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TILLÆGSBETÆNKNING
Afgivet af Finans- og Skatteudvalget
vedrørende
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2018 om ændring af landstingslov om
Indkomstskat
Fremsat afNaalakkersuisoq for Finanser
Afgivet til forslagets 3. behandling

Udvalget har under behandlingen senest bestået af:
Medlem af Inatsisartut Karl Kristian Kruse, Siumut, formand
Medlem afInatsisartut Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit, næstformand
Medlem af Inatsisartut Niels Thomsen, Demokraterne
Medlem af Inatsisartut Jess Svane, Siumut
Medlem af Inatsisartut MaIa Høy Kuko, Siumut
Medlem af Inatsisartut Mute Bourup Egede, Inuit Ataqatigiit
Medlem afInatsisartut Jens NapatoK', Partii Naleraq

Ved 2. behandlingen af punktet den 14. november 2018 blev punktet, efter ønske fra Finansog Skatteudvalget, genhenvist til udvalgsbehandling.
Ønsket om genhenvisning udspringer af, at udvalget ønsker at fremsætte en opfordring til
Naalakkersuisut om, at snescootere, ATV'er og lignende transportmidler bliver omfattet af
adgangen til straksafskrivninger, på linje med påhængsmotorer, som det fremgår af det
fremsatte lovforslag.
Udvalget er bekendt med, at en del ATV'er og snescootere kan indkøbes til priser under
100.000 kr. og at det derfor allerede er muligt at straksafskrive disse såfremt man anskaffer en
sådan. Det er imidlertid udvalgets opfattelse, at såfremt man ønsker at anskaffe ATV'er og
snescootere med 4-taktsmotorer, hvilket er de mest miljørigtige og effektive, eller modeller af
en højere kvalitet, så koster sådanne typisk mere end 100.000 kr., hvilket som nævnt er grænsen
for at foretage straks afskrivning. Udvalget finder at loven bør ændres, således at det, på samme
måde som ved køb af påhængsmotorer, bliver muligt at foretage straksafskrivning ved køb af
sådanne køretøjer med en pris på over 100.000 kr.
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Udvalget er dog opmærksomt på, at Naalakkersuisut vanskelligt kan nå at fremsætte
ændringsforslag jf. udvalgets ønske på indeværende samling. Et enigt udvalg opfordrer derfor
Naalakkersuisut til at udarbejde de beskrevne ændringer af Indkomstskatteloven umiddelbart
efter EM2018, således at de kan fremsættes for Inatsisartut på den efterfølgende samling.

Udvalgets indstillinger
Et enigt udvalg indstiller, med ovenstående bemærkninger og opfordringer forslaget til
vedtagelse i den form det har ved 3. behandlingen.
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Med disse bemærkninger, og med den i betænkningen anførte forståelse, skal udvalget overgive
forslaget til 3. behandling.
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