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BETÆNKNING 

Afgivet af Finans- og Skatteudvalget 

vedrørende 

Forslag til: InatsisartutIov om ændring af Inatsisartutlov om beskatning af afkast af 

visse pensionskapitaler 
Fremsat af Naalakkersuisoq for Finanser 

Afgivet til forslagets 2. behandling 

Udvalget har under behandlingen bestået af: 

Medlem af Inatsisartut Herman Berthelsen, Siumut, formand 

Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit, næstformand 

Medlem af Inatsisartut Karl Kristian Kruse, Siumut 

Medlem af Inatsisartut Jess Svane, Siumut 

Medlem af Inatsisartut Niels Thomsen, Demokraterne 

Medlem af Inatsisartut Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit 

Medlem af Inatsisartut Tillie Martinussen, Suleqatigiissitsisut 

Forslagets indhold og formål 
På efterårs samlingen 2017 vedtog Inatsisartut InatsisartutIov om beskatning af afkast af visse 

pensionskapitaler og Inatsisartutlov om beskatning af visse kapitalafkast (EM 2017/88 og 89). 

InatsisartutIovene indebærer, at afkast af pensionsopsparinger i langt de fleste tilfælde beskattes 

med 15,3 procent. InatsisartutIov om beskatning af visse pensionskapitaler omfatter 

grønlandske pensionskasser, mens Inatsisartutlov om beskatning afvisse kapitalafkast omfatter 

visse opsparinger i udenlandske pensionskasser m.v. og opsparinger i pensionsøjemed i de 

grønlandske pengeinstitutter. 

Kort før vedtagelsen af de 2 Inatsisartutlove på efterårs samlingen 2017 modtog N aalakkersuisut 

en henvendelse fra Grønlandsbanken, der under hensyn til udsigten til, at banken skulle afholde 

betydelige merudgifter til IT -udvikling anmodede om, at pengeinstitutterne henføres under 

Inatsisartutlov om beskatning af visse pensionskapital er fremfor Inatsisartutlov om beskatning 

af visse kapital afkast. 
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Grønlandsbanken blev underrettet om, at det ikke var muligt at udarbejde et kvalificeret 

ændringsforslag til de 2 Inatsisartutlove med den korte tid der var til rådighed, ligesom det 

under hensyn til finanslov 2018 ikke var muligt at udsætte behandlingen af forslagene til 

forårs samlingen 2018. I stedet blev der givet tilsagn om, at der til forårssamlingen 2018 vil 

blive udarbejdet et forslag, som kan imødekomme Grønlandsbankens ønsker. Da forårssamling 

2018 blev aflyst som følge af valg til Inatsisartut fremsættes forslaget på efterårs samlingen 

2018. 

Førstebehandling af forslaget i Inatsisartut 
Der var ved førstebehandlingen overvejende tilslutning til forslaget. Der blev fra enkelte sider 

fremført kritik af høringsprocessen, hvilket dog tilsyneladende relaterede sig til behandlingen 

af de oprindeligt vedtagne lovforslag fra efterårssamlingen 2017 (EM 2017/88 og 89). 

Høring 
Naalakkersuisut har i bemærkningerne til forslaget oplyst, at forslaget, sammen med forslag til 

Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om beskatning af visse kapitalafkast 

(EM20181196), har været i høring i perioden 17. maj tilIS. juni 2018. Udvalget har modtaget 

kopi af de indkomne høringssvar. 

Udvalget har ingen yderligere bemærkninger til høringsprocessen. 

Udvalgets behandling af forslaget 
Udvalget bemærker, at forslaget skal træde i kraft den 1. juli 2018 og have virkning for hele 

indkomståret 2018. 

Naalakkersuisut begrunder dette med, at det for alle involverede, herunder borgere, der benytter 

opsparinger i pensionsøjemed, vil være lettere og billigere at benytte allerede eksisterende IT 

programmer, som grundlag for at håndtere beskatningen af afkastet af opsparingerne. Desuden 

er der henset til at beregninger viser, at der for borgerne er ingen eller kun beskedne forskelle 

på, om skatten beregnes efter reglerne i Inatsisartutlov om beskatning afvisse kapitalafkast eller 

reglerne i Inatsisartutlov om beskatning af afkast afvisse pensionskapitaler. Regneeksempleme 

i bemærkningerne viser endvidere, at disse små forskelle er i borgernes favør. Udvalget tager 

dette til efterretning. 

Forslagets økonomiske konsekvenser 
De økonomiske konsekvenser ved forslagets realisering er beskrevet under forslagets 

almindelige bemærkninger. Det er her anført, at Udvidelsen af Inatsisartutlovens 
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anvendelsesområde til pengeinstitutterne vil øge provenuet fra Inatsisartutloven med skønnet 

1-4 mio. kr. i de første år. Stigningen opvejes af et fald i provenuet fra Inatsisartutlov om 

beskatning af visse kapitalafkast. Samlet forventes disse ændringer at være tilnærmelsesvist 

provenuneutrale. 

Administrativt vil ændringen medføre lettelser for skatteforvaltningen, idet pengeinstitutterne 

vil påtage sig væsentlige administrative og opkrævningsmæssige opgaver. Det anslås med 

betydelig usikkerhed, at besparelsen vil udgøre l årsværk. 

Forslaget vurderes at medføre væsentlige besparelser for pengeinstitutter i forhold til udvikling, 

drift og vedligeholdelse af IT systemer. Pengeinstitutterne har skønnet besparelserne til at 

udgøre et større millionbeløb. 

Beregninger foretaget af Bank Nordik og Grønlandsbanken viser, at der er ingen eller kun 

beskedne forskelle på, om skatten beregnes efter reglerne i Inatsisartutlov om beskatning af 

visse kapitalafkast eller reglerne i Inatsisartutlov om beskatning af afkast af visse 

pensionskapitaler. Bankerne vurderer, at det ikke har negativ betydning for den enkelte 

pensionskunde, om skatten beregnes efter den ene eller den anden lov. 

For borgerne vil forslaget være forbundet med administrative lettelser, idet pengeinstitutterne 

vil overtage opgaverne med indberetning og indbetaling af skatten. 

Udvalgets indstillinger 

Et enigt udvalg indstiller forslaget til vedtagelse. 
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Med disse bemærkninger, og med den i betænkningen anførte forståelse, skal udvalget overgive 

forslaget til 2. behandling. 

Sara Olsvig 
æstformand 

ti" 
Jess Svane 
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Herman Berthelsen 
Formand 

Niels Thomsen 
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