
  

7. oktober 2008  EM 2008/67

   

BETÆNKNING 

Afgivet af Landstingets Skatte- og Afgiftsudvalg 

vedrørende 

Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om indkomstskat 

 
Afgivet til forslagets 2. behandling 

 
Landstingets Skatte- og Afgiftsudvalg har under behandlingen bestået af: 

 
Landstingsmedlem Emilie Olsen 
Landstingsmedlem Aleqa Hammond  
Landstingsmedlem Isak Davidsen 
Landstingsmedlem Esmar Bergstrøm 
Landstingsmedlem Palle Christiansen 

 
Skatte- og Afgiftsudvalget har på baggrund af forslagets 1. behandling gennemgået 
nærværende forslag. 

 
Forslagets indhold 

Lovforslaget indeholder tre ændringer i forhold til de gældende regler: 

For det første lukkes et hul i lovgivningen, som medfører, at skatteydere kan få 
fradrag for udenlandske renteudgifter i den grønlandske indkomst. For det andet 
præciseres og udvides området for personer, der udfører arbejde ombord på skibe og 
fly, dette med henblik på at skabe større klarhed i retsreglerne på området og 
modvirke risikoen for udhulning af skatteprovenuet. For det tredje foreslås 
skattemæssig sidestilling af virksomheder, der får tilladelse til at efterforske og 
udnytte is og vand med henblik på eksport med virksomheder, der får tilladelse til 
efterforskning eller udnyttelse i henhold til råstofloven. 

 
Forslagets 1. behandling i Landstinget 



Der var under 1. behandlingen opbakning til forslaget fra Siumut, Atassut, 
Demokraterne og Kattusseqatigiit Partiiat. 

Inuit Ataqatigiit støttede ikke den del af forslaget, der berører skattemæssig 
sidestilling af virksomheder, der får tilladelse til at efterforske og udnytte is og vand 
med henblik på eksport med virksomheder, der får tilladelse til efterforskning eller 
udnyttelse i henhold til råstofloven. Dette ud fra en betragtning om, at kommunernes 
indtægtsgrundlag ikke bør udhules. 

Demokraterne støttede forslaget, men ønskede med henvisning til ovennævnte 
"hul" i lovgivningen følgende spørgsmål besvaret: 

1) Hvor længe har dette hul eksisteret i skattelovgivningen? 
2) Hvor mange penge er det grønlandske samfund gået glip af pga. det fundne hul i 
skattelovgivningen? 
3) Har Landsstyret intentioner om at få de mistede midler inddraget til Landskassen? 
4) Hvem har det politiske ansvar for de mistede midler? 
5) Har Landsstyret igangsat en revision af resten af skattelovgivningen, så der ikke 
mistes flere midler fra Landskassen? 

Landsstyrets svar på ovenstående spørgsmål er vedlagt denne betænkning som bilag. 

Udvalget konstaterer, at der er uoverensstemmelse mellem overskriften i den 
grønlandske version af forelæggelsesnotatet og lovforslaget. Udvalget skal henstille 
til, at der udvises størst mulig omhyggelighed ved udarbejdelse af materiale der 
præsenteres for Landstinget. 

Inuit Ataqatigiit har ønsket følgende mindretalsudtalelse medtaget i betænkningen: 
"Inuit Ataqatigiits midretalsudtalelse: støtter ikke den del af forslaget, der berører 
skattemæssig sidestilling af virksomheder, der får tilladelse til at efterforske og 
udnytte is og vand med henblik på eksport med virksomheder, der får tilladelse til 
efterforskning eller udnyttelse i henhold til råstofloven. Dette ud fra en betragtning 
om, at kommunernes indtægtsgrundlag ikke bør udhules, Inuit Ataqatigiit støtter 
fuldt ud den del af forslaget som går ud på at, lukke huller i lovgivningen. 

Vi har netop vedtaget en ny struktur for kommunerne, hvor Hjemmestyret skal 
overføre flere opgaver til kommunerne, stort set alle de opgaver der overføres er 
udgiftskrævende, og kommunerne bør stilles sådan at de har råd til at løfte 
opgaverne. 

Landsstyret har indtil nu ikke ville udtale sig om hvilke opgaver kommunerne skal 
overtage og at, det finder man ud af senere. Inuit Ataqatigiit mener, at Landsstyret 
bør udarbejde en plan nu, så kommunerne ved hvad de forholde sig til og hvilke 
udgifter og indtægter de kan forvente. 

Vi sparer ikke noget som samfund ved blot at overføre en udgift fra en 
samfundskasse til en anden. 



Vores indtægter stiger heller ikke ved at overføre indtægterne fra en samfundskasse 
til en anden." 

Landsstyret har bebudet, at man agter at fremsætte ændringsforslag til 2. 
behandlingen. Ændringsforslaget har til formål at bringe formuleringerne i 
indkomstskatteloven i overensstemmelse med den nye tillægsaftale til den dansk-
grønlandske dobbeltbeskatningsaftale. 

Ændringsforslaget er vedlagt denne betænkning som bilag. 

 
Skatte- og Afgiftsudvalgets indstilling 

Et flertal i udvalget bestående af Siumut, Demokraterne og Atassut indstiller 
forslaget til vedtagelse i den form der fremgår af ændringsforslaget, som bebudes 
fremsat til 2. behandlingen. Et mindretal i udvalget bestående af Inuit Ataqatigiit 
indstiller forslaget til forkastelse. 

Med disse bemærkninger skal Skatte- og Afgiftsudvalget overgive forslaget til 
Landstingets 2. behandling 

  

 Emilie Olsen  
Aleqa Hammond  Isak Davidsen 
Esmar Bergstrøm  Palle Christiansen 

  

Bilag  





 


NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT . GRØNLANDS HJEMMESTYRE 


Aningaasanut Nunanultu Allanet Naulakkersuisoq 
Landsstyremedlem t'or Finanser ng Udcnrigsanhggcndor  


Inatsisartut Akileraartamermut Akitsuusiisamermullu Ataatsimiititaliaat 
Landstingets Skatte- og Afgiftsudvalg  


UKA 2008/67-ip; aningaasarsianit akileraarutit pillugit Inatsisartut inatsi-
saata allanngortinneqarneranik Inatsisartut inatsisissaattut siunnersuutip 
siullermeerutaasumik suliarineqarnerani apeqquteqaatinut akissuteqaat.  


Besvarelse af spørgsmål rejst under 1. behandlingen af EM 2008/67; forslag 
tillandstingslov om ændring af landstingslov om indkomstskat.  


Aningaasarsianit akileraarutit pillugit Inatsisartut inatsisaata allanngortinne-
qameranik Inatsisartut inatsisissaattut siunnersuutip (UKA 2008/67) siuller-
meemeqamerani apeqqutit arlaqartut erseqqissumik akissuteqarfigineqarnissaat 
Demokratit kissaatigaat. Apeqqutit inatsisissatut siunnersuummi nr. 4mut nunani 
allani illuutigisanut tunngasumik emiat ilanngaatigineqartamerat pillugu 
malittarisassat sukateriffigineqamerannut tunngasuupput.  


Matuma ataatungaani apeqqutit naqinnemik uingasunik allassimallutik akissutit 
naqinnemik nalinginnaasunik allagaapput.  


Apeqqutl  
Akileraartarnermi inatsimmi putu taanna qanoq sivisutigisumik piusimava?  


Tunngaviusumik "putu" 1985-imi malittarisassat atuutsinneqalemeranniilli 
piuisimavoq, kisiannili 2007-imi aatsaat akileraartamermi oqartussaasunit 
maluginiameqarsimalluni inuit ataasiakkaat qulamaveeqqusiilluni taarsigas-
sarsinermi allagartaqartitsinermut taarsiullugu tunisinissamut qulamaveeq-
qusiussinissamullu inerteqqutinik eqqartuussivikkoortumik nalunaarsuisitsisalersut. 


Tamanna paasineqarmat akileraartamermi oqartussaasut malittarisassat 
atuuttuusut inatsisilerinikkut nalilersippaat. Misissuinermi anguneqarpoq 
malittarisassat, maannakkut siunnersuuteqamertut, allanngortinneqamissaannik 
siunnersuuteqamissaq naleqqunnerpaassasoq.  


Apeqqut 2  
Aningaasat qanoq amerlatigisut inuiaqatigiit kalaallit pinngitsoorsimavaat 
akileraarutinut inatsimmi taamaattumik putoqarneratigut?  
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Akileraarutinit isertitassanit annaasat annertussusiat naatsorsomiameqarsi-
manngilaq. Naatsorsuutigineqarporli isertitassanik. annaasat annikitsuinnaa-
gallartut pineqartut. Siunnersuummilumi aamma siunertarineqarpoq siunissami 
isertitassatigut annertuumik annaasaqamissamik pinngitsoortitsiniarneq.  


Apeqqut 3  
Naalakkersuisut pilersaaruteqarnerlutik isertitassaagaluit annaasimasat 
Nunatta Karsianut utertinniarnissaannut?  


Inatsisilerinikkut naliliineq tunngavigalugu Naalakkersuisut qularaat ernianik 
ilanngaateqartitsisimatillugu maannakkut inatsisitigut tunngavissat aallaavigalugit 
akileraarusiisimanemik suliareqqiinissamut tunngavissaqarsinnaanissaa. 
Taamaattumik maannakkut tunngavissaasut aallaavigalugit aningaasat 
annaasimasat isertinniarsinnaanissaat Naalakkersuisut ilimaginngilaat.  


Apeqqut4  
Kina aningaasat isertitassaagaluit annaaneqarnerannut politikkikkut aki-
sussaasuuva?  


Naalakkersuisut inatsisissatut siunnersuutikkut akisussaassuseqartumik 
Naalakkersuisut akileraaruserinermi malittarisassat atuuttuusut inatsiseqar-
titsinermi siunertarineqartunut akerliusumik atomerlunniameqamerannik 
paasisaqartoqartillugu iliuuserisariaqagaattut iliuuseqarput.  


Apeqqut5  
Naalakkersuisut akileraaruserinermut inatsisip sinnerata kukkunersiorne-
qarnissaa aallartissimanerlugu, taamaaliornikkut Nunatta Karsiata amer-
lanerusunik annaasaqannginnissaa anguneqarsinnaammat?  


Misilittakkat malillugit akileraartamermut malittarisassat qanoq atomerlun-
neqarsinnaanerat siumut oqaatigiuminaappoq. Taamaammat akileraaruserinermi 
malittarisassanik kissaatiginanngitsumik atomerluisinnaanermut pin-
ngitsoortitsiniamermi atortussat pingaamersaat tassaavoq pitsaasumik akile-
raarusersuineq pisariaqartunik malittarisassanik allannguisinnaanissamut pi-
umassuseqamermik ilaqartillugu. Taamaammat inatsisinik kissaatiginanngitsumik 
atomerluinissamik pinngotsoortitsiniarluni akileraaruserinermut inatsisinik 
kukkunersiuinermi angusaqarsinnaanissaq Naalakkersuisut qularutigaat.  
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Aningaasarsianit akileraarutit pillugit Inatsisartut inatsisaata allanngortinne-
qarneranik Inatsisartut inatsisissaattut siunnersuutip (UKA 2008/67) aap-  
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passaaneerlugu suliarineqarnerani Naalakkersuisut allannguutissatut siunnersuut 
saqqummiunniagaat ilisimatitsissutitut ilanngunneqarpoq.  


Allannguutissatut siunnersuutip siunertaraa aningaasarsianit akileraarutit pillugit 
inatsisip oqaasertalersorneqarnerata qallunaat kalaallillu akornanni 
marloriaammik akileraarusigaannginnissamik isumaqatigiissummut nutaamik 
ilassutaasumut naleqqussarneqarnissaa. Aammalu allannguutissatut 
siunnersuummut nassuiaatit innersuussutigineqarput.  
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Under 1. behandlingen af forslag tillandstingslov om ændring af landstingslov om 
indkomstskat (EM 2008/67) anmodede Demokraterne om klare svar på nogle 
spørgsmål. Spørgsmålene vedrører lovforslagets nr. 4, om stramning af reglerne om 
fradrag for renter vedrørende fast ejendom i udlandet.  


Nedenfor er spørgsmålene gengivet med kursiv, mens svarene er med al-
mindelig tekst.  


Spørgsmål]  
Hvor længe har dette hul eksisteret i skattelovgivningen?  


I princippet har "hullet" eksisteret siden reglerne blev indført i 1985, men det var 
først i 2007, at skattemyndighederne blev opmærksom på, at der var enkelte 
personer, som var begyndt at tinglyse salgs- og pantsætningsforbud i stedet for at 
udstede egentlige pantebreve.  


Efter at have konstateret dette, iværksatte skattemyndighederne en juridisk 
vurdering af de gældende regler. Undersøgelserne resulterede i, at det blev anset 
mest hensigtsmæssigt at foreslå reglerne ændret, jf. nærværende forslag.  


Spørgsmål 2  
Hvor mange penge er det grønlandske samfund gået glip af pga. det fundne hul i 
skattelovgivningen?  


Der er ikke gjort forsøg på at opgøre størrelsen af det mistede skatteprovenu. Det 
skønnes dog, at der foreløbig er tale om et meget begrænset provenutab. Sigtet 
med forslaget er da også at forebygge, at der over tid bliver tale om et betydeligt 
provenutab.  


Spørgsmål 3  
Har Landstyret intentioner om at få de mistede midler inddraget til Landskassen?  
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Med baggrund i den juridiske vurdering anser Landsstyret det for tvivlsomt, om det 
nuværende lovgrundlag kan danne grundlag for genoptagelse af skatteansættelser, i 
tilfælde hvor der er indrømmet fradrag for renteudgifter. Landsstyret forventer 
således ikke på det foreliggende grundlag at forsøge at inddrage de mistede midler.  


Spørgsmål 4  
Hvem har det politiske ansvar for de mistede midler?  


Landsstyret har med lovforslaget handlet som et ansvarligt Landsstyre bør gøre, 
når det konstateres, at gældende skatteregler forsøges udnyttet på en måde, som 
strider mod lovgivningens intentioner.  


Spørgsmål 5  
Har Landsstyret igangsat en revision af resten af skattelovgivningen, så der ikke 
mistes flere midler fra landskassen ?  


Erfaringsmæssigt er det svært at forudse, på hvilken måde skattereglerne vil blive 
forsøgt udnyttet. Det vigtigste redskab til at modvirke uønsket udnyttelse af 
skattereglerne er derfor en god skatteligning kombineret med vilje til løbende at 
gribe ind med nødvendige regelændringer. Landsstyret betvivler derfor udbyttet af 
en revision af skattelovgivningen, som har til formål at forhindre uønsket 
udnyttelse af lovgivningen.  
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Til orientering vedlægges desuden et ændringsforslag, som landsstyret agter at 
fremsætte til 2. behandlingen af forslag tillandstingslov om ændring af 
landstingslov om indkomstskat (EM 2008/67).  


Ændringsforslaget har til formål at bringe formuleringerne i indkomstskatteloven i 
overensstemmelse med den nye tillægs aftale til den danskgrønlandske 
dobbeltbeskatningsaftale. Der henvises i øvrigt til ændringsforslagets 
bemærkninger.  


Ikinngutinnersumik inuulluaqqusillunga 
Med venlig hilsen  
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Per Berthelsen  







 •  xx. september 2008  


Allannguutissatut siunnersuut 


Unnga siunnersuut: Aningaasarsianit akileraarutit pillugit Inatsisartut inatsisaata 
allanngortinneqarneranik Inatsisartut inatsisaat  


AappassaaneerIugu oqaluuserineq amissaanut N aalakkersuisunit saqqummiunneqartoq.  


§ l-imut 


1. Nr. l-itut nutaamik § J, imm. 2, nr. 4 siunnersuutaasoq imatut oqaasertaqassaaq.:  
"4. nunami maani aalajangersimasumik inissisimaffeqarluni ukioq tamaat suliffeqartoq."  


2. Nr. 3-tut nutaamik § 2, imm. J, nr. J 7, litra d siunnersuutaasoq imatut oqaasertaqassaaq: "d) 
nunami maani aalajangersimasumik inissisimaffeqarhmi ukioq tamaat suliffeqartoq."  


S iunnersuummut nassuiaatit 


N assuiaatit nalinginnaasut 


Aningaasarsianit akileraarutit pillugit inatsimmi § l, imm. 2, nr. 4 aamma § 2, imm. l, nr. 17, litra d-
mi aalajangersagassatut siunnersuutit, qaIIunaat kalaallillu akomanni marloriaammik 
akileraaruserneqannginnissaq pilIugu isumaqatigiissutaanni nutaami aI1aaserisaq 15, imm. 3mi 
imarisamikkut assigeeqqissaanngiI1at, takuuk qaIIunaat kalaaI1iI1u akornanni marloriaammik 
akileraarusemeqannginnissaq piI1ugu isumaqatigiissummut ilassutaasumik 19. august 2008-mi 
isumaqatigiissutaasumi aIIaaserisaq 4.  


Taamatut assigiinngissuseq naleqqutinngimmat siunissamilu akileraartamermi periarfissanik 
atomerluinermut aaIIamiutaasinnaassalIuni, siunnersuutigineqarpoq aningaasarsianit akileraarutit 
pillugit inatsisip oqaasertalersomeqamera qaIIunaat kalaal1illu akomanni marloriaammik 
akileraaruserneqannginnissaq pilIugu isumaqatigiissutaanni nutaami al1aaserisaq 15, imm. 3mut 
naleqqussameqassasoq.  


Aalajangersakkanut ataasiakkaanut nassuiaatit 


Nr. J aamma 2-mut  
Siunnersuutigineqarpoq aningaasarsianit akileraarutit pilIugit Inatsisartut inatsisaanni § l, imm. 2, nr. 
4-p, aamma § 2, imm. l, nr. 17, litra d-p oqaasertalersomeri, qal1unaat kalaaI1il1u akomanni 
marloriaammik akileraarusigaannginnissamik isumaqatigiissutaanni nutaami allaaserisaq 15, imm. 3-
mi oqaasertaliussanut tulIuarsameqassasut, takuuk qaIIunaat kalaaI1il1u akornanni marloriaammik 
akileraarusemeqannginnissaq piI1ugu isumaqatigiissummut ilassutaasumik 19. august 2008-mi 
isumaqatigiissutaasumi aIlaaserisaq 4.  
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Til 


xx. september 2008  


Ændringsforslag 


Forslag til: Landstingslov om ændring af landstingslov om indkomstskat  


Fremsat af Landsstyret til 2. behandling. 


Til § 1 


1. Den som nr. l foreslåede nye § l, stk. 2, nr. 4, affattes 
således: "4. er fast stationeret med tjeneste hele året her i 
landet."  
2. Den som nr. 3 foreslåede nye § 2, stk. l, nr. 17, litra d, affattes således: "d) er 
fast stationeret med tjeneste hele året her i landet."  


Bemærkninger til forslaget 


Almindelige bemærkninger 


De foreslåede bestemmelser i indkomstskattelovens § l, stk. 2, nr. 4 og § 2, stk. l, nr. 17, litra d, har 
ikke helt samme indhold, som den nye artikel 15, stk. 3, i den dansk-grønlandske 
dobbeltbeskatningsaftale, jf artikel 4 i tiUægsaftale af 19. august 2008 til den danskgrønlandske 
dobbeltbeskatningsaftale.  


Da en sådan forskel er uhensigtsmæssig og på sigt kan give anledning til skattetænkning, 
foreslås formuleringerne i indkomstskatteloven tilpasset den nye artikel 15, stk. 3, i den dansk-
grønlandske dobbeltbeskatningsaftale.  


Bemærkninger til de enkelte bestemmelser 


Til nr. log 2  
Det foreslås, at formuleringerne i landstingslov om indkomstskat § 1, stk. 2, nr. 4, og § 2, stk. 1, nr. 
17, litra d, tilpasses den nye artikel 15, stk. 3, i den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale, jf 
artikel 4 i tillægsaftale af 19. august 2008 til den danskgrønlandske dobbeltbeskatningsaftale.  
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