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HORING - RAPPORT O M  SERFRADRAG FOR STORE SYKDOMSUTGIFTER 

Vi viser t i l  Finansdepartementets høringsbrev av 22. april d.å. vedrørende særfradrag for 
store sykdomsutgifter. 

Saken er behandlet av NARFs fagutvalg. 

Flertallet i arbeidsgruppen som har utarbeidet foreliggende rapport mener den beste 
løsningen vil være å oppheve særfradragsordningen, og i stedet benytte midlene t i l  mer 
målrettede budsjettiltak som i hovedsak skal ivareta de samme formål. NARF slutter seg t i l  
denne konklusjonen. 

Rent prinsipielt mener vi den aktuelle fradragshjemmelen ikke hører hjemme i 
skattesystemet, da den ikke knytter seg opp mot inntekts ervervelse. 

Vi ser at særfradraget historisk sett kan ha hatt en viktig fordelingsmessig rolle, men dette 
hensynet blir langt mindre viktig når det som arbeidsgruppen peker på er slik at fradraget 
ikke lenger når frem til de med størst økonomisk behov for støtte. 

Etter vår oppfatning er det en kjensgjerning at verken skattytere, deres medhjelpere eller 
skatteetaten besitter kompetanse til å ivareta regelverket på en hensiktsmessig og 
betryggende måte. I stedet er det relativt tilfeldig om skattyter krever rettmessig fradrag, og 
om skatteetaten godkjenner slikt fradrag. En slik situasjon er ikke tilfredsstillende forvaltning 
av fellesskapets midler. 
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Det er lite tvilsomt at det finnes andre offentlige organer som har h ~ y e r e  kompetanse 
vedrmrende helsemessige spørsmål og relaterte Økonomiske ytelser enn skatteetaten. Etter 
vårt skjØnn er det heldig om de midler som i dag tilfaller skattytere gjennom 
særfradragsordningen, i stedet forvaltes og fordeles av en mer kompetent etat. Dette må 
kunne forventes å bidra t i l  mer rettferdig fordeling. 

Det kan for Øvrig nevnes at både skattyterne og, etter hva vi vet, skatteetaten bruker 
betydelig t id  på å fØlge opp særfradragsordningen. En omlegging kan således også bli mer 
effektiv, samtidig som skatteetaten kan bruke mer av sin t id på verdiorientert kontroll. 

Med vennlig hilsen 

N rges Autoriserte Regnskapsføreres Forening 
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