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I. Skattelovene hviler på visse generelle likhets-
og rettferdsbetraktninger
Etter at skattene ved siden av å være en inntektskilde for det offentlige,
også er blitt et viktig virkemiddel i statens hånd, har rene hensiktsmes-
sighetsbetraktninger begynt å spille en stigende rolle for utformningen
av skattesystemene. Lovgivningen om personlig inntektsskatt hviler dog
fortsatt på visse rettsprinsipper som mer eller mindre er forankret i kon-
stitusjonen. Den norske forfatning trekker således visse skranker for
lovgiverens adgang til å ilegge inntektsskatt og for de prinsipper som en
slik skatt må baseres på.1

De nordiske skattelover om inntektsskatt er alle basert på netto-inn-
tektsbegrepet, hvilket medfører at «utgifter til inntektens ervervelse,
sikrelse og vedlikeholdelse» kan trekkes fra før den skattbare inntekt
fremkommer. Bakgrunnen for netto-inntektsbegrepet er evne prinsipp et
som har satt sitt preg på skattesystemene i de siste 50 år.2 Ut fra sosiale
og økonomiske betraktninger har man funnet frem til at alle bør være
med og dele samfunnets utgifter etter inntektsevnen målt etter den netto-
inntekt enhver har tilbake etter at alle utgifter til inntekts ervervelse er
trukket fra. På denne måte kan man også forhindre en kapitalfortæring
gjennom beskatningen. Både ved utformningen av skattelovene og gjen-
nom rettspraksis har man derfor søkt å fastlegge nettoinntekten etter de
samme prinsipper for alle skattytergrupper.

Konstitusjonelle, administrative, tekniske og naturlige forhold innen
visse næringer har medført at skattelovene også er basert på prinsippet

1 Prof. Castberg: Forfatningsrett, 2. utg. bind II, s. 356 flg. Prof. Knoph: Hensiktens
betydning for grensen mellom rett og urett, s. 64-65.

2 Det norske skattesystemet 1958, Statistisk Sentralbyrå, Oslo 1958, side 33 flg.
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om skatteårets enhet. Myndighetene forutsetter også ved skattenivåets
fastlegging at inntektene flyter noenlunde jevnt i de nærmeste årlige
perioder. Av erfaring fra en rekke næringer vet man imidlertid forlengst
at det er ugjørlig å vurdere inntekt og formue isolert for det enkelte år.
Lovgiverne har derfor innført en rekke avskrivningsprinsipper, lager-
vurderinger og gjennomsnittsberegninger for å bøte på de skjevheter
som reglen om skatteårets enhet ellers ville medføre.

For folk med høyere utdannelse som investerer større beløp i sin ut-
dannelse og som får sin livsinntekt sammenpresset over et langt færre
antall aktive inntektsår enn andre, er det ikke innført noen unntaks-
bestemmelser. Denne skattytergruppe får derved på samme inntekt som
andre - fordelt over færre år - en vesentlig merskatt, hvis størrelse av-
henger av progresjonen.

Den direkte beskatning av personlig inntekt er dog ment å skulle være
en og den samme for alle3 idet forskjellig behandling ville være i strid
med de likhets- og rettferdsbetraktninger som skattelovene hviler på.
Selvstendige juridisk-økonomiske betraktninger førte i sin tid, før de
norske skattelove av 1911, til at amortisasjon av vanlige driftsmidler
ble ansett som utgifter til inntekts ervervelse, jfr. Rettstidende 1894 s. 753
og Rettstidende 1902 s. 684 samt prof. Aschehougs utredning i Stats-
økonomisk Tidsskrift for 1898 side 209 flg.

Grensen for hva som er nettoinntekt og hva som er utgifter til inntekts
ervervelse, er således etterhvert trukket skarpt opp gjennom lovgivning
og praksis. Økonomiske investeringer i driftsmidler har funnet sin plass
i skattelovenes systemer og i praksis under fradragsberettigede utgifter.
En rekke næringer og skattytere har - delvis etter tautrekking samfunns-
grupper imellom - fått sine forhold tilpasset så de ikke rammes uriktig
av prinsippet om skatteårets enhet. Det ville være i strid med det krav
til likhet og rettferd som også skattelovene hviler på om man trakk
grenselinjene for netto-inntektsbegrepet eller praktiserte prinsippet om
skatteårets enhet anderledes for en enkelt mindre skattytergruppe enn
for de andre skattytere.

II. Utdannelse er en økonomisk investering -
ikke leveomkostninger
Selv om man undertiden ennu støter på uttalelser om at offentlige bevilg-
ninger til universiteter og høyskoler er en utgift for samfunnet som alene
en liten priviligert gruppe har glede av, så er slike anførsler ikke lenger

3 Kåre Kvislies skatterett, utgave 1957 s. 42.
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representative. Utviklingslandenes vanskeligheter som følge av mang-
lende utdannet arbeidskraft, tekniske fremskritt, symbolisert ved navn
som Sputnik og Telstar og resultatene av en rekke vitenskapelige under-
søkelser om forholdet mellom utdanning og levestandard, har alt sammen
klart belyst betydningen av investering i høyere utdannelse. Det er også
i norden foretatt vitenskapelige beregninger av forskjellig art som viser
at en ytterligere investering i utdannelse formentlig vil være mer lønn-
som for samfunnet og kaste mere av seg i form av øket velstand enn
investeringer i annen kapital.

Selv om man heller ikke i tidligere tider kan ha vært i tvil om at det
er menneskets intellekt som er opphavet til all vitenskap, kunst og litte-
ratur og at det er kunnskaper og erfaringer som står bak all sosial, tekno-
logisk og politisk organisasjon, har man ikke tidligere vært så klar som
nu over den direkte økonomiske sammenheng mellom et lands utdan-
ningsnivå og dets levestandard. Først de senere tiders vitenskapelige
undersøkelser har skaffet bevisene for at det er befolkningens intellek-
tuelle ressurser som i realiteten utgjør nasjonens største økonomiske
kapital.

Den moderne forskning angriper samfunnsproblemer på en stadig
bredere front, idet vitenskapen uopphørlig finner nye anvendelsesområ-
der. Forskningens mange små eller store resultater går kontinuerlig ut
til næringslivet, helsesektor, undervisning, administrasjon og den menige
mann. Det er blitt en livsbetingelse for alle nasjoner som ikke vil sakke
akterut i den tekniske, kulturelle og økonomiske utvikling at de gir en
tilstrekkelig stor del av befolkningen slik høyere utdannelse at de kan
ta seg av alle de nevnte opgaver. Det må finnes tilstrekkelig ungdom til
å rekruttere både forskningen og til å tilpasse denne til de aktuelle opp-
gaver i vedkommende land. Det stadig økende behov for folk med høyere
utdannelse belyses klart av to OECD oppgaver hvorav det fremgår at
man for de nord-europeiske land regner med at en stadig stigende del
av befolkningen mellom 20-24 år vil måtte få høyere utdannelse. Mens
ca. 5 °/o av befolkningen i disse land fikk slik utdannelse i 1958/59, regner
man med at prosenten vil måtte stige til ca. 7,5 i 1970. Til sammenligning
kan nevnes at prosenten i USA og Canada i det tilsvarende tidsrum reg-
nes å ville stige fra ca. 12 til 15. Selv om man tidligere i første rekke
har sett på utdannelse som et kulturelt gode og sosialøkonomene ikke har
villet godta investeringer i utdannelse på linje med andre økonomiske
investeringer, har man således idag utvilsomt kommet frem til et annet
syn. Idag anser således sosialøkonomene utvilsomt også investering i
utdannelse som en økonomisk investering på linje med andre kapital-
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investeringer. Det er således meget betegnende at OECD's første større
konferanse i Washington i oktober 1961 angikk «Economic growth and
investment in education».

Det er heller ikke tvilsomt at de fleste nasjoner - herunder alle de
nordiske - etterhvert har tatt konsekvensen av dette sosialøkonomiske
syn når det gjelder statenes utbygginger av universiteter og høyskoler
og bevilgninger til forskning og undervisning. Det er helt klart at de
offentlige bevilgninger til nevnte formål er økonomiske investeringer av
betydning for hele befolkningens fremtidige levestandard. Også studen-
tenes og akademikernes egne utlegg til deres utdannelse må sosialøkono-
misk betraktes på samme måte som statenes økonomiske investeringer.
Samfunnet dekker idag alene utgiftene til forskning og undervisning,
idet det forutsettes at studentene selv finansierer de øvrige utlegg til
bøker og leveomkostninger i studietiden. Det enkelte individs utlegg til
sin utdannelse er i realiteten en del av samfunnets investering på dette
felt. Disse utlegg er en nødvendig forutsetning for at samfunnets inve-
stering i utdannelse skal kunne kaste noe av seg. Såfremt samfunnet
hadde valgt å dekke studentenes og akademikernes utlegg til utdannelse
ved stipendier, ville man her stått overfor offentlige bevilgninger på linje
med de øvrige til forskning og undervisning. Den omstendighet at man
for størstedelen har overlatt det til studentene og akademikerne selv å
finansiere denne side av utdannelsen, kan ikke endre forholdets art. Idag
dekkes studentenes utlegg i alle de nordiske land for størstedelen ved
lån som opptas i offentlige lånekasser opprettet med denne opgave for
øyet. Låneopptakene ligger for tiden i Norge for ingeniørstudenter på
ca. 90 %, for tannlegestudenter på ca. 94 °/o, for veterinærstudenter på
ca. 91 %, mens medisinerne er nede på ca. 72 %. Av juristene er det kun
ca. 36 °/o som finansierer sine studier ved offentlige lån - formentlig fordi
dette studium ikke regnes som en like sikker investering som de øvrige
studier, hvor den ferdige kandidat kan regne med å gå ut i inntekts-
givende arbeid like etter eksamen.

Regner man med at Norges ca. 12.500 studenter gjennomsnittlig må
låne ca. 20.000 kroner hver i løpet av sin studietid, står man her overfor
en samlet investering fra denne gruppe på ca. 250 mill. kroner. Ser man
ikke alene på hva studentene låner for å dekke bøker og leveomkostnin-
ger, men på hva tapt arbeidsinnsats i dette tidsrum betyr, vil man komme
opp i ca. 500-600 mill. kroner.

Ut fra en sosial-økonomisk vurdering må man således ha lov til å
fastslå at man her i realiteten står overfor økonomiske investeringer og
ikke forbruk. Dette gjelder såvel det offentliges utlegg til høyskoler og
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universiteter, undervisning, stipendier m. m. som de enkelte studerendes
utlegg til bøker og leveomkostninger i den tid de skaffer seg de kunn-
skaper som senere skal komme samfunnet til nytte.

LITTERATUR
Kundskapsinvesteringen av Thorkil Kristensen i Ekonomi, Politik, Samhälle 1959.
Capital Formation by Education av Theodore W. Schultz. Journal of Political Economy

1960.
Rapport fra OECD-konferansen i Washington 16.-20. oktober 1961, publisert februar

1962, side 10 flg.
Forhandlinger ved det Nordiske Nationaløkonomiske Møde i København 1958.

III . Utdannelsesomkostningenes nuværende skatterettslige stilling

Ut fra et skatterettslig synspunkt er det naturlig å dele opp disse omkost-

ninger i 3 avsnitt.
1) Studieomkostninger frem til embetseksamen.
2) Utlegg til videreutdannelse.
3) Vedlikehold av utdannelsen - etterutdannelse.

1. Studieomkostninger frem til embetseksamen
Såfremt de økonomiske utlegg til utdannelsen dekkes ved offentlige sti-
pendier eller ved private gaver, anses slik økonomisk støtte ikke som
skattepliktig inntekt for mottagerne. Den verdi utdannelsen etterhvert
rent økonomisk representerer blir heller ikke å oppføre og beskatte som
formue.

Når studentene - hva som idag er hovedregelen i de nordiske land -
låner de samme beløp til utdannelse, blir denne økonomiske investering
en gjeldspost uten noen tilsvarende formuespost, idet en embetseksamen
skatterettslig ikke er formue.

Ved gjeldens tilbakebetaling etter embetseksamen godtas ikke avdra-
gene på studielånene til fradrag i bruttoinntekten som en utgift til inn-
tekts ervervelse før den skattepliktige inntekt fremkommer. Studieom-
kostningene anses heller ikke som en økonomisk investering. Amortisasjon
av studiets verdi godtas ikke på linje med amortisasjon av andre drifts-
midler.

Som følge herav rammes studentene i realiteten av en straffeskatt på
investering i utdannelse. En norsk student som låner ca. 20.000 kroner
til sitt studium må regne med en straffeskatt på ca. kr. 14.000,-, idet han
har ca. 40 % marginalskatt i den periode da lånet skal inntjenes og ned-
betales. Han må inntjene ca. kr. 34.000 for å tilbakebetale de kr. 20.000
han investerte i utdannelsen. Straffeskatten i de øvrige nordiske land
vil formentlig ligge noe lavere.
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I Sverige er det fra 1961 inført en automatisk gratis nedskrivning på
25 % på studielån for å bøte på forholdene.

Den nuværende rettstilstand setter det store flertall av studenter som
må låne til sine studier i en ugunstig skatterettslig særstilling både i rela-
sjon til de studenter som oppnår tilsvarende stipendier og i forhold til
skattytere som har valgt å investere i andre driftsmidler hvor avskriv-
ninger tillates.

2. Utlegg til videreutdannelse
For å oppnå klarest mulig skille mellom videreutdannelse og etterutdan-
nelse er det naturlig å fastholde at viderutdannelse alene omfatter
utdannelse som fører til ny eller høyere akademisk grad (licentiat-,
doktorgrad eller f. eks. lektoreksamen istedetfor adjunkt) eller endret
yrkesbetegnelse (advokat, legespesialist o. s. v.). Investeringer i videre-
utdannelse står skatterettslig i samme stilling som investeringer i den
opprinnelige utdannelse.

De nordiske skattemyndigheter godtar derfor heller ikke til fradrag
slike utgifter - hva enten de gjelder en høyere akademisk grad eller en
mere verdifull yrkesmessig betegnelse - uten særskilt lovbestemmelse
eller rettsavgjørelse.

På grunn av at man i de nordiske skattelove etterhvert innførte fra-
dragsrett for bedrifters bidrag til vitenskapelig forskning på visse nær-
mere betingelser, førte dette til at man også fikk nye lovregler for de
enkelte akademikeres utlegg til licentiat- og doktorgradarbeider.

Både den danske og norske skattelov har således i 1957 og 1958 gitt
særskilte lovbestemmelser om fradrag for visse utgifter til doktor- og
licentiatgrad.

I praksis har det også vist seg vanskelig for ligningsmyndighetene å
skille mellom utlegg til videreutdannelse og utgifter til å holde seg ájour.
Utgifter til advokatur for sakfører, til spesialist for lege m. m., aner-
kjennes undertiden til fradrag på grunn av den nære tilknytning mellom
utgiften og inntektens ervervelse.

Rent prinsipielt godtar dog ikke de nordiske skattemyndigheter utlegg
til vitereutdannelse som fradragsberettigede utgifter til inntekts erver-
velse. Slike økonomiske investeringer kan heller ikke avskrives.

3. Vedlikehold av utdannelsen - etterutdannelse
Til tross for at de nordiske skattemyndigheter ikke ser på studieomkost-
ningene som utgifter til inntekts ervervelse eller som økonomiske inve-
steringer hvor utdannelsen godtas som driftsmiddel, er allikevel utgifter
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til vedlikehold av utdannelsen - etterutdannelse - delvis fradragsberet-
tiget.

Hvis utdannelsen skatterettslig var ä likestille med private formues-
goder, ville det ikke være riktig å godta utgifter til vedlikehold av samme
som en driftsomkostning.

Behovet for å holde seg ájour med den raske utvikling i alle fag og
de stigende utgifter til etterutdannelser er imidlertid etterhvert blitt så
innlysende for alle at fradragsrett for slike utgifter etterhvert har trengt
seg frem i praksis.

I den utstrekning utgifter til faglitteratur ikke har vært gjort fra-
dragsberettiget i skattelovene, har ligningsmyndigheter og domstoler
etterhvert allikevel godtatt slike utgifter til fradrag som nødvendige for
inntektens ervervelse. Også utlegg til faglige kurs i innland og utland
anses etterhvert fradragsberettiget. Dette er prinsipielt fastslått i Norge,
jfr. Norsk Rettstidende 1962 side 614 flg., men praktiseres delvis i de
øvrige nordiske land. Også utgifter til studiereiser og kongresser godtas
i en viss utstrekning i alle de nordiske land som utgifter til inntekts
ervervelse, selv om praksis her har vært noe ujevn. Vurderingen vil her
avhenge noe av vedkommendes kvalifikasjoner, takten i utviklingen i
hans fag og hvorledes flertallet av tilsvarende yrkesutøvere eller stil-
lingsinnehavere innretter seg.4

Stort sett kan man dog si at utgifter til nødvendig etterutdannelse
etterhvert har tvunget seg frem i praksis som en fradragsberettiget utgift.5

4 K. Kvislis skatterett utgave 1957, side 176.
5 a. Sverige: RÅ 1957, not. Fi 186-188. RÅ 1957, not. Fi 189. RÅ 1955, ref. 4, II og

RÅ 1958, not. Fi 2 106.
b. Danmark: LSR medd. 1958 nr. 139, 1955 nr. 57, 1951 nr. 37 og nr. 50 og 1954

nr. 49.
1960 nr. 56 og 57, og LSR 1961 II nr. 148 og 149.

c. Norge: RT 1962 side 614, og Dommer, uttalelser m. v. i skattesaker 1956 side
226, side 338, 1957 side 468, 1959 side 75, 1961 side 136 samt 1955 side 59 og 214.

IV. Nødvendige endringer i skattelovene
Skattelovenes regler om inntektsansettelsen er stort sett utformet med
henblikk på vanlige lønnsmottagere og på forskjellige arter nærings-
drivende. Reglene er ikke tilpasset skattytergrupper med store økonomi-
ske investeringer i høyere utdannelse og med utgifter til vedlikehold av
samme. Til tross for de stadige endringer i skattelovene på mange om-
råder, må man anse dens regler på dette felt som foreldede.
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Ved finansieringen av studiene står man overfor et større sosialt pro-
blem. Dette har allerede delvis vært gjort til gjenstand for offentlige
komitéutredninger. I Sverige foreligger således en betenkning av Skatte-
lagssakkunniga av 1960 om «Studiekostnader vid beskattningen», og i
Danmark Betenkning nr. 275 av 1961 om De Studerendes økonomiske
Vilkår.

I Norge har myndighetene såvidt vært inne på problemene i Odels-
tingsproposisjon nr. 57 for 1955 i forbindelse med innføringen av fra-
dragsrett for avdrag på studielån - en rett som igjen ble opphevet i 1960.

Nevnte komitéutredninger har dog heller ikke i Danmark eller Sverige
ført til endringer i selve skattelovene. I Sverige har man imidlertid inn-
ført en gratis nedskrivning på 25 °/o på visse studielån.

Den intellektuelle arbeidskrafts to viktigste skatteproblemer, nemlig
fradrag for utdannelsesomkostninger og merskatt som følge av sammen-
presset livsinntekt, er derfor fortsatt uløst. Ettersom den progressive be-
skatning har øket er spørsmålet om en løsning av problemene blitt mer
påtrengende. En høy progressiv beskatning nødvendiggjør at fradrags-
og unntaksbestemmelser utformes noenlunne tilsvarende for alle skatt-
ytergrupper hvis beskatningen ikke skal ramme alt for blindt og urett-
ferdig. Det må være riktig at man søker å løse forannevnte skatteproble-
mer ut ifra de nye samfunnsmessige forhold og skattelovens hovedprin-
sipper så det gjennomføres likhet for skatteloven.

1) En riktig teoretisk vurdering ut fra de prinsipper skatteloven bygger
på må føre til at utdannelsesomkostningene blir stillet på linje med andre
nødvendige utgifter til inntekts ervervelse.

Dette gjelder såvel de direkte studieutgifter (studielitteratur, materiell,
avgifter og reiser m. m.) som de øvrige studieutgifter - vesentlig leve-
omkostninger i studietiden. I begge tilfeller er det utlegg som er nødven-
dige for den senere inntekt.

For de direkte studieutgifter vil det kun være tale om unntak fra prin-
sippet om skatteårets enhet, idet utgiftene her nødvendigvis må komme
i årene før inntekten og først kan avskrives senere.

For de øvrige studieutgifter - som utgjøres av leveomkostninger som
stort sett tilsvarer det skattefrie eksistensminimum - bør lovgiverne nu
akseptere at man her står overfor økonomiske investeringer og ikke vanlig
forbruk. Såfremt man ønsker å tilstrebe størst mulig likhet og rettferdig-
het for alle skattytergrupper, burde konklusjonen vedrørende utdannel-
sesomkostningene gi seg selv ved en sammenligning med lignende inve-
steringer innen gamle hovednæringer som industri, handel, jordbruk og
skogbruk. Det er helt på det rene at industri og handel har adgang til
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avskrivning på alle driftsmidler. Anskaffer f. eks. et forretningsfore-
tagende i næring en elektronisk hjerne eller visse patentrettigheter, kan
avskrivning foretas før beskatning skjer. Låner derimot en student f. eks.
kr. 30.000,- til en ingeniørutdannelse for å begynde rådgivende ingeniør-
virksomhet, kan idag intet av utdannelsens kostende avskrives. Yter et
industriforetagende tilskudd til institutt som ved støtte av staten driver
vitenskapelig forskning av betydning også for bidragsyteren, kan bidraget
etter nærmere regler fratrekkes i inntekten. Bruker en student tilsvarende
beløp til f. eks. å bli cand. real. eller lege for å kunne oppnå stilling som
forsker ved et slikt institutt, må han betale denne investering selv.

Investerer en gårdbruker i nydyrkning eller overflatedyrkning av jord,
er alle utgifter hertil fradragsberettiget i hans inntekt. En students eller
akademikers tilsvarende utgifter til dyrkning eller kultivering av ånds-
verdier betraktes som forbruk og må skje for vedkommendes egen reg-
ning.

Hvis en skogeier anvender endel av sin inntekt til plantning av ny
skog eller kultivering av samme, er utgiftene fradragsberettiget i hans
næring. Ifølge lov av 12/2-1932 § 34 om skogvern, er skogeierne sogar
forpliktet til å anvende en viss prosent av skogens avkastning til kultur-
arbeider.

Det er vanskelig å forstå at rettsutviklingen ikke nu tilsier innføring
av tilsvarende skatteregler for investering i intellektuelle driftsmidler og
vedlikehold av samme.

2) En analyse av reglene om skatteårets enhet fører til lempningsregler
for grupper med sammentrengt livsinntekt så disse unngår merskatt i for-
hold til andre skattytere med samme livsinntekt.

Skattereglenes utformning (herunder bestemmelsene om det skattefrie
eksistensminimum) og skattenivåets høyde for personlig inntektsskatt, er
fastsatt under hensyntagen til de vanlige lønnsmottageres forhold. Det er
regnet med noenlunne jevne inntekter fordelt over livet. Man kan ikke
pålegge mer skatt i det enkelte skatteår enn vedkommendes økonomiske
bæreevne vurdert over en lengere periode tillater. Ut fra dette syn har
man også i lovgivningene visse særregler om fordeling av akkumulert
årsinntekt over flere år, f. eks. for oppfinnere, forfattere m. m.

Den skattemessige bæreevne øker imidlertid ikke hvis inntektene for-
deler seg ujevnt over de forskjellige år eller blir sammenpresset på et
færre antall år enn normalt for andre. Tvert imot medfører både utgif-
tene til lån til leveomkostninger i inntektsfrie år samt ulempene ved
ujevne inntektsforhold at skatteevnen synker. Det må utvilsomt være
uriktigt å pålegge større skatt for ujevne eller sammenpressede inntekter
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enn for tilsvarende jevne inntekter. En sterk progresjon medfører dess-
uten at skattytergrupper med sammenpresset inntekt får betaling for
overtid eller ekstraarbeid skjøvet opp på et plan med langt høyere mar-
ginalskatt enn for tilsvarende skattytere med normal livsinntekt. Skatte-
lovenes nuværende prinsipp om skatteårets enhet medfører således en
vesentlig merskatt både for den normale livsinntekt, og særlig for ekstra-
arbeid. Denne følge er opprinnelig ikke tilsiktet fra lovgivernes side. Det
dreier seg om en uheldig konsekvens av nye samfunnsforhold som lov-
giverne ikke har kunnet forutse. Nye lovregler som tar sikte på å hindre
denne urettferdige følge av prinsippet om beskatningsårets enhet vil
således bare være en nødvendig utfylling av de nuværende skattesyste-
mer. En slik ny bestemmelse vil også være i samsvar med de mange
utjevningsregler som etterhvert er skapt for andre næringer for å avbøte
andre uheldige konsekvenser.

Den samfunnsmessige betydning av å sikre en økende rekruttering til
høyere utdannelse og videreutdannelse samt å oppmuntre til kvalifisert
etterutdannelse er så stor at man ihvertfall ikke burde bibeholde skatte-
bestemmelser som direkte hemmer utviklingen på dette område.

Såfremt skattereglene ikke tilpasses de nye sosiale og økonomiske for-
hold, risikerer man skadevirkninger som det vil ta lang tid å overvinne.
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