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Høring av forskrift om overgangsregler om utfasing av særfradraget for store
sykdomsutgifter

Det vises til høring av forskrift om overgangregler om utfasing av særfradraget for
store sykdomsutgifter i forbindelse med at Skatteloven § 6-83 om særfradrag for
usedvanlig store kostnader ved sykdom er vedtatt opphevet fra og med inntektsåret
2012. Det vises videre til lov 9. desember 2011 nr 52 om endringer i skatteloven.

I forslaget til forskrift fremgår følgende i § 1 Anvendelsesområde for overgangsregler
om utfasing av særdraget for store sykdomsutgifter:

"Skattyter som har fått særfradrag for store sykdomsutgifter etter skattelovens § 6-83
for inntektsårene 2010 og 2011, gis fradrag for store sykdomsutgifter for inntektsårene
2012 til 2014. Fradraget gis på samme vilkår som for inntektsåret 2011, med de
begrensninger som følger av denne forskriften."

Helsedirektoratet vil fremføre følgende merknader til § 1 i forskriften:

I forslaget til § 1 første punktum er det foreslått at særfradrag skal gis for inntektsårene
2012-2014 dersom skattyter har fått særfradrag for inntektsårene 2010 og 2011. Ordet
"og" bør presiseres til at det er et krav om at det skal være gitt særfradrag for store
sykdomsutgifter "både" for inntektsåret 2010 "og" for inntektsåret 2011. Dette vil gi
best sammenheng med begrunnelsen for at ordningen skal utfases over tre år, jf
budsjettforslaget i Prp. 1 S (2011-2012), der utfasingen er begrunnet med at skattytere
som nå har fått fradrag for flere inntektsår skal få en overgangsperiode til å innrette
seg på at fradraget blir borte.

I forslaget til forskrift § 1 andre punktum er det foreslått at fradragene for inntektsårene
2012-2014 skal gis "på samme vilkår" som for inntektsåret 2011. Dette bør
presiseres til at det skal være fradrag for sykdomsutgifter til behandling av "samme
sykdom" som det ble gitt fradrag for i inntektsåret 2011. Hva som er "samme
sykdom" bør ytterlige presiseres til å gjelde utgifter til behandling av sykdommer med
de "samme diagnoser" som i inntekståret 2011. Det bør også vurderes om det bare
skal gis fradrag i utfasingsperioden for utgifter til "samme type behandling", for
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eksempel hos "samme behandler" eller lignende. Dette vil også gi best sammenheng
med at begrunnelsen for å utfase ordningen over tre år, er for å gi skattytere som har
hatt fradrag i flere år for samme type lidelse skal få en mulighet til å innrette seg på at
ordningen opphører.
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