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Det överklagade beslutet

Centrala studiestödsnämndens
(CSN) beslut den 14 april 2011

Saken

Återkrav av studiemedel på grund av
för hög inkomst under 2009

Nämndens beslut
Nämnden avslår överklagandet.
Nämndens beslut får enligt 6 kap. 11 § studiestödslagen inte överklagas.
-------------------------------------------Ärendet
CSN beslutade den 14 april 2011 om återkrav av studiemedel om 27 440 kronor som
NN erhållit för första kalenderhalvåret 2009 eftersom överskottet i inkomstslaget
tjänst var högre än fribeloppet för kalenderhalvåret.
NN överklagade den 11 maj 2011 beslutet och anförde bl.a. följande. Under det
första kalenderhalvåret har hon endast haft 49 766 kronor som disponibel inkomst.
Resten av inkomsten har utbetalats under andra kalenderhalvåret 2009. Av CSN:s
webbsida framgår tydligt att inkomsten ska fördelas efter utbetalningsdatum.
CSN överlämnade ärendet den 18 maj 2011 och framhöll bl. a. följande i ett yttrande.
Under 2009 hade NN en inkomst av tjänst om sammanlagt 218 366 kronor. CSN
beräknade inkomsten för det första kalenderhalvåret till 100 384 kronor och för det
andra kalenderhalvåret till 117 982 kronor. Arbetsgivaren har, på NN:s begäran,
utbetalat nettolön för april, maj och juni 2009 den 2 juli 2009. Hon har själv fått välja
vilket datum utbetalning skulle ske. Arbetsgivaren har dock inbetalat skatt och sociala
avgifter för dessa inkomster den 24 april 2009, den 25 maj 2009 samt den 25 juni
2009. NN har sålunda haft möjlighet att disponera inkomsten tidigare än den 2 juli
2009.
NN har beretts tillfälle att komma in med synpunkter på CSN:s yttrande men inte
hörts av.

.
Postadress

Box 110
871 23 Härnösand

.
Besöksadress

Backgränd 9

Telefon

0611-34 75 00

Telefax

0611-34 75 70

E-post

registrator@oks.se

ÖKS

Sidan 2 av 2
Dnr: 2011-02755

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.
Enligt 10 kap. 2 § CSNFS 2001:1 ska inkomst av tjänst hänföras till det
kalenderhalvår då den kan disponeras. Inkomst av tjänst för ett kalenderår ska
fördelas med hälften på varje kalenderhalvår om det inte kan bestämmas under vilket
kalenderhalvår den kan disponeras eller faller ut.

Nämndens bedömning
De aktuella lönebeloppen utbetalades först den 2 juli 2009. Det framgår dock av
utredningen att NN kunde disponera beloppen redan under det första
kalenderhalvåret 2009. De ska därför hänföras till det halvåret.
Studiemedel ska reduceras om den studerandes inkomst överstiger hans eller
hennes s.k. fribelopp. Denna regel medger inga undantag. Något hänsynstagande till
omständigheter i det enskilda fallet såsom god tro eller dylikt kan därför inte ske.
NN hade en inkomst under första kalenderhalvåret 2009 som översteg fribeloppet.
Studiemedel betalades därmed ut med för högt belopp. 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 NN anfört är inte
sådana att det kan anses finnas synnerliga skäl för eftergift. Överklagandet ska
därför avslås.

Mats Törnered
Eija Carlén
Beslut har fattats av Bertil Ekholm, ordförande i nämnden, Charlotte Waas, vice
ordförande, Mats Törnered, direktör, samt ledamöterna Märtha Byfors, Marie-Louise
Holmberg, Margareta Lindhagen, Ulrika Lindmark och Christian Sjöstrand.
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