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TILLÆGSBETÆNKNING 

Afgivet af Finans- og Skatteudvalget 

vedrørende 

Forslag til: Inatsisartutlov om ændring af landstingslov om Indkomstskat. 
Fremsat af Naalakkersuisoq for Finanser og Indenrigsanliggender 

Afgivet til forslagets 3. behandling 

Udvalget har under behandlingen bestået af: 

Inatsisartutmedlem Finn Karlsen, Siumut, formand 

Inatsisartutmedlem Gerhardt Petersen, Atassut, næstformand 

Inatsisartutmedlem Evelyn Frederiksen, Siumut 

Inatsisartutmedlem Jens Imanuelsen, Siumut 

Inatsisartutmedlem Kalistat Lund, Inuit Ataqatigiit 

Inatsisartutmedlem Hans Aronsen, Inuit Ataqatigiit 

Inatsisartutmedlem Naaja Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit 

Udvalget har efter 2. behandlingen den 17. oktober 2013 gennemgået forslaget. 

Forslaget indeholder 3 elementer, hvoraf forslaget om at genindføre fuld fradragsret for 

private renteudgifter ikke kunne opnå fuld enighed om. 

Andenbehandling af forslaget i Inatsisartut 
Forslaget blev vedtaget i Inatsisartut, og blev af mødelederen henvist udvalgsbehandling 

forinden 3. behandlingen. 

U dvalgets behandling af forslaget 
Udvalget har i forbindelse med sin første behandling af forslaget fremsendt spørgsmål til de to 

banker for at få bankernes holdning til forslaget om genindførelse af det fulde rentefradrag. 

Udvalget har endvidere noteret sig, at Naalakkersuisut har fremsendt et ændringsforslag, som 

indebærer, at afregningsfristerne for A-skatter og udbytteskatter udskydes med yderligere 1 

dag. 
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Udvalgets indstillinger 
Et flertal i udvalget bestående af Siumut og Atassut skal om forslaget bemærke: 

At besvarelserne fra begge banker vedr. rentefradrag ikke har givet anledning til at ændre 

holdning forslaget. 

Ovennævnte udvalgsflertal indstiller på denne baggrund forslaget, med det af 

N aalakkersuisut fremsendte ændringsforslag, til vedtagelse af Inatsisartut. 

Et mindretal i udvalget bestående af Inuit Atagatigiit skal om forslaget bemærke: 

Inuit Ataqatigiit har ikke skiftet holdning til forslaget om genindførelsen af den fulde 
rentefradragsret. Inuit Ataqatigiit skal henlede opmærksomheden på, at Naalakkersuisut ikke 

har svaret tilfredsstillende på de spørgsmål og problemstillinger Inuit Ataqatigiit har rejst 

under udvalgsarbejdet og i Inatsisartut salen. 

Ovennævnte udvalgsmindretal indstiller på denne baggrund forslaget til forkastelse af 

Inatsisartut. 
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Med disse bemærkninger og med den 1 betænkningen anførte forståelse skal udvalget 

overgive forslaget til 3. behandling. 

I 

Gerhardt Petersen 
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Hans Aronsen 

EM2013/100 
J.nr.01.25.01/13EM-00IOO 

Finn Karlsen, Formand 

Evelyn Frederiksen 

~~ 
aaj a Nathanielsen 

~ 
7 Kalistat Lund 

3 





14. oktober 2013   EM 2013/100 


 


____________ 


EM 2013/100 


J.nr. 01.25.01/13EM‐00100 


 
Finansudvalgets spørgsmål:  
 
Direktør Janus Petersen,  
BankNordik.  
 
Spørgsmål fra Inatsisartuts Finansudvalg vedr. Forslag til Inatsisartutlov om ændring af 
landstingslov om Indkomstskat.  
Et af forslagets indhold handler om ophævelsen af rentefradragsbegrænsningen. Som led i 
behandlingen af ovennævnte forslag vil udvalget gerne høre bankens vurdering af effekten af denne 
ophævelse. Udvalget er særlig interesseret i bankens vurdering af konsekvensen af genindførelsen 
af fradrag af den fulde renteudgift af lån til fast ejendom, særligt for det private boligmarked.  
Da tiden er fremskreden, vil udvalget blive glad for et hurtigt svar (helst idag) gerne ved svar på 
denne mail og stilet til Inatsisartuts Finans- og Skatteudvalg.  
 
 
 
Besvarelse fra BankNordik 
 
En genindførelse af det fulde fradrag vil medføre faldende skatteindtægter for landskassen, da 
rentefradraget bliver større. Kommer renten til at stige igen, så bliver fradraget endnu større.  
 
Boligfinansieringen er i forvejen godt subsidieret med offentlig lån og rentefradrag, så en 
nedsættelse af rentefradraget sidste år var OK.  
 
Bankens holdning er, at man følger skatte og velfærdskommisionens anbefaling på området og laver 
en langsigtet reform på boligområdet også med en langsom nedtrapning af subsidier til boligejerne - 
specielt de offentlige lån.  
 
En stigning i rentefradraget vil på kort sigt medføre, at lysten til investeringer i boliger (alt andet 
lige) vil stige, da ydelsen efter skat vil være lavere end i 2013.  
 
Men nøgleordet er stabilitet og reformer. 
 
Venlig hilsen  
 
Bjartur Nolsøe  
Områdedirektør  
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Finansudvalgets spørgsmål:  
 
Pisortaq Martin Kviesgaard, 


Grønlandsbanken.  


Spørgsmål fra Inatsisartuts Finansudvalg vedr. Forslag til Inatsisartutlov om ændring af 
landstingslov om Indkomstskat.  
Et af forslagets indhold handler om ophævelsen af rentefradragsbegrænsningen. Som led i 
behandlingen af ovennævnte forslag vil udvalget gerne høre bankens vurdering af effekten af denne 
ophævelse. Udvalget er særlig interesseret i bankens vurdering af konsekvensen af genindførelsen 
af fradrag af den fulde renteudgift af lån til fast ejendom, særligt for det private boligmarked.  
Da tiden er fremskreden, vil udvalget blive glad for et hurtigt svar (helst idag) gerne ved svar på 
denne mail og stilet til Inatsisartuts Finans- og Skatteudvalg.  
 
 
Besvarelse fra GrønlandsBANKENs:  
Martin Kviesgaard er bortrejst, hvorfor det er mig der svarer på mailen. 
 
Til Inatsisartuts Finans- og Skatteudvalg 
En effekt af ophævelsen af rentefradragsbegrænsningen har naturligvis en betydning for 
boligkøbere/ejeres rådigsbeløb.  
Ændringen vil derfor – alt andet lige – have en positiv effekt på handlen med ejerboliger. Dog vil 
effekten – med det nuværende renteniveau – være begrænset og vil næppe betyde en væsentlig øget 
handel med fast ejendom eller en væsentlig større tilgang af mulige købere til ejerboliger. 
Såfremt Finans-og Skatteudvalget måtte have yderligere spørgsmål eller uddybende kommentarer 
besvarer vi naturligvis gerne disse. 
 


Inussiarnersumik Inuulluarit / Med venlig hilsen 
GrønlandsBANKEN 


John Jakobsen 
Vicedirektør 


 





