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BETÆNKNING 

 
Afgivet af Inatsisartuts Skatte- og Afgiftsudvalg 

 
vedrørende 

 
Forslag til: inatsisartutlov om ændring af landstingslov om forvaltning af 

skatter 

 
Afgivet til forslagets 2. behandling 

  

Inatsisartuts Skatte- og Afgiftsudvalg har under behandlingen bestået af: 

 
Medlem af Inatsisartut, Niels Thomsen (formand) 
Medlem af Inatsisartut, Harald Bianco (næstformand) 
Medlem af Inatsisartut, Aqqaluaq Egede 
Medlem af Inatsisartut, Karl Lyberth 
Medlem af Inatsisartut, Aleqa Hammond 

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

 
Forslagets indhold 

På Inatsisartuts samling i efteråret 2009 vedtog et flertal dagsordenspunktet EM 
2009/138, hvorefter godtgørelsen i forbindelse tilbagebetaling af overskydende skat 
skal nedsættes fra 4 til 2 procent. Lovforslaget følger op på denne vedtagelse med 
virkning for tilbagebetalinger vedrørende indkomståret 2009.  

Lovforslaget tager derudover højde for, at der med ikrafttræden af den nye 
Retsplejelov for Grønland er indført en ny retsinstans; nemlig Retten i Grønland. 
Samtidig har opgaverne i Grønlands Landsret ændret karakter, så landsretten nu som 
2. instans behandler de sager, som er afgjort af en kredsret eller Retten i Grønland i 
1. instans. 



 
Forslagets 1. behandling i Inatsisartut 

Inuit Ataqatigiit, Demokraterne, Atassut og Kattusseqatigiit Partiiat støttede 
forslaget. 

Siumut støttede ikke forslaget, idet det fandtes, at den nuværende forrentning på 4 
procent er rimelig overfor de borgere der har betalt for meget i skat. Derudover fandt 
Siumut, at det er tvivlsomt om der reelt forekommer spekulation på grund af den 
nuværende forrentning. 

 
Skatte- og Afgiftsudvalgets behandling af forslaget 

Udvalget konstaterer, at en nedsættelse af forrentningen af overskydende skat fra 4 
% til 2 % må forventes at sænke landskassens udgifter til tillæg på for meget 
indbetalt skat med ca. 3 mio. kr. om året. 

Siumut har ønsket følgende mindretalsudtalelse medtaget i betænkningen: 

”Under drøftelsen af forslaget under efterårssamlingen 2009 stemte Siumut nej, da vi 
mener at det er passende med 4 % forrentning af for meget betalt skat. Det er 
bestemt heller ikke ønskeligt med mindre forrentning, da inflationen i nogle år kan 
overstige 4 %.” 

 
Skatte- og Afgiftsudvalgets indstilling 

Et flertal i udvalget bestående af Inuit Ataqatigiit og Demokraterne indstiller på 
baggrund af ovenstående kommentarer og de faldne bemærkninger ved 1. 

behandlingen forslaget til vedtagelse.  

Et mindretal i udvalget bestående af Siumut indstiller forslaget til forkastelse. 

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

  

 
Niels Thomsen 

Formand 
 

 
Harald Bianco 

  
 

Aqqaluaq Egede 

 
Karl Lyberth 

  
 

Aleqa Hammond 
 


