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BETÆNKNING 

 

Afgivet af Finans- og Skatteudvalget 

vedrørende 

 

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx om ændring af Inatsisartutlov om beskatning af 

visse kapitalafkast. (indskrænket anvendelsesområde. 

Fremsat af Naalakkersuisoq for Finanser 

 

Afgivet til forslagets 2. behandling 

 

Finans- og Skatteudvalget har under behandlingen bestået af: 

Medlem af Inatsisartut Hermann Berthelsen, Siumut, formand 

Medlem af Inatsisartut Múte B. Egede, Inuit Ataqatigiit, næstformand 

Medlem af Inatsisartut Karl-Kristian Kruse, Siumut  

Medlem af Inatsisartut Malene V. Rasmussen, Demokraterne 

Medlem af Inatsisartut Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit 

Medlem af Inatsisartut Jens Napaattoq, Partii Naleraq  

Medlem af Inatsisartut Aleqa Hammond, Nunatta Qitornai 

 

Udvalget har efter 1. behandlingen 6. oktober under EM2020 gennemgået forslaget. 

 

Forslagets indhold og formål 

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. 

 

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 %. 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 
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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 også 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. 

 

Det foreslås derfor, at det præciseres, at ordninger omfattet af § 53 A i den danske 

pensionsbeskatningslov skal være i oprettet 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. 

 

Førstebehandling af forslaget i Inatsisartut 

Forslaget blev støttet af alle partierne i salen og Naalakkersuisut, men dog henvist til 

udvalgsbehandling.  

 

Høringssvar 

Forslaget har været i høring i perioden 7. maj til 12. juni 2020.  

Forslaget har været sendt til høring sammen med punkt EM2020/21 

 

Naalakkersuisut har gengivet de af høringsparterne modtagne bemærkninger til forslaget og 

anført sine kommentarer dertil. Udvalget tager Naalakkersuisuts kommentarer til efterretning, 

og har ingen yderligere bemærkninger til høringsprocessen.  

 

Udvalgets behandling af forslaget   

Udvalget konstaterer at forslagets formål og indhold findes støtteværdigt af et samlet 

Inatsisartut.  

 

Udvalget bemærker, at 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.  
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Udvalget bemærker, at der er tale om konsekvensrettelser, som følge af de forventede vedtagne 

ændringer i henhold til punkt EM2020/21.  

 

Forslagets økonomiske konsekvenser 

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

reglerne i landstingslov om indkomstskat. Dette kan medføre et højere skatteprovenu, da  

skattesatsen der 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.  

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hermann Berthelsen 

Formand 

 

 

 

 

 

 

 

 

Múte Bourup Egede   

Næstformand 

 

 

Karl-Kristian Kruse  
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Aleqa Hammond 

 

 

 


