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Bemærkninger til forslaget 

 

Almindelige bemærkninger 

 

1. Indledning 

Formålet med forslaget er at korrigere ferieloven, så der efter lovændringen ikke skal betales 

feriegodtgørelse af indbetalinger til pensionsordninger, når indbetalingerne sker med beskattede 

midler. 

 

Forslaget vedrører problematikken, som er opstået ved samspillet mellem den gældende 

bestemmelse i ferielovens § 16, stk. 1, og den ændring af indkomstskattelovens § 39, stk. 1, nr. 1, 

som fandt sted ved Inatsisartutlov nr. 7 af 6. juni 2016 om ændring af landstingslov om 

indkomstskat, som trådte i kraft den 1. januar 2017. 

 

Det fremgår af den gældende ferielovs § 16, stk. 1, at der ved beregning af feriegodtgørelse og 

særlig feriegodtgørelse ses bort fra sådanne tillæg til lønnen eller sådanne lønningsdele, som ikke er 

indkomstskattepligtige. Arbejdsgiveren yder dog feriegodtgørelse og særlig feriegodtgørelse af 

lønmodtagerens bidrag til pensionsordninger mv. I sin nuværende formulering indebærer 

bestemmelsen i samspillet med indkomstskatteloven, at der nu også skal betales feriegodtgørelse og 

særlig feriegodtgørelse af indbetalinger til udenlandske pensioner, idet disse indbetalinger er 

skattepligtige. Derimod skal der ikke betales feriegodtgørelse eller særlig feriegodtgørelse af 

indbetalinger til pensionsordninger her i landet. Der er tale om en utilsigtet følge af de ændringer af 

indkomstskatteloven, som fandt sted i 2016 og er ikke begrundet i faktiske forhold.  

 

Den foreslåede ændring af ferieloven tager sigte på at gøre beregningsgrundlaget for 

feriegodtgørelse og særlig feriegodtgørelse for pensionsordninger ens uanset om der indbetales til 

en pensionsordning her i landet eller en udenlandsk pensionsordning. 

 

2. Hovedpunkter i forslaget 

Det foreslås, at der ved beregning af feriegodtgørelse og særlig feriegodtgørelse ses bort fra sådanne 

tillæg til lønnen eller sådanne lønningsdele, som ikke er indkomstskattepligtige eller udgør 

arbejdsgivers bidrag til en skattepligtig pensionsordning. Arbejdsgiveren yder dog feriegodtgørelse 

og særlig feriegodtgørelse af lønmodtagerens bidrag til pensionsordninger mv. 

 

Forslaget indebærer en tilbagevenden til den retstilstand, som var gældende før den 1. januar 2017 

og ophæver dermed den utilsigtede forskel i beregning af feriegodtgørelse og særlig 

feriegodtgørelse for indbetalinger til pensionsordninger her i landet henholdsvis udenlandske 

pensionsordninger. 

 

Forslaget sammenholdt med gældende lov 

Gældende formulering Forslaget  

 § 1 

I Landstingslov nr. 10 af 12. november 2001 

om ferie foretages følgende ændringer: 

§ 16  Ved beregning af feriegodtgørelse og 

særlig feriegodtgørelse ses der bort fra sådanne 

tillæg til lønnen eller sådanne lønningsdele, 

1. § 16, stk. 1, affattes således: 

”Ved beregning af feriegodtgørelse og særlig 

feriegodtgørelse ses der bort fra sådanne tillæg 
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som ikke er indkomstskattepligtige. 

Arbejdsgiveren yder dog feriegodtgørelse og 

særlig feriegodtgørelse af lønmodtagerens 

bidrag til pensionsordninger mv. 

til lønnen eller sådanne lønningsdele, som ikke 

er indkomstskattepligtige eller udgør 

arbejdsgivers bidrag til en pensionsordning, 

som er oprettet i en pensionskasse eller et 

pengeinstitut, som ikke har hjemsted eller fast 

driftssted i Grønland. Arbejdsgiveren yder dog 

feriegodtgørelse og særlig feriegodtgørelse af 

lønmodtagerens bidrag til pensionsordninger 

mv.” 

 § 2 

Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar 

2021. 

 

 

3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 

Efter at indbetalinger til udenlandske pensionsordninger blev gjort skattepligtige ved ændringerne 

af indkomstskatteloven i 2016, er det offentliges udgifter til feriegodtgørelse og særlig 

feriegodtgørelse estimeret til med en vis usikkerhedsmargin at være steget med ca. 1,3 mio. kr. 

årligt. 

 

Forslaget indebærer en besparelse for det offentlige på samme estimerede niveau. 

 

4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet 

Arbejdsgivere vil ikke have pligt til at betale feriegodtgørelse eller særlige feriegodtgørelse af deres 

bidrag til skattepligtige pensionsordninger. Det forventes, at forslaget vil resultere i en mindre 

besparelse for erhvervslivet. 

 

5. Konsekvenser for miljø, natur og folkesundhed 

Forslaget forventes ikke at have konsekvenser for miljø, natur eller folkesundhed. 

 

6. Konsekvenser for borgerne 

Lønmodtagerne bliver stillet ens i forhold til ferieloven, da ingen modtager mere i feriegodtgørelse 

eller særlig feriegodtgørelse ved at have en udenlandsk pensionsordning. Lønmodtagere med en 

pensionsordning her i landet modtager samme procentvise feriegodtgørelse og særlig 

feriegodtgørelse, som lønmodtagere med en udenlandsk pensionsordning/med en pensionsordning, 

som er omfattet af indkomstskattelovens § 39, stk. 1, nr. 1. 

 

Forslaget berører en bred gruppe af lønmodtagere ansat i det private og offentlige. Forslaget vil 

have en mindre økonomisk virkning for dem, som bliver berørt af ændringen. Det forventes med en 

vis usikkerhedsmargin, at lønmodtagerne samlet mister ca. 1,3 mio. kr. årligt fremadrettet i 

feriegodtgørelse og særlig feriegodtgørelse i forhold til årene 2017-2020. 

 

7. Andre væsentlige konsekvenser 

Forslaget forventes ikke at have andre væsentlige konsekvenser. 

 

8. Høring af myndigheder og organisationer m.v. 

Forslaget har i perioden 19. juni 2020 til 17. juli 2020 været i høring hos: 
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Formandens Departement, Departementet for Erhverv, Energi, Forskning og Arbejdsmarked, 

Avannaata Kommunia, Kommuneqarfik Sermersooq, Kommune Qeqertalik, Qeqqata Kommunia, 

Kommune Kujalleq, GrønlandsBANKEN, BankNordik, SIK, IMAK, ASG, PPK, AK, GE og 

NUSAKA. 

 

Forslaget har endvidere været offentliggjort på høringsportal på www.naalakkersuisut.gl. 

Der er ved udløbet af høringsfristen modtaget høringssvar fra: 

BankNordik, SISA, Grønlands Erhverv, akademikerorganisationerne, der er medlem af ASG, 

Kommune Kujalleq og Qeqqata Kommunia 

De indkomne høringssvar har ikke givet anledning til ændringer i lovforslaget eller 

bemærkningerne. 

I det følgende behandles de høringssvar, der er indkommet under den eksterne høring. Det 

bemærkes, at høringssvarene er anført i kursiv, og at høringssvarene er gengivet i hovedtræk på 

grundlag af en foretaget væsentlighedsvurdering. 

BankNordik, Grønlands Erhverv og akademikerorganisationerne, der er medlem af ASG, har ikke 

bemærkninger til lovforslaget. 

Høringssvar fra SISA: 

SISA hilser forslaget velkomment. Det er vigtigt, at pensionsbidrag behandles ens i forhold til bl.a. 

beregning af feriegodtgørelse og særlig feriegodtgørelse uanset om pensionsbidraget er indbetalt 

med eller uden fradragsret eller bortseelsesret. 

Høringssvar fra Kommune Kujalleq: 

Vi har i Kommune Kujalleq gennemgået det fremsendte materiale og skal for god ordens skyld 

meddele, at vi tager lovforslaget til efterretning med den begrundelse, at der er tale om utilsigtet 

følge af de ændringer af indkomstskatteloven i 2016 og ikke baseret på faktiske forhold. 

 

Høringssvar fra Qeqqata Kommunia: 

Hermed en klar tilslutning fra Qeqqata Kommunia om lovforslaget til ændringen.  

Idet der ikke beregnes feriegodtgørelse og særlige feriegodtgørelse af pensionsordningen for 

herboende ansatte i Grønland, som de hidtil har gjort tilsluttes at der heller ikke skal beregnes 

feriegodtgørelse og særlige feriegodtgørelse af pensionsordningen for dem der ikke har hjemsted 

eller fast driftssted i Grønland. 

Qeqqata Kommunia støtter at ferieloven i den ændrede form vil gøre beregningsgrundlaget ens 

uanset om der indbetales til en grønlandsk eller udenlandsk pensionsordning.  

Departementet for Finanser bemærker til ovenstående høringssvar fra Qeqqata Kommunia, at 

lovændringen alene forholder sig til pensionsordninger her i landet og udenlandske 

pensionsordninger. Lovændringen vedrører ikke lønmodtageres bopæl. Før ændringen af 

indkomstskatteloven i 2016 blev der ikke betalt feriegodtgørelse og særlig feriegodtgørelse af 

arbejdsgivers indbetalinger til pensionsordninger. Ændringen af indkomstskatteloven i 2016 

resulterede i, at der på nuværende tidspunkt skal betales feriegodtgørelse og særlig feriegodtgørelse 

af arbejdsgivers indbetalinger til pensionsordninger i udlandet, men ikke til pensionsordninger her i 

landet. Denne lovændring indebærer en tilbagevenden til den retstilstand, som var gældende før 

ændringen af indkomstskatteloven i 2016, således beregningsgrundlaget for feriegodtgørelse og 

særlig feriegodtgørelse for pensionsordninger er ens, uanset om der indbetales til en 

pensionsordning her i landet eller en udenlandsk pensionsordning. 

http://www.naalakkersuisut.gl/
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Bemærkninger til forslagets enkelte bestemmelser 

Til § 1 

Til nr. 1 

Den foreslåede ændring til § 1, stk. 1, medfører, at ferielovens § 16 oprindelige formål fra 2001 

opretholdes. Det sker ved, at ved beregning af feriegodtgørelse ses der bort fra tillæg til lønnen eller 

lønningsdele, som ikke er indkomstskattepligtige samt arbejdsgivers bidrag til en pensionsordning, 

som er oprettet i en pensionskasse eller et pengeinstitut, som ikke har hjemsted eller fast driftssted i 

Grønland. Dog beregnes der feriegodtgørelse af lønmodtagerens pensionsbidrag. 

Til § 2 

Det foreslås, at inatsisartutloven træder i kraft d. 1. januar 2021. 

 


