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Klagande

NN

Det överklagade beslutet

Centrala studiestödsnämndens
(CSN) beslut den 19 mars 2012

Saken

Återkrav av tilläggslån på grund av
oriktig inkomstuppgift

Nämndens beslut
Nämnden beslutar att återkrav inte ska ske.
Nämndens beslut får enligt 6 kap. 11 § studiestödslagen inte överklagas.
-------------------------------------------Ärendet
NN ansökte om tilläggslån för läsåret 2011/2012 och uppgav att hon år 2010 haft en
inkomst om 257 127 kronor. CSN beviljade tilläggslån.
CSN beslutade den 19 mars 2012 att återkräva det tilläggslån som utbetalats,
eftersom den inkomst Skatteverket uppgivit för 2010, noll kronor, var för låg för att
NN skulle ha rätt till tilläggslån. CSN ansåg inte att hennes inkomst om 205 784
danska kronor enligt kontrolluppgift från ett danskt rederi kunde beaktas eftersom
hon inte lämnat kopia på ”Årsopgørelse” från dansk skattemyndighet.
NN överklagade den 27 mars 2012 beslutet och bifogade dels sin ”Årsopgørelse” för
2010, enligt vilken inkomsten var noll kronor, dels ett intyg från rederiet att hon
arbetat med så kallad nettolön.
CSN överlämnade ärendet den 30 mars 2012 utan yttrande.

Författningsbestämmelser
Enligt 5 kap. 1 § studiestödslagen (1999:1395) ska det som betalats ut för mycket
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
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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 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.
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
Den som bor i Sverige och är anställd ombord på en DIS-registrerad färja med så
kallad nettolön betalar inte sjömansskatt i Danmark och behöver inte heller betala
skatt i Sverige för den danska nettolönen. Detta sammanhänger med att lönen anses
vara beskattad i Danmark och därför inte ska beskattas ytterligare en gång i Sverige.
Enligt de skatterättsliga principer som gäller för beräkning av inkomst i Sverige skulle
beskattning av en inkomst av aktuellt slag ske i inkomstslaget tjänst. Det överskott
som kan beräknas är tillräckligt för att NN ska vara berättigad till tilläggslån.
Överklagandet ska därför bifallas.

Mats Törnered
Stefan Öberg
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