
19. oktober 2012  EM 2012/78 

Ændringsforslag 
 

til 

 
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2012 om ændring af landstingslov om 
indkomstskat 
 
Fremsat af Naalakkersuisut til 2. behandlingen. 

 
Til § 1 

 
1.  Lovforslagets nr. 4 affattes således: 
”4.  I § 22, stk. 2, nr. 4, ændres ”kr. 100.000” til: ”50.000 kr.”” 
 
2.  Lovforslagets nr. 5 affattes således: 
”5.  § 23 affattes således: 
”§ 23.  En person, som er skattepligtig efter § 1, stk. 1, nr. 1 og 2, eller begrænset skattepligtig 
efter § 2 og som erhverver indtægt ved selvstændig erhvervsvirksomhed kan på de aktiver, 
der kan afskrives i henhold til den i medfør af § 24, stk. 1, nr. 1, udstedte 
afskrivningsbekendtgørelse, maksimalt foretage skattemæssige afskrivninger med et beløb, 
der udgør summen af de afskrivninger, der kan foretages efter stk. 2. 
  Stk. 2.  Skattemæssige afskrivninger kan i det enkelte år højest foretages med følgende 
satser: 
1)  Med indtil 5 procent årligt af anskaffelsessummen for bygninger og installationer. 
2)  Med indtil 10 procent årligt af anskaffelsessummen for skibe og fly. 
3)  For øvrige afskrivningsberettigede udgifter med videre henholdsvis anskaffelsessummer 
for driftsmidler, inventar og immaterielle aktiver med videre, kan der foretages afskrivning 
med indtil 30 procent på grundlag af den afskrivningsberettigede saldoværdi ved 
indkomstårets udløb. 
4)  Med indtil 100 procent af udgiften eller anskaffelsessummen for de i nr. 3 nævnte aktiver 
såfremt udgiften henholdsvis anskaffelsessummen for det enkelte aktiv er på 100.000 kr. eller 
derunder. 
  Stk. 3.  Erhvervsdrivende som nævnt i stk. 1 skal opgøre en samlet konto for 
afskrivningsberettigede udgifter henholdsvis aktiver med videre omfattet af stk. 2, nr. 3 og 4. 
Årets afskrivninger foretages på grundlag af den afskrivningsberettigede saldoværdi ved 
indkomstårets udløb. Denne værdi opgøres som saldoværdien ved indkomstårets begyndelse 
med tillæg af afskrivningsberettigede udgifter, henholdsvis anskaffelsessummen for 
driftsmidler med videre, der er anskaffet i indkomståret, og med fradrag af salgssummen for 
driftsmidler med videre, der er solgt i indkomståret og afskrivninger i medfør af stk. 2, nr. 4. 
Udgifter til forbedring behandles på samme måde som anskaffelsessummer. Saldoværdien 
ved indkomstårets begyndelse udgør det beløb, hvortil driftsmidler med videre anskaffet 
henholdsvis udgifter afholdt i tidligere indkomstår er nedbragt ved afskrivninger. 
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  Stk. 4.  I det omfang salg af aktiver med videre omfattet af stk. 2, nr. 3 og 4, bevirker at 
afskrivningssaldoen bliver negativ, skal den negative saldo indtægtsføres i samme 
indkomstår.”” 
 
3. Lovforslagets § 2 affattes således: 

 
”§ 2 

 
Inatsisartutloven træder i kraft den 15. december 2012 og har virkning fra og med 
indkomståret 2013, jf. dog stk. 2. 
  Stk. 2.  Lovforslagets nr. 3 og 4 har virkning fra og med indkomståret 2012. For 
indkomståret 2012 kan der til summen af de afskrivninger, der kan foretages efter 
indkomstskattelovens § 22, stk. 2, tillægges et beløb, der svarer til 25 procent af selskabets 
skattepligtige overskud før skat, men efter skattemæssige afskrivninger efter 
indkomstskattelovens § 22, stk. 2 og 5. For indkomståret 2012 udgør det i § 22, stk. 2, nr. 4, 
fastsatte beløb 75.000 kr. Hvor indkomståret 2012 for selskaber m.v., der har forskudt 
indkomstår, omfatter en regnskabsperiode, der afsluttes den 31. august 2012 eller tidligere, 
skal loven dog først have virkning fra og med indkomståret 2013.” 
 
 



 

 
 
 

 

 

Bemærkninger til forslaget 

 
Almindelige bemærkninger 

 
 
Ændringsforslaget udspringer af de drøftelser, der har været mellem koalitionens partier og 
Naalakkersuisut om forslaget til skatteomlægningen.  
 
Ændringsforslaget indebærer, at selskaber kan foretage såkaldte straksafskrivninger, såfremt 
de anskaffer aktiver med en værdi på op til 50.000 kr. For indkomståret 2012 foreslås denne 
sats dog fastsat til 75.000 kr. 
 
Selvstændigt erhvervsdrivende vil efter ændringsforslaget kunne foretage straksafskrivninger, 
såfremt de anskaffer aktiver med en værdi på op til 100.000 kr. Den højere 
straksafskrivningssats for selvstændigt erhvervsdrivende hænger sammen med, at selskaber 
som følge af reglerne om selskabs- og udbytteskat har bedre mulighed for at udskyde 
beskatningen af deres overskud end selvstændigt erhvervsdrivende.  
 
Herudover indeholder ændringsforslaget enkelte redaktionelle ændringer. 
 
Ændringsforslaget indebærer, at den skønnede varige effekt af normaliseringen af 
afskrivningsreglerne reduceres med 1 mio. kr. til 20 mio. kr. årligt. 
 
 

Bemærkninger til de enkelte bestemmelser 
 
Til nr. 1 
Det foreslås, at straksafskrivningssatsen for selskaber fastsættes til 50.000 kr. 
 

Til nr. 2. 
Det foreslås, at straksafskrivningssatsen for selvstændigt erhvervsdrivende fastsættes til 
100.000 kr.  
 
Som redaktionelle rettelser foreslås tilføjet en henvisning til ”stk. 2” i forslaget til § 23, stk. 3 
og 4.  
 

Til nr. 3 
Som konsekvens af de som nr. 1 og 2 foreslåede ændringer, foreslås lovens 
ikrafttrædelsesbestemmelse tilpasset. 



 

 
 
 

 

 

 
Samtidig foreslås, at der i indkomståret 2012 skal der gælde en straksafskrivningssats for 
selskaber på 75.000 kr.  
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