26. januar 2015

FM 2015/82

Bemærkninger til lovforslaget
Almindelige bemærkninger

1. Lovforslagets baggrund
På Inatsisartuts efterårssamling 2013 blev afregningsfristerne for A-skatter og udbytteskatter
udskudt med ca. 11 dage i forhold til den hidtil gældende frist, således at sidste frist for rettidig indbetaling herefter er den første dag i måneden efter forfaldsmåneden (forslag til ændring
af landstingslov om indkomstskat, EM 2013/100).
Indeholdte beløb som den indeholdelsespligtige tilbageholder i debitors lønudbetaling
(løntræk) indbetales normalt samtidig med indbetaling af A-skatter og arbejdsmarkedsbidrag.
Fristreglerne for redegørelse og indbetaling af tilbageholdte beløb fremgår i dag af § 19 i
Selvstyrets bekendtgørelse nr. 9 af 1. juli 2010 om inddrivelse af restancer til det offentlige.
Retssikkerhedsmæssige hensyn tilsiger, at fristerne for redegørelse og indbetaling af tilbageholdte beløb reguleres i lovgivningen på samme måde som det er tilfældet på skatte- og afgiftsområdet.
Det foreslås derfor, at der i sammenhæng med forslaget om ændring af fristen for rettidig indbetaling af arbejdsmarkedsafgift, fremsættes et ændringsforslag om en tilsvarende ændring af
afregningsfristen for beløb, som tilbageholdes i medfør af § 3, § 625 i Retsplejelov for Grønland eller § 101 i Landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat.

2. Hovedpunkter i forslaget
Lovforslaget indeholder en ændring af afregningsfristen for tilbageholdte beløb (løntræk).
Fristen ændres fra den 20. i forfaldsmåneden til den første dag i måneden efter forfaldsmåneden.
Forslaget skal ses i sammenhæng med ændringen af afregningsfristerne for A-skatter og udbytteskatter (EM 2013/100), som indebar en udskydelse af fristen for indbetaling af A-skat og
udbytteskat til den første dag i måneden efter forfaldsmåneden.
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Lovforslaget sammenholdt med gældende lov
Gældende formulering
Lovforslaget
§1
I landstingslov nr. 3 af 2. maj 1996 om inddrivelse af restancer til det offentlige, som senest
ændret ved Inatsisartutlov nr. 6 af 15. april
2011, foretages følgende ændringer:
1. Efter § 3 indsættes:
”§ 3 a. Den som foretager tilbageholdelse i
udbetalinger i medfør af § 3, § 625 i Retsplejelov for Grønland eller § 101 i Landstingslov
om indkomstskat, skal senest den 10. i måneden til skatteforvaltningen, redegøre for de i
den foregående kalendermåned foretagne
løntræk. Fristen forlænges til den nærmest
følgende hverdag, hvis den 10. i måneden er
en lørdag, søndag eller helligdag.
Stk. 2. Samtidig med tilbageholdelsen skal
den som foretager tilbageholdelsen give debitor skriftlig meddelelse om størrelsen af det
tilbageholdte beløb.
Stk. 3. Tilbageholdte beløb forfalder til betaling den 1. i den kalendermåned, der følger
efter tilbageholdelsen med sidste rettidig betalingsdag den første dag i måneden efter forfaldsmåneden. Forfalder sidste rettidig betalingsdag på en lørdag, søndag eller helligdag,
forlænges fristen til den følgende hverdag.”
§2
Stk. 1. Inatsisartutloven træder i kraft den 1.
juni 2015.

3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige
Forslaget ventes at spare skatteforvaltningen for en del af det nuværende administrative arbejde med at bogføre arbejdsgivernes indbetalinger.
4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet
Forslaget forventes ikke at have nævneværdige økonomiske konsekvenser.
Forslaget ventes ikke at have administrative konsekvenser for erhvervslivet.
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5. Konsekvenser for miljø, natur og folkesundhed
Der er ingen miljø- og naturmæssige konsekvenser.
6. Konsekvenser for borgerne
Forslaget skønnes ikke at have administrative konsekvenser for borgerne.
7. Andre væsentlige konsekvenser
Lovforslaget skønnes ikke at have andre konsekvenser.
8. Høring af myndigheder og organisationer m.v.
Lovforslaget har i perioden 11. juni 2014 til 16. juli 2014 været til høring hos:
KANUKOKA, Grønlands Arbejdsgiverforening, NUSUKA, S.I.K., KNAPK, KPMG Grønland, Deloitte, Grønlands Revisionskontor, Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug og
Departementet for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked.
Lovforslag med bemærkninger har endvidere været offentliggjort på www.naalakkersuisut.gl,
høringsportalen.
Der var ved udløbet af høringsfristen modtaget høringssvar fra KANUKOKA, Grønlands Arbejdsgiverforening og SIK.
Modtagne bemærkninger er nedenfor anført med almindelig skrift, mens Naalakkersuisuts
kommentarer er anført med kursiv.
KANUKOKA har på vegne af kommunerne meddelt, at der ikke afgives et høringssvar til
lovforslaget, idet høringen grundet den korte høringsfrist og det forhold, at høringsfristen går
ind i juli måned ikke kan behandles på et kvalificeret grundlag. KANUKOKA har ønsket, at
medlemmerne af Inatsisartut bliver orienteret om, at kommunerne ikke har afgivet høringssvar til lovforslaget, fordi aftalen af 20. maj 2010 mellem Selvstyret og kommunerne om at
juli måned er høringsfri periode, ikke er overholdt.
SIK bemærker i sit høringssvar, at datoerne for høringsfristen under afsnit 8, høring af myndigheder og organisationer, ikke er angivet korrekt.
De korrekte datoer er nu tilføjet i afsnittet.
Grønlands Arbejdsgiverforening har ingen bemærkninger til forslaget.
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Bemærkninger til de enkelte bestemmelser

Til § 1
Til nr. 1

Til stk. 1
Det foreslås, at den som foretager tilbageholdelse i udbetalinger i henhold til § 3, § 625 i
Retsplejelov for Grønland eller § 101 i Landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat, senest den 10. i måneden, skal redegøre overfor Skattestyrelsen, for de i den foregående kalendermåneds tilbageholdte beløb.

Til stk. 2
Den som foretager tilbageholdelse i henhold til stk. 1, skal give debitor skriftlig meddelelse
om størrelsen af det tilbageholdte beløb.

Til stk. 3
Det foreslås samtidig, at fristen for sidste rettidige indbetaling af indeholdte beløb fastsættes
til den første dag i måneden efter forfaldsmåneden. Falder fristerne på en lørdag, søn- eller
helligdag udskydes fristen til den følgende hverdag.
Til § 2

Det foreslås, at inatsisartutloven træder i kraft den 1. juni 2015.
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