
18-08-2020  EM 2020/22 

EM 2020/22 1 

AN sagsnr.: 2020-4119 

Bemærkninger til forslaget 

 

Almindelige bemærkninger 

1. Indledning 

Forslagets primære formål er, at indskrænke anvendelsesområdet for loven, således at 

ordninger omfattet af § 53 A i den danske pensionsbeskatningslov kun omfattes, hvis de er 

oprettet i danske pensionsinstitutter. 

 

Desuden foretages der mindre tilpasninger og konsekvensrettelser i loven. 

 

2. Hovedpunkter i forslaget 

Forslaget skal ses i sammenhæng med forslag til inatsisartutlov om ændring af landstingslov 

om indkomstskat, der også er fremlagt på nærværende samling. 

 

Afkastbeskatningen efter denne lov varetager flere formål. For det første sikres landskassen 

en del af det løbende afkast af visse pensionsordninger, som personer, der er fuldt 

skattepligtige til Grønland, har oprettet og indbetaler til i udlandet. For det andet er hensigten 

at tilskynde borgerne til at vælge pensionsordninger, der bidrager til vedkommendes 

forsørgelse i hele pensionsalderen. For så vidt angår pensionsordninger i pensionsinstitutter 

med hjemsted uden for Grønland, drejer dette sig hovedsageligt om pensionsordninger, der 

omfattes af § 39 a, § 39 c i landstingslov om indkomstskat og § 53 A i den danske 

pensionsbeskatningslov. Afkastet af disse ordninger beskattes derfor efter reglerne i denne lov 

med en lempeligere skattesats på 15,3 procent. 

 

Udenlandske pensionsordninger, der ikke omfattes af den lempeligere afkastbeskatning efter 

denne lov, beskattes som udgangspunkt efter reglerne i § 44, stk. 3-6, i landstingslov om 

indkomstskat. Her medregnes det løbende afkast til personens skattepligtige indkomst, og 

beskattes dermed med den samlede udskrivningssats for personer. Afkastet beskattes derved 

højere og på niveau med renteindtægter fra et bankindestående. 

 

Pensionsordninger, oprettet i pension- og pengeinstitutter med hjemsted i Grønland, beskattes 

på tilsvarende lempeligere vis efter inatsisartutlov om beskatning af visse pensionskapitaler. 

 

Henvisningen i lovens § 1 til den danske pensionsbeskatningslovs § 53 A medfører, at 

afkastet af pensionsordninger omfattet af denne bestemmelse ligeledes beskattes lempeligere 

efter reglerne i denne lov. Dette gælder selvom pensionsordninger omfattet af § 53 A omfatter 

ordninger oprettet i pensionsinstitutter uden for Danmark og Grønland. Skatteforvaltningen 

kan have svært ved at vurdere, hvorvidt en ordning oprettet uden for Danmark eller Grønland 

vil være omfattet af bestemmelserne i den danske pensionsbeskatningslov § 53 A, da reglerne 

er komplicerede, og da denne vurdering i sidste ende kun kan foretages af de danske 

skattemyndigheder.   
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Det foreslås derfor, at det præciseres, at § 53 A i den danske pensionsbeskatningslov skal 

være i danske pensionsinstitutter.  

 

Desuden præciseres det, at ordninger omfattet af § 39 c, stk. 1 og 2, i landstingslov om 

indkomstskat omfattes af loven. § 39 c omfatter pensionsordninger, der i sin tid blev 

bestandsoverdraget fra et grønlandsk pensionsselskab til et pensionsselskab i Danmark.  

 

Forslaget sammenholdt med gældende lov 

Gældende formulering Forslaget 

 § 1 

 

I Inatsisartutlov nr. 37 af 23. november 2017 

om beskatning af visse kapitalafkast, som 

ændret ved Inatsisartutlov nr. 25 af 28. 

november 2018, foretages følgende 

ændringer: 

 

§ 1, stk. 1. 

§ 1. Pensionsberettigede, som er 

skattepligtige efter § 1, stk. 1, nr. 1 eller 2, 

eller stk. 2 i landstingslov om indkomstskat 

(indkomstskatteloven) og som ikke anses for 

hjemmehørende i en fremmed stat, i 

Danmark eller på Færøerne efter 

bestemmelserne i en 

dobbeltbeskatningsoverenskomst, skal 

betale skat efter denne Inatsisartutlov af 

afkast af livsforsikringer og 

pensionsordninger, der opfylder 

betingelserne i § 39 a, stk. 1 og 2, i 

landstingslov om indkomstskat og ordninger 

omfattet af § 53 A i den danske lov om 

beskatningen af pensionsordninger m.v. 

1.  § 1, stk. 1, affattes således: 

”  Pensionsberettigede, som er skattepligtige 

efter § 1, stk. 1, nr. 1 eller 2, eller stk. 2 i 

landstingslov om indkomstskat 

(indkomstskatteloven) og som ikke anses for 

hjemmehørende i en fremmed stat, i 

Danmark eller på Færøerne efter 

bestemmelserne i en 

dobbeltbeskatningsoverenskomst, skal 

betale skat efter denne Inatsisartutlov af 

afkast af livsforsikringer og 

pensionsordninger, der opfylder 

betingelserne i indkomstskattelovens § 39 a, 

stk. 1 og 2, § 39 c, stk. 1 og stk. 2,samt 

ordninger omfattet af § 53 A i den danske 

pensionsbeskatningslov, når 

pensionsordningerne er oprettet i et 

pensionsinstitut, der har hjemsted i 

Danmark..” 

§ 7. Udbetalinger fra pensionsordninger 

m.v. som nævnt i § 1 til dækning af 

beskatningen af det løbende afkast 

medregnes ikke til den skattepligtige 

indkomst og anses ikke for en ophævelse i 

utide. 

2. § 7 ophæves. 
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  Stk. 2. Udbetaling af beløb til dækning af 

skatten skal foretages senest året efter det år, 

hvori afkastet er optjent. 

§ 8. Naalakkersuisut kan indgå aftale med 

udbydere af livsforsikringer og 

pensionsopsparinger, der opfylder 

betingelserne i § 39 a, stk. 1 og 2, i 

landstingslov om indkomstskat og ordninger 

omfattet af § 53 A i den danske lov om 

beskatningen af pensionsordninger m.v. om 

indberetning af oplysninger til 

skatteforvaltningen om: 

1) de enkelte kontohaveres navn, adresse og 

cpr-nr., 

2) indeståender ved årets begyndelse og 

slutning, og 

3) årets afkast, jf. § 3. 

  Stk. 2. Naalakkersuisut kan indgå aftale 

med udbydere af opsparinger i 

pensionsøjemed samt udbydere af 

livsforsikringer og pensionsopsparinger, der 

opfylder betingelserne i 

indkomstskattelovens § 39 a, stk. 1 og 2, og 

ordninger omfattet af § 53 A i den danske 

lov om beskatningen af pensionsordninger 

m.v. om opgørelse, indeholdelse og 

indbetaling af skat på vegne de 

pensionsberettigede, jf. § 2, stk. 1 og 2, § 3, 

§ 6 og § 7. 

  Stk. 3. Naalakkersuisut kan fastsætte 

nærmere regler om afgivelse af oplysninger, 

indeholdelse og indbetaling af skat m.v. som 

nævnt i stk. 1 og 2. 

3. § 8 affattes således: 

”§ 8. Naalakkersuisut kan indgå aftale med 

udbydere af livsforsikringer og 

pensionsopsparinger, der opfylder 

betingelserne i § 39 a, stk. 1 og 2, § 39 c, 

stk. 1 og 2 i landstingslov om indkomstskat, 

eller § 53 A i den danske 

pensionsbeskatningslov om indberetning af 

oplysninger til skatteforvaltningen om: 

1) de enkelte kontohaveres navn, adresse og 

cpr-nr., 

2) indeståender ved årets begyndelse og 

slutning, og 

3) årets afkast, jf. § 3. 

  Stk. 2. Naalakkersuisut kan indgå aftale 

med udbydere af livsforsikringer og 

pensionsopsparinger omfattet af stk. 1 om 

opgørelse, indeholdelse og indbetaling af 

skat på vegne af de pensionsberettigede, jf. § 

2, stk. 1 og 2, § 3, § 6 og 

indkomstskattelovens § 46, stk. 1-2 og § 46 

a. 

  Stk. 3. Naalakkersuisut kan fastsætte 

nærmere regler om afgivelse af oplysninger, 

indeholdelse og indbetaling af skat m.v. som 

nævnt i stk. 1 og 2.” 

 § 2 

 

Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar 

2021 og har virkning fra og med 

indkomståret 2021. 

 

3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 

Forslaget medfører, at afkastet af flere pensionsordninger i udlandet vil blive beskattet efter 

reglerne i landstingslov om indkomstskat. Dette kan medfører et højere skatteprovenu, da 
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skattesatsen er er højere. Det er dog ikke muligt at kvalificere de økonomiske konsekvenser 

yderligere, da der ikke i dag er et overblik over fuldt skattepligtiges pensionsindestående i 

udlandet. Der henvises desuden til beskrivelsen af de økonomiske konsekvenser i forslag om 

ændring af landstingslov om indkomstskat. 

 

Forslaget bidrager til, at det bliver nemmere at vurdere, om afkastet af en pensionsordning i et 

pensionsinstitut i udlandet skal beskattes efter reglerne i nærværende lov eller efter reglerne i 

landstingslov om indkomstskat.  

 

4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet 

Forslaget forventes ikke at have konsekvenser for erhvervslivet. 

 

5. Konsekvenser for miljø, natur og folkesundhed 

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

 

6. Konsekvenser for borgerne 

For fuldt skattepligtige, der har en pensionsordning i et pensionsinstitut uden for Danmark, 

der er omfattet af § 53 A i den danske pensionsbeskatningslov, vil forslaget betyde en højere 

beskatning af afkastet. 

 

Forslaget skal ses i sammenhæng med den forslåede tilføjelsen af 39 d, i landstingslov om 

indkomstskat, der vil regulere den skattemæssige behandling af visse udenlandske 

pensionsordninger. 

 

7. Andre væsentlige konsekvenser 

Forslaget forventes ikke at have andre væsentlige konsekvenser. 

 

8. Høring af myndigheder og organisationer m.v. 

Forslaget har sammen med en ændring af landstingslov om indkomstskat været i høring i 

perioden 7. maj 2020 til 12. juni 2020.Forslaget har endvidere været offentliggjort på 

høringsportal på www.naalakkersuisut.gl. 

 

Da høringssvarene omfatter begge lovforslag, men primært relateret sig til indholdet i 

landstingslov om indkomstskat, er høringssvarene behandlet samlet i de almindelige 

bemærkninger til forslag til Inatsisartutlov om ændring af landstingslov om indkomstskat. 

 

Høringen har givet anledning til, at der er foretaget ændringer af lovteksten og forslagets 

almindelige bemærkninger. 

 

 Ændringen består i, at det er præciseret, at nærværende lov omfatter pensionsordninger 

omfattet af § 53 A i den danske pensionsbeskatningslov, såfremt ordningen er oprettet i et 

dansk pensionsinstitut. 

http://www.naalakkersuisut.gl/
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For behandling af høringssvarene henvises der til bemærkningerne til forslag til 

Inatsisartutlov om ændring af landstingslov om indkomstskat behandlet på efterårssamlingen 

2020. 

 

 

 

 

 

Bemærkninger til forslagets enkelte bestemmelser 

 

Til § 1 

 

Til nr. 1 

Den foreslåede ændring til § 1, stk. 1, går ud på at det præciseres, at ordninger, omfattet af § 

53 A i den danske pensionsbeskatningslov, skal være i pensionsinstitut med hjemsted i 

Danmark for at være omfattet. Begrebet pensionsinstitutter omfatter liv - og 

pensionsforsikringsselskaber, pensionskasser og pengeinstitutter. 

 

Desuden tilføjes en henvisning til § 39 c, stk. 1 og 2, i landstingslov om indkomstskat. § 39 c 

omfatter pensionsordninger, der blev bestandsoverdraget til et pensionsinstitut i Danmark. 

 

Til nr. 2 

Det foreslås, at § 7 ophæves. Efter bestemmelsen kan der foretages hævninger fra en omfattet 

pensionsordning til dækning af beskatningen af det løbende afkast, uden at hævningen udløser 

afgift efter § 46, i landstingslov om indkomstskat. Adgangen til gøre dette ændres ikke, men 

bestemmelserne om hævninger foreslås flyttet til landstingslov om indkomstskat. 

 

Til nr. 3 

Ændringerne til § 8 omfatter konsekvensrettelser som en følge af forslagets nr. 1. Desuden 

foretages der andre mindre konsekvensrettelser og tilpasninger. 

 

Blandet andet fjernes henvisningen til opsparinger i pensionsøjemed. Opsparing i 

pensionsøjemed i pengeinstitutter med hjemsted i Grønland efter kapitel 4 a i landstingslov 

om indkomstskat omfattes af inatsisartutlov om beskatning af visse pensionskapitaler. 

 

En opsparing i pensionsøjemed i et dansk pengeinstitut omfattet af § 53 A i den danske 

pensionsbeskatningslov vil dog være omfattet af bestemmelsen. 

 

Til § 2 

 

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


