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Ændringsforslag 

 

Til 

 

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx. af  xx. 2017 om beskatning af visse kapitalafkast 

 

Fremsat af Naalakkersuisut til 2. behandlingen. 

 

Til § 1 

 

Ny overskrift 

 

1.  Efter § 7 indsættes som ny overskrift:  

”Administrationsaftaler” 

 

Ny paragraf 

 

2. Efter ny overskrift indsættes:  

”§ 01.  Naalakkersuisut kan indgå aftale med udbydere af livsforsikringer og pensionsopsparinger, 

der opfylder betingelserne i indkomstskattelovens § 39 a, stk. 1 og 2, og ordninger omfattet af § 53 

A i den danske lov om beskatningen af pensionsordninger m.v. om indberetning af oplysninger som 

nævnt i § 4, stk. 1. 

  Stk. 2.  Naalakkersuisut kan indgå aftale med udbydere af opsparinger i pensionsøjemed samt 

udbydere af livsforsikringer og pensionsopsparinger, der opfylder betingelserne i 

indkomstskattelovens § 39 a, stk. 1 og 2, og ordninger omfattet af § 53 A i den danske lov om 

beskatningen af pensionsordninger m.v. om opgørelse, indeholdelse og indbetaling af skat på vegne 

de pensionsberettigede, jf. § 2, stk. 1 og 2, § 3, § 6 og § 7.” 

 

Til § 8 

 

3.  § 8 affattes således: 

”Forsætlig eller groft uagtsom overtrædelse af § 1, stk. 1, § 4 og § 5, kan medføre foranstaltninger 

efter reglerne i Kriminallov for Grønland.  

  Stk. 2.  Forsætligt eller groft uagtsom overtrædelse af de pligter, som påhviler den, der har indgået 

en aftale som nævnt i § 01, kan medføre foranstaltninger efter reglerne i Kriminallov for Grønland.  

  Stk. 3. I forskrifter udstedt i medfør af denne Inatsisartutlov, kan der fastsættes regler om 

idømmelse af bøde efter reglerne i Kriminallov for Grønland.  

  Stk. 4. Hvor Inatsisartutloven eller forskrifter udstedt i medfør af Inatsisartutloven hjemler 

fastsættelse af bøde, kan bøden pålægges en juridisk person efter reglerne i Kriminallov for 

Grønland.  
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  Stk. 5. Bøder, der fastsættes efter stk. 1-4, tilfalder landskassen.  

 

 

Almindelige bemærkninger 

 

Ændringsforslaget, der bygger på et ønske fra PFA Soraaneq, gør det muligt at mindske de 

administrative byrder for de pensionsberettigede, pensionsleverandørerne og skatteforvaltningen.   

 

Inatsisartut kan ikke pålægge pensionsleverandører, der har hjemsted uden for Grønland, pligter. 

Inatsisartutforslaget tager derfor udgangspunkt i, at de pensionsberettigede er pålagt en række 

pligter til bl.a. at opgøre kapitalafkastet og indbetale skatten heraf.  

 

For de pensionsberettigede, men også for pensionsleverandørerne, kan det være en fordel, om disse 

opgaver i stedet udføres af leverandørerne, idet leverandørerne har adgang til alle relevante 

oplysninger og til de enkelte pensionsdepoter. For skatteforvaltningen vil fordelen bl.a. bestå i en 

større sikkerhed for faktisk skattebetaling. 

 

 

Bemærkninger til de enkelte bestemmelser 

 

Til nr. 1 

 

Der foreslås af ordensmæssige hensyn indsat en ny overskrift. 

 

Til nr. 2 

 

Til stk. 1 

Pengeinstitutter med hjemsted eller fast driftssted i Grønland er i medfør af forslagets § 4 pålagt 

visse indberetningspligter. 

 

Det foreslås, at Naalakkersuisut bemyndiges til at indgå aftaler med pensionsleverandører, der ikke 

har hjemsted i Grønland om, at de foretager tilsvarende indberetninger til skatteforvaltningen. 

 

Til stk. 2. 

Hverken pengeinstitutter med hjemsted eller fast driftsted i Grønland eller pensionsleverandører, 

der ikke har hjemsted i Grønland, er ifølge forslaget pålagt at opgøre eller indbetale skatten på 

vegne af deres kunder (de pensionsberettigede). 
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Med henblik på at mindske de administrative byrder for de pensionsberettigede, 

pensionsleverandørerne og skatteforvaltningen foreslås Naalakkersuisut bemyndiget til at indgå 

aftaler med pensionsleverandørerne, hvor de påtager sig nogle af de pligter, som påhviler de 

pensionsberettigede. 

 

Til nr. 3 

 

Som følge af ændringsforslagets nr. 2, foreslås der tilføjet et nyt stk. 2 i forslagets § 8 således, at 

pensionsleverandører, der har indgået en aftale med Naalakkersuisut, kan idømmes foranstaltninger 

ved forsætlig eller groft uagtsom overtrædelse af de pligter, der i henhold til aftalen påhviler 

leverandøren. Der kan eksempelvis være tale om et tilfælde, hvor en pensionsleverandør undlader at 

afregne den indeholdte skat eller afregner den med et for lavt beløb. Der kan også være tale om 

tilfælde, hvor pensionsleverandøren undlader at indeholde skatten. 

 

Herudover er der i forslagets § 8, stk. 5, foretaget en konsekvensændring således, at bestemmelsen 

tager højde for det nye stk. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

  


