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TILLÆGSBETÆNKNING

Afgivet af Finans- og Skatteudvalget

vedrørende

Forslag til: Inatsisartutlov om ændring af Landstingslov om indkomstskat.
Fremsat af Naalakkersuisoq for Finanser og Nordisk Samarbejde

Afgivet til forslagets 2. behandling

Udvalget har under behandlingen bestået af:

Medlem af Inatsisartut Hermann Berthelsen, Siumut, formand

Medlem af Inatsisartut Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit, næstformand
Medlem af Inatsisartut Karl-Kristian Kruse, Siumut

Medlem af Inatsisartut Henrik Fleischer, Siumut

Medlem af Inatsisartut Mute Bourup Egede, Inuit Ataqatigiit
Medlem af Inatsisartut Malene V. Rasmussen, Demokraatit

Medlem af Inatsisartut Jens Napaattoq, Partii Naleraq

Punktet blev ved 2. behandlingen genhenvist til udvalgsbehandling efter anmodning fra
udvalget.

Finans- og Skatteudvalget har i sin betænkning til 2. behandlingen opfordret Naalakkersuisut
til at fremsætte ændringsforslag. For en nærrnere gennemgang af udvalgets opfordring henvises
til pågældende betænkning.

Naalakkersuisut har formelt efterkommet udvalgets opfordring, og har således fremsat
ændringsforslag, som muliggør en senere ikraftsættelse af lovbestemmelser, som vedrører
månedlig udbetaling af beslaæftigelsesfradraget. Udvalget bemærker, at det fremsatte
ændringsforslag imidlertid også indeholder besternrnelser, som indfører den oprindeligt - af
Naalakkersuisut - fremsatte udbetalingsmodel, hvorefter fradraget udbetales en gang årligt.

Udvalget bemærker, at udvalgets opfordring om fremsættelse af ændringsforslag, havde rod i
en bekymring for, at de dynarniske effekter som Naalakkersuisut omtaler ved indførelse af et

beskæftigelsesfradrag med årlig udbetaling, er behæftet med stor usikkerhed. Denne bekyrnring
understøttes af udmeldinger fra det Økonomiske Råd.
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Udvalget bemærker, at Naalakkersuisoq for Finanser ved flere lej ligheder har revset Inatsisartut
samt Finans- og Skatteudvalget for manglende økonomisk ansvarlighed, når der fremføres
ønsker om udgiftskrævende tiltag. Udvalget finder det derfor påfaldende, at Naalakkersuisut
insisterer på at gennemføre en model med årlig udbetaling, stik imod anbefalingerne fra
Økonomisk Råd. Såfremt Naalakkersuisut ikke får ret i sine gisninger om dynamiske effekter
ved forslaget, kan provenutabet således i yderste konsekvens risikerer at blive op til 83.000.000
? når der tages udgangspunkt i Naalakkersuisuts egne beregninger.

For god ordens skyld skal udvalget præcisere, at der allerede er fremsat 2 ændringsforslag til
lovforslaget. Begge disse ændringsforslag indeholder nødvendige rettelser, hvorfor udvalget
indstiller ændringsforslagene til vedtagelse.

Et flertal i udvalget bestående af repræsentanterne fra Siumut, Inuit Ataqatigiit og Partii Naleraq
skal dog fastholde sin opfordring til Naalakkersuisut om at fremsætte yderligere
ændringsforslag til3. behandlingen, således at reglerne om beskæftigelsesfradrag først sættes i
kraft, når udbetalingen kan ske månedsvist, og således at modellen med årlig udbetaling udgår.

Udvalgets indstillinger

Et enigt udvalg indstiller Naalakkersuisuts ændringsforslag til vedtagelse. Da udvalgs-

flertallet har opfordret til fremsættelse af yderligere ændringsforslag til 3. behandlingen, skal
udvalget amnode om at forslaget genhenvises til udvalgsbehandling forud for 3.
behandlingen.
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Med disse bemærkninger, og med den i betænkningen anførte forståelse, skal udvalget overgive
forslaget til 2. behandling.
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