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Bemærkninger til forslaget 

 

Almindelige bemærkninger 

 

1. Indledning 

Med Inatsisartutlov nr. 18 af 8. juni 2017 om ændring af landstingslov om indkomstskat blev 

der foretaget en ændring af lovens § 63, stk. 2, der omhandler fastsættelsen af den 

fælleskommunale udskrivningsprocent.  

 

Af lovændringen fremgår, at den fælleskommunale udskrivningsprocent fastsættes af 

Naalakkersuisut. Der er tale om en lovteknisk fejl, idet denne udskrivningsprocent på samme 

måde som eksempelvis udskrivningsprocenten for landsskat bør fastsættes af Inatsisartut.  

 

2. Hovedpunkter i forslaget 

Med nærværende lovforslag rettes landstingslov om indkomstskat, således at det fremgår, at 

den fælleskommunale udskrivningsprocent fastsættes af Inatsisartut. 

 

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov 

Gældende formulering Lovforslaget 

 I landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 

om indkomstskat, som senest ændret ved 

Inatsisartutlov nr. 18 af 8. juni 2017, 

foretages følgende ændringer: 

§ 63 

Stk. 2. Naalakkersuisut fastsætter under en 

samling i første halvdel af året forud for det 

pågældende kalenderår 

udskrivningsprocenten for den 

fælleskommunale skat efter høring af 

kommunerne. 

1.  § 63, stk. 2, affattes således: 

”  Stk. 2.  Inatsisartut fastsætter under en 

samling i første halvdel af året forud for det 

pågældende kalenderår 

udskrivningsprocenten for den 

fælleskommunale skat efter høring af 

kommunerne.” 

 

 § 2 

 

Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar 

2018. 

  

3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 

Lovforslaget har ikke økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige. 

 

4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet 
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Lovforslaget har ikke økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet. 

 

5. Konsekvenser for miljø, natur og folkesundhed 

Forslaget forventes ikke at have miljø- eller naturmæssige konsekvenser eller konsekvenser 

for folkesundheden. 

 

6. Konsekvenser for borgerne 

Lovforslaget har ikke konsekvenser for borgerne. 

 

7. Andre væsentlige konsekvenser 

Lovforslaget har ikke andre væsentlige konsekvenser. 

 

8. Høring af myndigheder og organisationer m.v. 

Forslaget har ikke været i høring, idet der blot er tale om rettelse af en åbenlys fejl. 

 

 

 

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser 

 

Til § 1 

 

Til nr. 1 

Det foreslås, at ”Naalakkersuisut” ændres til: ”Inatsisartut”. 

 

Til § 2 

 

Det foreslås, at Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar 2018. 

 


