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BETÆNKNING 

Afgivet af Finans- og Skatteudvalget 

vedrørende 

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ændring af landstingslov om 
forvaltning af skatter 

(Kompetencefordeling mellem skatteforvaltningen og Naalakkersuisut mv.) 

(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 25. april 2017 gennemgået forslaget. 

1. Forslagets indhold og formål 
Med forslaget indføres en adgang for Naalakkersuisut til at fastsætte regler om krav til 

fakturering. Med forslaget indføres desuden regler om klage adgangsbegrænsning. Forslaget 

indeholder herudover ændringer som følge af, at det er blevet muligt at oprette 

pensionsopsparinger i pengeinstitutter samt ændring af en sproglig formulering og rettelse af 

en fejl i en lovændring fra 2006, hvor der henvises til en forkert bestemmelse. 

Lovforslaget er dels udtryk for et ønske om at modernisere og opdatere loven med henblik på 

at øge den regnskabsmæssige kvalitet hvilket findes særligt relevant i lyset af den 

igangværende overgang til elektronisk fakturering dels et ønske om at sikre en bedre 

anvendelse af de offentlige ressourcer i forbindelse med behandlingen af klagesager på 

skatteområdet. 

2. Førstebehandling af forslaget i Inatsisartut 
Forslaget fik ved 1. behandlingen en positiv modtagelse. Forslaget fik generel tilslutning. 
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3. Høringssvar 
Lovforslaget har i perioden 16. januar 2017 til IS. februar 2017 været til høring hos 

Grønlands Erhverv (GE), NUSUKA, SIK, KANUKOKA, Kommuneqarfik Sermersooq, 

Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Energi, Departementet for Råstoffer, 

Formandens Departement, Deloitte, Grønlands Revisionskontor, BK Revision, EY Grønland, 

GrønlandsBANKEN og BankN ordik. 

Lovforslaget har endvidere været offentliggjort på www.naalakkersuisut.gl. under 

høringsportalen. 

Der var ved udløbet af høringsfristen modtaget høringssvar fra GrønlandsBANKEN, 

BankNordik, KANUKOKA, Grønlands Erhverv (GE), Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut 

Kattuffiat (SIK) og Departementet for Råstoffer. 

Finans- og Skatteudvalget skal henstille til, at de almindelige høringsfrister overholdes 

forbindelse med udarbejdelse af lovgivning, der har så stor relevans for Grønlands økonomi. 

4. Udvalgets behandling af forslaget 
Med forslaget indføres en adgang for Naalakkersuisut til at fastsætte regler om krav til 

fakturering. I lovforslagets bemærkninger til de enkelte bestemmelser anfører forslags

stilleren, at: 

"Bestemmelsen skaber lovhjemmel til, at Naalakkersuisut kan fastsætte regler om krav 

til fakturering og faktureringspligt, herunder at fastsætte bestemmelser om, at 

Skattestyreisen kan nægte skattemæssigt fradrag, såfremt en videre misligholdelse af 

fakturakravene resulterer i, at Skattestyreisen ikke kan anse posterne i selvangivelsen 

for rimelig dokumenteret. " 

Finans- og Skatteudvalget tager Naalakkersuisuts udmelding om, at nærværende forslag er et 

udtryk for et ønske om at modernisere og opdatere loven med henblik på at øge den 

regnskabsmæssige kvalitet til efterretning. Udvalget noterer sig herunder Naalakkersuisuts 

behov for modernisering og opdatering særligt relevant i lyset af den igangværende overgang 

til elektronisk fakturering. Finans- og Skatteudvalget forstår, at Skattestyreisen hermed vil få 

et bedre værktøj til vurdering af, om angivne skattemæssige fradrag i selvangivelsen er rigtige 

og behørigt dokumenteret. Finans- og Skatteudvalget skal i den forbindelse understrege, at det 

er udvalgets klare holdning, at angivne skattemæssige indtægter bør behandles på samme 

måde. 

Finans- og Skatteudvalget finder det som en selvfølge, at der skal være klare regler om 

fakturering og faktureringspligt. Det er Finans- og Skatteudvalget forståelse, at en faktura er 

det dokument, der udstedes af sælger, og som af både sælger og køber anses som anmodning 

om betaling for levering af varer og ydelser. Dokumentet er derfor velegnet som 

dokumentationsbilag for de indtægter og udgifter, der angives i et regnskab - herunder i et 

skattemæssigt regnskab. Det er derfor Finans- og Skatteudvalgets holdning, at der skal være 

klare krav til fakturaindhold, og at en elektronisk faktura skal indeholde tilsvarende 
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oplysninger som en almindelig faktura. Finans- og Skatteudvalget er dog emg med 

forslagsstilleren i, at der kan være behov for fastsættelse af særskilte regler til elektronisk 

fakturering. 

Udover det ovenfor beskrevne forslag om ændring af regler om krav til fakturering, foreslås 

bl.a. indførelse af regler om klageadgangsbegrænsning samt ændringer som følge af, at det er 

blevet muligt at oprette pensionsopsparinger i pengeinstitutter. Udvalget har ingen yderligere 

kommentarer til disse. 

5. Forslagets økonomiske konsekvenser 
Finans- og Skatteudvalget skal henvise til sin behandling af nærværende emne ovenfor, og har 

ingen yderligere kommentarer til forslagsstillerens forventninger til forslagets økonomiske og 

administrative konsekvenser. 

6. Udvalgets indstillinger 
Et enigt udvalg indstiller på denne baggrund forslaget til vedtagelse. 

Med disse bemærkninger og med den i betænkningen anførte forståelse skal udvalget 

overgive forslaget til 2. behandling. 

Randi V. Evaldsen 

Bendt B. Kristiansen 

~'~' 
< In~Kielsen 
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J ens Immanuelsen, 

formand 

"== 
Peter Olsen 

Martha Lund Olsen 

Kelly Berthelsen 
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