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FIN Høring Rapport om særfradrag for store sykdomsutgifter

Vi viser til Finansdepartementets brev av 22. april 2010 vedrørende høring av rapport om
særfradrag for store sykdomsutgifter. Hovedkonklusjonen synes å være at ordningen med
slikt særtradrag bør oppheves og erstattes av andre tiltak som skal dekke samme formål.

Dersom et slikt særfradrag fiernes vil dette isolert sett føre til en høyere alminnelig inntekt
(skattbar inntekt). Vi har imidlertid bemerket oss at det i så fall bør iverksettes
kompenserende tiltak.

Kunnskapsdepartementet bemerker følgende:

Elever i vanlig videregående opplæring har rett på ulike typer lån og stipend fra
Lånekassen. Av dette er grunnstipendet (inntil kr 1900 per måned) og lån (inntil kr 1320
per måned for søkere som har rett på bostipend, kr 2640 per måned for
andre) behovsprøvd mot forsørgernes inntekt og formue. Det er i hovedsak søkere fra
familier med én inntekt som får grunnstipend og lån. For behovsprøvingen mot inntekt
legges alminnelig inntekt til grunn. Se vedlagt tabell, som viser fradrag i grunnstipend og
lånesats.

Dersom særfradraget for store sykdomsutgifter faller helt eller delvis bort, vil elever som
mottar grunnstipend eller lån og som har forsørgere som får fradrag for store
sykdomsutgifter, kunne få mindre støtte enn i dag, pga forsørgernes høyere alminnelige
inntekt. Vi har per i dag ikke statistisk materiale eller annen informasjon som kan ligge til
grunn for beregninger av økonomiske konsekvenser på mikro- eller makronivå.
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Tabellen viser fradrag og lånesats etter forsørgernes inntekt og tallet på søsken født i 1992
eller senere. Inntekten blir satt lik alminnelig inntekt ved skattelikningen i 2008, med
eventuelle tillegg (Av forsørgernes formue over kr 842 050 blir det regnet 10 prosent som
tillegg til inntekten). Inntekten blir avrundet ned til nærmeste hele 1 000 kroner. Som
søsken regnes biologiske søsken (hel- og halvsøsken) og stesøsken som søkeren bor
sammen med minst 40 prosent av tiden. Barn av mors eller fars samboer regnes ikke med,
selv om de bor i samme husholdning.
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