst före skatt 
var 151 142 norska kronor och att det ”minstefradrag” om 54 411 norska kronor som 
gjorts är själva skatten som dras av på bruttoinkomsten. 
 
CSN överlämnade ärendet den 7 februari 2012.  
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Författningsbestämmelser 
 
Enligt 3 kap. 12 § studiestödsförordningen (2000:655) får tilläggslån lämnas till en 
studerande som under kalenderåret närmast före studiernas början har haft en 
inkomst som uppgått till minst 415 procent av det prisbasbelopp som gäller det år då 
studierna påbörjas. Som inkomst räknas det belopp som utgör summan av den 
studerandes överskott i inkomstslagen tjänst och näringsverksamhet. Tilläggslån får 
också lämnas till en studerande som sammanhängande uppburit föräldrapenning 
närmast före studiernas början och som närmast dessförinnan haft angiven inkomst. 
Tilläggslån får lämnas bara för studier vid en läroanstalt i Sverige. 
 
Av 5 kap. 1 § studiestödslagen (1999:1395) framgår att det som betalats ut för 
mycket ska krävas tillbaka, om någon genom oriktiga uppgifter eller genom att inte 
fullgöra sin uppgifts- och anmälningsskyldighet eller på något annat sätt har orsakat 
att studiehjälp eller studiemedel lämnats felaktigt eller med för högt belopp. 
Detsamma gäller om någon på annat sätt fått studiestöd felaktigt eller med för högt 
belopp och insett eller borde ha insett detta. Om det finns synnerliga skäl, får ett krav 
på återbetalning helt eller delvis efterges. 
 
Enligt 7 kap. 4 § CSNFS 2001:1 ska beräkningen av inkomst i utlandet ske utifrån de 
skatterättsliga principer som gäller för beräkningen av inkomst i Sverige. Samtliga 
inkomster som skulle ha varit skattepliktiga i Sverige ska summeras. För den som har 
inkomster i både Sverige och utlandet ska dessa inkomster räknas samman. 
 
 
Nämndens bedömning 
 
”Minstefradrag” är ett schablonavdrag som ges automatiskt som kompensation för 
utgifter för att förvärva, säkra eller bibehålla skattepliktig löne- eller pensionsinkomst. 
 
Enligt de skatterättsliga principer som gäller för beräkning av inkomst i Sverige 
beräknas överskottet i inkomstslaget tjänst genom att lön och annan inkomst tas upp 
som intäkt och utgifter för att förvärva och bibehålla inkomster dras av som kostnad. 

 
NN:s överskott under år 2010 var (lön 151 142 – avdrag 54 411=)  
96 731 norska kronor. Den inkomsten är för låg för att ge honom rätt till tilläggslån. 

 
NN har lämnat en oriktig uppgift om sina inkomster före studiernas början och 
härigenom orsakat att tilläggslån betalats ut felaktigt. Grund för återkrav finns därför. 
För att återkrav ska kunna efterges fordras att det finns synnerliga skäl, det vill säga 
ytterst speciella omständigheter. De omständigheter som framkommit är inte sådana 
att det kan anses finnas synnerliga skäl till eftergift. Överklagandet ska därför avslås. 
 
 
 
 
Mats Törnered 
 
    Eija Carlén 
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Beslutet har fattats av Bertil Ekholm, ordförande i Överklagandenämnden, Charlotte 
Waas, vice ordförande, Mats Törnered, direktör, samt ledamöterna Märtha Byfors, 
Marie-Louise Holmberg, Margareta Lindhagen och Christian Sjöstrand (skiljaktig). 
 
Kopia till: CSN 
 CSN, rättsavdelningen 
 
Christian Sjöstrand är skiljaktig och anför följande: 
 

”Minstefradrag” är ett schablonavdrag som ges automatiskt som 
kompensation för utgifter för att förvärva, säkra eller bibehålla 
skattepliktig löne- eller pensionsinkomst. Enligt de skatterättsliga 
principer som gäller för beräkning av inkomst i Sverige dras dock inte 
något stort schabloniserat belopp av som kompensation för utgifter för att 
förvärva säkra eller bibehålla inkomsten. Vid beräkning i detta ärende av 
den norska inkomsten ska därför inte något schablonavdrag göras. 
 
NN hade år 2010 en löneinkomst om 151 142 norska kronor, vilket var 
tillräckligt för att han ska kunna få tilläggslån. Enligt min mening ska 
överklagandet därför bifallas. 

 
 


