
Kan lånet tas bort?
I några olika situationer kan vi ta bort lånet. Det kallas efterskänkning.

Om CSN bedömer att en låntagare har varaktigt nedsatt betalningsförmåga kan vi efter ansökan ta 
bort lånet.

Du kan ansöka om efterskänkning om du har låg inkomst och till exempel har 

• hel sjukersättning eller sjukpension från Försäkringskassan
• ålderspension
• saknat inkomst under många år och det inte finns anledning att tro att du kommer att få 

någon inkomst 

Om du är ensam låntagare tar vi ta bort hela skulden. Om en av två låntagare med gemensamt lån 
får eftergift tar vi bort halva skulden. Då blir den låntagare som inte fått eftergift kvar som ensam 
ansvarig för resten av skulden.

Vid dödsfall tar vi automatiskt bort lånet.

Om du har frågor eller vill ha en blankett för att ansöka om efterskänkning, kan du kontakta oss.

Svårt att betala?
Har du svårt att betala tillbaka ditt hemutrustningslån på grund av att du har för låg inkomst? Då 
kan du ansöka om att under ett år få betala mindre varje månad (nedsatt betalning) eller att få göra 
uppehåll med betalningen under ett år (anstånd).

För varje år du vill betala mindre eller inte betala alls måste du ansöka på nytt.

När kan du få betala mindre eller inte alls?
Om din familjs inkomst är lägre än ett visst belopp, har du rätt att betala mindre eller att inte betala 
alls (anstånd). Gränsen för att få betala mindre beror på familjens storlek. I den här tabellen kan du 
se vad som gäller för just dig under 2014.

Familjens storlek och inkomst

Familjens storlek Max årsinkomst för anstånd 2014, kr

1 vuxen 124 320

1 vuxen + 1 barn 142 080

1 vuxen + 2 barn 159 840

1 vuxen + 3 barn 177 600

1 vuxen + fler än 3 barn 195 360

2 vuxna 177 600

2 vuxna + 1 barn 222 000

2 vuxna + 2 barn 266 400

2 vuxna + 3 barn 310 800

2 vuxna + fler än 3 barn 355 200

Om du bor i något annat land än Sverige, gäller andra regler. Vill du veta mer om reglerna, kan du 



kontakta CSN.

Exempel - Majid och Farzaneh får betala mindre

Majid och Farzaneh har tagit ett hemutrustningslån och har därför en skuld på 32 300 kronor. De 
har fyra barn. Majid jobbar deltid och har en årsinkomst på 120 000 kronor. Farzaneh jobbar också 
deltid och hennes årsinkomst är 170 000 kronor. Deras gemensamma årsinkomst blir alltså 290 000 
kronor. De ansöker om att få betala 200 kronor per månad. Eftersom deras årsinkomst är lägre än 
355 200 kronor (gränsen för 2 vuxna + fler än 3 barn), får de sin ansökan godkänd.

Om Majid och Farzaneh ansöker om att inte behöva betala alls under året, får de också den ansökan 
godkänd.

Exempel - Marina måste betala

Marina har tagit ett hemutrustningslån och har en skuld på 19 000 kronor. Hon är ensamstående och
har ett barn. Marina jobbar heltid och har en årsinkomst på 175 000 kronor. Hon ansöker om 
anstånd. Eftersom Marinas årsinkomst är högre än 142 080 kronor (gränsen för 1 vuxen + 1 barn), 
får hon inte beloppet nedsatt utan måste betala de räkningar CSN skickar till henne.

Räntan räknas hela tiden

Tänk på att räntan räknas under den tid du har anstånd med betalningen. Din totala skuld kommer 
alltså att bli större om du inte betalar något. Därför kan det vara bättre att välja att betala lite varje 
månad. Du kan också göra frivilliga inbetalningar under tiden du har anstånd.

Exempel - Räntan på Kims lån fortsätter att räknas

Kim har en skuld på 16 500 kronor. Hon har ansökt om att få slippa betala, och CSN har bestämt att
hon inte behöver betala något på lånet. Under den tid hon har anstånd fortsätter räntan (som är 3,20 
procent) ändå att räknas. Kims lån ökar därför med 528 kronor (16 500 kronor x 0,0320 = 528 
kronor) under året.

Vilka inkomster räknas med?

När CSN kontrollerar om du har rätt till anstånd eller nedsatt betalning, tittar vi på din eller din 
familjs totala skattepliktiga årsinkomst. Med inkomst menar vi exempelvis lön, a-kassa, 
föräldrapenning, skattepliktig del av vårdbidrag samt inkomstränta eller reavinst vid exempelvis 
försäljning av aktier och fonder. Försörjningsstöd (socialbidrag) räknas inte. Vi räknar alltid med 
inkomsten före skatt.

CSN får uppgifter från Skatteverket om vilken inkomst du haft. Om det visar sig att du lämnat 
felaktiga uppgifter om din inkomst och att du egentligen inte borde ha haft rätt till nedsatt betalning,
kan CSN kräva att du betalar in pengarna i efterhand. Det är alltså viktigt att du så snabbt som 
möjligt talar om för oss om inkomsten ändras under det år du har anstånd eller nedsatt betalning.

Hur ansöker du?
Om du vill ansöka om att få betala mindre eller att få anstånd, måste du skicka in en blankett. Du får
en ansökningsblankett tillsammans med de första inbetalningskorten. Du kan också beställa 
blanketten i Mina sidor - Hemutrustningslån.
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