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Remissyttrande gällande ”Förslag till lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395)” (dnr
U2015/2685/SF)
Svenskar i Världen har beretts möjlighet att yttra sig över remissen Förslag till ändringar i
bestämmelser om återbetalning av studielån (2015-119-4215).
Sammanfattning
Svenskar i Världen ställer sig positiv till förslaget om att förenkla möjligheterna att ansöka om en
nedsättning av årsbeloppet. Med detta remissvar vill Svenskar i Världen belysa de praktiska problem
som kvarstår för utlandssvenskar som saknar inkomst och som samtidigt inte kan redovisa detta.

Yttrande
Det har i praktiken visat sig svårt för utlandssvenskar som saknar inkomst att redovisa en saknad
inkomst. Utlandssvenskar som inte lönearbetar betalar ingen skatt i landet där de bor och finns därför
ofta inte med i landets skatteregister. Eftersom de inte finns med i skatteregistret kan de heller inte få
några skatteutdrag. På så sätt kan de inte påvisa att de har saknat en inkomst under det aktuella
inkomståret.
Med det nya lagförslaget kommer låntagare med ett skuldbaserat årsbelopp inte att behöva redovisa
sin tidigare inkomst för att ansöka om en nedskrivning av årsbeloppet. Detta innebär en klar
förbättring av det nuvarande regelverket. Men för de som bor i utlandet och saknar inkomst, kvarstår
problemet att de måste styrka sin inkomst i efterhand, vilket inte är möjligt i praktiken.
Svenskar i Världen föreslår att CSN i särskilda fall tar hänsyn till alternativa typer av intyg än från
landets skattemyndighet. Två exempel på sådana intyg skulle dels kunna vara ett bevis från landets
migrationsmyndighet om visum, vilket uppvisar att man inte har arbetstillstånd och därmed inte heller
kan uppbära en inkomst i landet. För medföljande till utsänd vid privat företag skulle ett intyg kunna
vara ett brev från den utsändes arbetsgivare, som intygar att den medföljande inte arbetar i landet och
därmed inte uppbär inkomst.
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