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TILLÆGSBETÆNKNING 

Afgivet af Finans- og Skatteudvalget 

vedrørende 

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

indkomstskat 
(Beskatning af pensionskasser med hjemsted i Grønland, bestandsoverdragel.se af ratepensioner, 
skattetilhørsforhold og bruttoskatordning for udefrakommende arbejdskraft, der arbejder med 

lufthavsprojekter, der opføres på vegne af selvstyret) 

(Fremsat af Naalakkersuisoq for Finanser og Skatter) 

Afgivet til forslagets 3. 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 2. behandlingen den 16. november 2017 gennemgået forslaget. 

1. Forslagets formål og indhold 
Udvalget skal henvise til den betænkning, som udvalget afgav til forslagets 2. behandling. 

2. Andenbehandling af forslaget i Inatsisartut 
Under forslagets førstebehandling var der bred tilslutning til forslaget. Forslaget blev henvist 

udvalgsbehandling med henblik på at få afklaret visse tvivl spørgsmål. 
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3. Udvalgets behandling af forslaget 
Udvalget noterer sig, at forslagets genhenvisning til udvalgsbehandling skete med følgende 

ønsker: 

• Naalakkersuisuts forsikring om, at hverken lokal arbejdskraft eller udefrakommende 

arbejdskraft bliver behandlet i strid med menneskerettighederne og 

• Naalakkersuisuts forsikring om, at hverken lokal arbejdskraft eller udefrakommende 

arbejdskraft bliver ansat på underbetalt vilkår. 

Udvalget forventer, at Naalakkersuisut kommenterer ovennævnte ønsker i sit svamotat til 

punktets 3. behandling. 

4. Forslagets økonomiske konsekvenser 
Bemærkningerne anfører, at det ikke på det foreliggende grundlag kan opgøres (endeligt), 

hvilke økonomiske konsekvenser ændringen af bruttoskatteordningen vil medføre. 

Efter udvalgets mening bør det dog være muligt at opstille modelberegninger ud fra det 

kendskab man på nuværende tidspunkt har til projekternes omfang, herunder til det forventede 
behov for udenlandsk arbejdskraft, som vil være omfattet af bruttoskatteordningen. Sådanne 

modelberegninger vil bidrage til at kvalificere Inatsisartuts videre behandling af 

lufthavnsprojektet. Udvalget henstiller til Naalakkersuisut, at sådanne modelberegninger 
udføres og fremsendes til Finans- og Skatteudvalget senest foråret 2018. 

5. Udvalgets indstillinger 
Et flertal i udvalget bestående af repræsentanter for Siumut og Inuit Atagatigiit ind
stiller forslaget til vedtagelse af Inatsisartut.: 

Et mindretal i udvalget bestående af repræsentanten for Demokraterne skal om forslaget 

bemærke: 
"Demokraterne henviser til sin mindretalsudtalelse i udvalgets betænkning til forslagets 2. 
behandling. " 

Et mindretal i udvalget bestående af repræsentanten for Demokraterne indstiller på 

denne baggrund forslaget til forkastelse. 
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Med disse bemærkninger og med den betænkningen anførte forståelse skal udvalget 

overgive forslagene til 3. behandling. 

Randi V. Evaldsen 

Bendt B. Kristiansen 

h~-' 
~s Immanuelsen, 

formand 
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