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FM 2016/21
Ændringsforslag
Til

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om
indkomstskat
Fremsat til 3. behandlingen af Naalakkersuisut.
Til § 2
1. I § 2 indsættes som ny stk. 2-7:
” Stk. 2. Grønlands Selvstyre yder i perioden 2017 til 2021 et tilskud ved indbetaling af
pensioner, som opfylder de i § 39 a, stk. 1 og 2, nævnte betingelser.
Stk. 3. Tilskuddet, der er skattepligtigt for modtagerne, udgør 5 procentpoint i
indkomstårene 2017-2019 og 3 procentpoint i indkomstårene 2020 og 2021 af det beløb, som
før skat indbetales til en pensions- og livsforsikringsordning oprettet i en pensionskasse eller
livs- og pensionsforsikringsselskab, der ikke har hjemsted i Grønland. Tilskuddet til en person
kan højst udgøre 420 kr. pr. måned i perioden 2017-2019. For perioden 2020-2021 kan
tilskuddet højest udgøre 250 kr. pr. måned.
Stk. 4. Tilskuddet ydes til personer, som er fuldt skattepligtige den 31. december 2016 og i
medfør af § 39 eller § 41, stk. 2, har haft fradragsret eller været omfattet af bortseelsesret for
de i 2016 foretagne indbetalinger til en pensionskasse eller livs- og
pensionsforsikringsselskab, der ikke har hjemsted i Grønland.
Stk. 5. Retten til tilskud ophører, når personen ophører med at være fuldt skattepligtig til
Grønland.
Stk. 6. Tilskud til ansatte i Grønlands Selvstyre og underliggende institutioner, samt
kommunerne udbetales sammen med de ansattes løn.
Stk. 7. En person, der er berettiget til tilskud og ikke er omfattet af stk. 6, kan i perioden 1.
juli til 30. september det følgende år elektronisk indgive en ansøgning til skatteforvaltningen
om udbetaling af tilskud for det foregående indkomstårs indbetalinger. Skatteforvaltningen
kan fastsætte nærmere krav for udbetaling af tilskud, herunder krav om dokumentation.”
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Bemærkninger til forslaget
Almindelige bemærkninger
1. Indledning
Finans- og Skatteudvalget har d. 20. maj 2016 afgivet betænkning til 2. behandlingen af
FM2016 /21 - Forslag til: Inatsisartutlov om ændring af landstingslov om Indkomstskat. Et
flertal i udvalget har anmodet Naalakkersuisut om at fremsætte et ændringsforslag til
lovforslaget.
Nærværende ændringsforslag er baseret på Finansdepartementets notat af 29. april 2016, der
var vedlagt som bilag til Naalakkersuisuts besvarelse af d. 16. maj 2016 på et antal spørgsmål
fra udvalget.
2. Lovforslagets hovedpunkter
Ændringsforslaget vil kompensere borgere, der ved udgangen af 2016 er fuldt skattepligtige
til Grønland, har en pensionsordning i et udenlandsk, herunder dansk, pensionsinstitut og i
2016 har fradragsret eller bortseelsesret ved indbetalinger til ordningen.
Personer omfattet af overgangsordningen vil i en periode på 5 år være berettiget til et tilskud
baseret på en procentdel af indbetalingerne før skat til en omfattet pensionsordning.
Tilskuddet er skattepligtigt.
Tilskudssatserne udgør følgende:
År:
Tilskudssats:

2017
5%

2018
5%

2019
5%

2020
3%

2021
3%

For at imødegå spekulation i at øge pensionsindbetalingerne, og således opnå et større
landskassebetalt tilskud, foreslås det, at tilskuddet maksimalt må udgøre 420 kr. om måneden
i de første 3 år, svarende til 5040 kr. om året. For årene 2020-2021 må tilskuddet maksimalt
udgøre 250 kr. om måneden, svarende til 3000 kr. om året.
Retten til tilskuddet bortfalder, såfremt den fulde skattepligtigt ophører.
For offentligt ansatte vil tilskuddet blive indsat direkte på den enkelte opsparers
pensionsordning som led i den løbende lønudbetaling.
Denne fremgangsmåde er ikke mulig for borgere, der ikke er ansat i det offentlige. I disse
tilfælde skal der derfor, en gang årligt, elektronisk indgives en ansøgning til
skatteforvaltningen for at få tilskuddet udbetalt. Tilskudsmodtagerne opfordres til at indsætte
de udbetalte tilskud, som en frivillig ekstra indbetaling på deres pensionsordning. At indbetale
tilskuddet på en pensionsordning vil imidlertid være op til den enkelte modtager.
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Eksempler på beregning af tilskud:
Det er i alle regneeksempler taget udgangspunkt i de skattesatser, der er gældende i 2016.
Eksempel 1
Person A bosiddende i Kommuneqarfik Sermersooq
Indbetaler i 2017 følgende på en omfattet pensionsordning
Indbetaling til pensionsordning før skat
Indbetaling til pensionsordning efter skat
Tilskud, 2017, 5 % af 100.000 (0,05 x 100.000)
Skat 42 % af 5.000
Tilskud efter skat

100.000
58.000
5.000
2.100
2.900

Personen vil i dette tilfælde være berettiget til et tilskud 5.000 kr. før skat, svarende til 2.900
kr. efter skat.
Omregning fra indbetalinger af beskattede midler til ubeskattede
Tilskuddet beregnes på baggrund af indbetalingen på en pensionsordning før skat. For
indbetalinger med beskattede midler, skal der derfor foretages en omregning for at konstatere,
hvad indbetalingen ville svare til i ubeskattede midler. Dette vil afhænge af den samlede
skattesats, der gælder på indbetalingstidspunktet, hvilket afhænger af, hvilken skattekommune
tilskudsmodtageren er skattepligtig i.
Omregningen sker på følgende måde:
1
= Omregningsfaktor
1-X
Hvor ’X’ er den samlede skatteprocent i den konkrete skattekommune på
indbetalingstidspunktet. I kommune Kujalleq er skattesatsen f.eks. i 2016 på 44 %. Et beløb
skal således ganges med 1/(1-0,44)= 1,785714, for at få beløbet før skat.
Eksempel 2
Person B bosiddende i Kommune Kujalleq
Indbetaler i 2017 følgende på en omfattet pensionsordning
Frivillig indbetaling på en pensionsordning (efter skat)
Omregning til indbetaling før skat (1,78 x 56.000)
Tilskuddet udgør 5 % af 100.000 (0,05 x 100.000)
Skat (44 % af 5.000)
Tilskud efter skat

56.000
100.000
5.000
2.200
2.800

Person B vil således være berettiget til 5.000 kr. i tilskud før skat, svarende til 2.800 kr. efter
skat.
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3. Lovforslagets økonomiske konsekvenser
Overgangsordningen forventes at medfører en årlig nettoudgift for Grønlands Selvstyre på
omkring 4,2 mio. kr. i de første 3 år. I 2020-2021 forventes nettoudgiften at falde til 2,8 mio.
kr. om året. Nettoudgiften vil afhænge af, hvor mange der benytter sig af ordningen.

Bemærkninger til ændringsforslagets enkelte bestemmelser
Til nr. 1.
Til stk. 2.
At det kun er pensionsordninger omfattet af § 39 a, stk. 1. og stk. 2, indebærer, at der kun kan
gives tilskud til pensionsordninger, hvor indbetalingerne fra 1. januar 2017 sker med
beskattede midler.
Overgangsordningens tidsmæssige udstrækning fastsættes endvidere til 5 år.
Til stk. 3.
Bestemmelsen fastsætter de årlige tilskudssatser. Tilskudssatserne aftrappes efter 3 år og
ophører med udgangen af 2021. Bestemmelsen fastsætter endvidere maksimum for tilskud pr.
måned. Maksimalbeløbet sænkes for perioden 2020-2021.
Det præciseres endvidere i bestemmelsen, at overgangsordningen kun omfatter indbetalinger
til pensionsordninger i udenlandske pensionsinstitutter.
Til stk. 4.
Det foreslås, at det skal være en betingelse for at være omfattet af overgangsordningen, at
personen skal være fuldt skattepligtig den 31. december 2016. Det er endvidere en betingelse
for tilskud, at personen i 2016 har haft fradragsret eller været omfattet af bortseelsesret for
indbetalinger til en pensionsordning. Personer, som i 2016 ikke har foretaget
fradragsberettigede indbetalinger til en pensionsordning eller været omfattet af bortseelsesret
for sådanne indbetalinger til en udenlandsk pensionsordning, vil ikke være omfattet af
overgangsordningen, uanset om de er fuldt skattepligtige til Grønland den 31. december 2016.
Til stk. 5.
Det foreslås, at ophør af fuld skattepligt til Grønland indebærer, at retten til tilskud bortfalder.
Til stk. 6.
For den i bestemmelsen nævnte persongruppe vil tilskuddet blive indbetalt direkte til den
enkeltes arbejdsmarkedspensionsordning. Bestemmelsen har som baggrund, at tilskuddet mest
effektivt kan behandles automatisk via lønadministrationen. Dette reducerer antallet af
tilskudsansøgninger, der skal behandles af skatteforvaltningen.
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Til stk. 7.
Det foreslås, at ansøgning om tilskud for et år skal indgives elektronisk til
skatteforvaltningen. En ansøgning vedrørende det foregående indkomstårs indbetalinger kan
indsendes i perioden 1. juli til 30. september det følgende år.
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