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BETÆNKNING
Afgivet af Finans- og Skatteudvalget
vedrørende

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om en satstilpasningsprocent
(Naalakkersuisoq for Finanser og Skatter)

Afgivet til forslagets 2. behandling

Udvalget har under behandlingen bestået af:
Inatsisartutmedlem Jens Immanuelsen, Siumut, formand
Inatsisartutmedlem Randi V. Evaldsen, Demokraterne, næstformand
Inatsisartutmedlem Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit
Inatsisartutmedlem Bendt Kristiansen, Inuit Ataqatigiit
Inatsisartutmedlem Martha Lund Olsen, Siumut
Inatsisartutmedlem Ineqi Kielsen, Siumut
Inatsisartutmedlem Kelly Berthelsen, Inuit Ataqatigiit
Udvalget har efter 1. behandlingen den 28. april 2017 gennemgået forslaget.

1. Forslagets indhold og formål
Naalakkersuisut foreslår med loven, at der indføres en årlig regulering afvisse satser
bl.a. underholdsbidrag, børnetilskud, indførselsafgift og havneafgift. Reguleringen sker gennem
en anvendelse af en satsreguleringsprocent. Formålet er at sikre, at værdien af satserne automatisk
følger udviklingen i priser og indkomster, så der ikke skabes utilsigtet ulighed. I loven reguleres
desuden "aktuel indkomst". Formålet med "aktuel indkomst" er at have lovbunden og entydig
definition af begrebet på tværs af andre lovområder.
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2. Førstebehandling af forslaget i Inatsisartut
Forslaget fik generel tilslutning ved 1. behandlingen, herunder henviste flere partier til
forslagets formål med at sikre værdien af de sociale overførsler, som loven omfatter, men
også reference til en mere omfattende skattereform og opfølgning på holdbarheds- og
vækstplanen blev nævnt.
3. Udvalgets behandling af forslaget
Finans- og Skatteudvalget bemærker, at loven indeholder to i sig selv uafhængige
bestemmelser - en om en satsreguleringsprocent og en vedrørende en definition på aktuel
indkomst. Det er imidlertid kun satsreguleringsprocenten, der er nævnt i lovens overskrift og
lovens § 1. Udvalget har derfor et ændringsforslag, som præciserer lovens indhold og gør den
mere tilgængelig for lovens brugere. I forhold til lovens indhold og indførelse af en
satsreguleringsprocent mener udvalget, at det er et fornuftigt princip, som vil være med til at
sikre købekraften for modtagere af de satser som loven omfatter. Udvalget havde i lyset af
lovens formål og begrundelse for at undgå store og pludselige efterreguleringer samt løbende
at forhindre udhulingen af de økonomiske vilkår for lavindkomster gerne set, at også
personfradraget var blevet omfattet af en satsregulering. Således har personfradraget, ligesom
mange andre satser nævnt loven, ikke været reguleret i en lang årrække. Udvalget noterer sig i
forbindelse, at der arbejdes på et beskæftigelsesfradrag som supplement til personfradraget jf.
FM2017 pkt. 12.
4. Forslagets økonomiske konsekvenser
Finans- og Skatteudvalget konstaterer, at loven vil få virkning på væsentlige udgifts- og
indtægtsområder. Udvalget anbefaler i den forbindelse, at Naalakkersuisut, som del af et
forsigtighedsprincip, opretter en finansiel reserve til dækning af den budgetusikkerhed som et
nyt og vidtrækkende reguleringsprincip i sin natur vil have.
5. Udvalgets indstillinger
Lovforslaget indeholder både forslag til regulering af en satstilpasningsprocent og af aktuel
indkomst. Efter udvalgets mening er den nuværende titel ikke fuldt dækkende og udvalget
foreslår derfor, at titlen ændres, så den bl.a. af hensyn til de fremtidige brugere af loven,
udstrækkes til også at dække aktuel indkomst. Udvalget fremsætter ændringsforslag herom til
punktets 2. behandling.
Et enigt udvalg fremsætter på denne baggrund et ændringsforslag.
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Med disse bemærkninger og med den
overgive forslaget til 2. behandling.

betænkningen anførte forståelse skal udvalget

J ens Immanuelsen,
formand

Randi V. Evaldsen

Peter Olsen

Bendt B. Kristiansen

Martha Lund Olsen

~~ .
Ineqi Kielsen

Kelly Berthelsen

3
FM20l7/20
J.nr.01.25.0lI17FM-LABU-20

FM2017/20

11-05-2017

Ændringsforslag
Til
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om en satstilpasningsprocent

Fremsat til 2. behandlingen af Finans- og Skatteudvalget.

Til forslagets titel

1. Lovforslagets titel affattes således:
"Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om en satstilpasningsprocent og om aktuel indkomst".
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Bemærkninger til forslaget
Almindelige bemærkninger

Lovforslaget indeholder både forslag til regulering af en satstilpasningsprocent og af aktuel
indkomst. Efter udvalgets mening er den nuværende titel ikke fuldt dækkende og udvalget foreslår
derfor, at titlen ændres, så den bl.a. af hensyn til de fremtidige brugere afloven, udstrækkes til også
at dække aktuel indkomst.
Bemærkninger til ændringsforslagets enkelte bestemmelser

Til nr. 1
Det foreslås, at lovforslagets titel ændres til Inatsisartutlov nr. xx afxx. xxx 2017 om en
satstilpasningsprocent og om aktuel indkomst.

2

FM2017120
J.nr.01.2S.01l17FM-LABU-20

