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BETÆNKNING 

Afgivet af Finans- og Skatteudvalget 

vedrørende 

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx om ændring af Landstingslov nr. 12 af 2. 

november 2006 om indkomstskat. 
(Beskatning af aktionærlån, antimisbrugsregel, indeholdelsespligt ved arbejdsudleje m.v.) 

(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 26. april 2017 gennemgået forslaget. 

1. Forslagets indhold og formål 

Lovforslaget indeholder en række ændringer og justeringer af indkomstskatteloven. 

Hovedpunkterne i forslaget er listet op og kommenteret under de almindelige bemærkninger 

til forslaget. 

Forslagsstiller oplyser, at lovforslaget er led i en løbende tilpasning og modernisering af 

indkomstskatteloven særligt i forhold til erhvervsbeskatning og værnsregler. Forslagsstiller 

oplyser desuden, at forslaget forventes at blive fulgt op med lovforslag til de kommende 

samlinger, der har som formål at skabe bedre rammevilkår for erhvervslivet i Grønland. 

Forslagsstiller henviser i den forbindelse til den Politisk Økonomiske Beretning 2017. 

2. Førstebehandling af forslaget i Inatsisartut 

Forslaget fik ved 1. behandlingen en positiv modtagelse. Der udtryktes generel tilslutning til 

forslaget og dets forskellige elementer. Der blev udtrykt ønske om at Finans- og 

Skatteudvalget i sin behandling af forslaget skulle fokusere på § 76, stk. 2. 
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3. Høringssvar 
Lovforslaget blev den 13 . januar 2017 sendt til kommentering på dansk til KANUKOKA, 

Kommuneqarfik Sermersooq og Grønlands erhverv m.fl. 

Forslaget blev sendt i offentlig høring d. 30. januar 2017 med høringsfrist d. 15. februar. 

Kommunerne og KANUKOKA har dog fået forlænget høringsfristen til d. 7. marts. 
Eventuelle høringssvar, der indkommer efter lovforslaget er afleveret til Inatsisartut, vil i 

relevant omfang blive indarbejdet ved rettelsesblad. 

Forslaget har været på høringsportalen i perioden 31. januar til 15. februar. Forslaget blev 

fremsendt til følgende interessenter: 

SIK, Grønlands Erhverv eGE), Deloitte, Grønlands Revisionskontor, BDO, NUSUKA, 
KANUKOKA, Kommuneqarfik Sermersooq, Formandens Departement, Departementet for 

Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Energi, GrønlandsBANKEN og BankNordik. 

Der er indkommet høringssvar fra KANUKOKA, Deliotte, Grønlands Erhverv, 

Departementet for Råstoffer og Nunatsinni Advokatit. 

Finans- og Skatteudvalget skal henstille til Naalakkersuisut, at afsætte nødvendig tid til 
høringsfrister i forbindelse med udarbejdelse af lovgivning. Udvalget har dog noteret sig, at 

kommunerne og KANUKOKA er tildelt forlænget høringsfrist. 

4. Udvalgets behandling af forslaget 
Finans- og Skatteudvalget skal udtrykke SIn tilfredshed med de i nærværende forslag 
medtagne præciseringer, tilpasninger og bestemmelserne omkring indeholdelsespligt af udført 

arbejde i Grønland og skattepligt til Grønland for personer som er udsendt til tjeneste uden for 

riget. Det samme gælder bestemmelsen om beskatning ved optagelse af ulovlige aktionærlån 

samt indførelse af anti-misbrugsregel. 

Udvalget skal dog komme kommentarer til visse aspekter af forslaget, som under forslagets 1. 

behandling blev udtrykt ønske om fokus på. Dette gælder særligt forslagets bestemmelse i § 

76, stk. 4. I den forbindelse blev der med henvisning til høringssvarene fremført bekymring 

om, at denne bestemmelse vil ramme mange lokale virksomheder. 

I den omtalte bestemmelse fastslås, hvem der er indeholdelsespligtig i tilfælde af arbejdsleje 
fra udlandet. Efter bestemmelsen er det den virksomhed, der har hjemsted eller fast driftssted i 

Grønland, der skal indeholde A-skat i forbindelse med aftaler om arbejdsleje, når den, der 
udlejer arbejdskraften, ikke har hjemsted eller fast driftssted i Grønland. Det fremgår således 

af høringsnotatet, at arbejdsudleje omfatter udleje af personer fra en udenlandsk virksomhed 

til en grønlandsk virksomhed, hvor det udlejede personel løser opgaver for den grønlandske 

virksomhed og, hvor det er den grønlandske virksomhed der har ansvaret for en opgaves 
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løsning. Naalakkersuisut oplyser i høringsnotatet, at der i vurderingen af, hvornår der 

foreligger arbejdsudleje, er lagt vægt på kriterier, der anvendes internationalt efter OECD's 

modeloverenskomst og anbefalinger på området. Naalakkersuisut oplyser, at bestemmelsen 

skal sikre effektiv A-skattebetaling til Grønland. Den skal modvirke, at udenlandske 

virksomheder bliver brugt til at unddrage sig betaling af A-skat i Grønland. Den skal også 

modvirke social dumping. 

Det fremgår af forslagets bemærkninger, at problemet med den eksisterende ordning ifølge 

skatteforvaltningen har været, at den giver anledning til vanskeligheder, hvis den udenlandske 

virksomhed ikke sætter sig ind i og efterlever de grønlandske regler. Det foreslås derfor, at 

den grønlandske virksomhed skal sørge for at regnskabsføre, indeholde og indbetale A-skat af 

vederlagene til det lejede personale. Naalakkersuisut forventer, at det i begrænset omfang vil 

medføre en øget administrativ byrde for virksomheder i Grønland. For så vidt angår 

konsekvenser de personer, der lejer personer uden for Grønland, forventes det at blive aktuelt 

i meget få tilfælde. Naalakkersuisut oplyser, at det i langt de fleste tilfælde vil være tale om 

velkendte og allerede indarbejdede arbejdsprocesser for grønlandske virksomheder, da 

opgaverne er de samme typer som for egne ansatte. 

Finans- og Skatteudvalget tager Naalakkersuisuts bemærkninger til bestemmelsen i § 76, stk. 

2 til efterretning. På baggrund af ovenstående har udvalget ingen yderligere bemærkninger til 

forslaget. 

5. Forslagets økonomiske konsekvenser 
Finans- og Skatteudvalget har ingen kommentarer til forslagsstillerens forventninger til 

forslagets økonomiske og administrative konsekvenser. 

6. Udvalgets indstillinger 
Et enigt udvalg indstiller på denne baggrund forslaget til vedtagelse. 
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Med disse bemærkninger og med 

overgive forslaget til 2. behandling. 

Randi V. Evaldsen 

Bendt B. Kristiansen 

~~ ~iKielsen 
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be nkningen anførte forståelse skal udvalget 

J ens Immanuelsen, 

formand 

Peter Olsen 

Martha Lund Olsen 
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