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Ændringsforslag 

 

Til 

 

Forslag til: Inatsisartutlov om ændring af landstingslov om indkomstskat. 

 

Fremsat af Naalakkersuisut til 2. behandlingen. 

 

Til § 1 

 

1.§ 1, nr. 1, affattes således: 

”1. § 2, stk. 6, affattes således: 

”  Stk. 6.  Skattepligten efter stk. 1 omfatter alene de dér nævnte indtægter og 

indtægtsgrundlag, ligesom udgifter kun kan fratrækkes, i det omfang de vedrører disse 

indtægter eller indtægtsgrundlag. For personer, der er skattepligtige efter stk. 1, nr. 1, 

indrømmes et fradrag på 10 procent af vederlaget, dog højst 1.000 kr. årligt.”” 

 

2.§ 1, nr. 8, affattes således: 

”8. Efter § 19 a indsættes: 

”  § 19 b.  Med undtagelse af de i § 34, stk. 1, nr. 15, nævnte frirejser fastsættes værdien af 

frirejser til de udgifter, som arbejdsgiveren har afholdt til rejsen, jf. dog stk. 2 og 4. 

  Stk. 2.  Værdien af 1 frirejse mellem et afrejsested i Grønland til en destination i Grønland 

og retur, eller et afrejsested i Grønland til København og retur, kan dog ikke overstige 

satserne i nr. 1-3. I stedet for København kan anvendes en anden destination med direkte 

flyforbindelse til Grønland, såfremt prisen på rejsen ikke overstiger, hvad en rejse til 

København ville have kostet. I fravær af dokumentation for rejseudgifter, jf. stk. 1, fastsættes 

værdien af frirejser omfattet af denne bestemmelse til: 

1)  17.680 kr. pr. rejse (2022 niveau). 

2)  8.840 kr. pr. rejse (2022 niveau) pr. barn i alderen 2 til 11 år. 

3)  1.760 kr. pr. rejse (2022 niveau) pr. barn under 2 år. 

  Stk. 3.  Værdien af rejser, hvor nogle dage anvendes til erhvervsmæssige formål og andre 

dage til private formål, beskattes på samme måde som i stk. 1, idet værdien reduceres 

forholdsmæssigt med det antal dage, der er anvendt til erhvervsmæssige formål. En rejse 

beskattes dog kun, såfremt varigheden af ferie, afspadsering, orlov eller tilsvarende private 

formål overstiger 50 procent af opholdets varighed eller udgør mere end 5 dage i 

sammenhæng. Det er endvidere en betingelse, at værdien af den private andel skal udgøre 

mindst 1.000 kr. Ved opgørelsen efter 1. og 2. pkt. ses der bort fra rejsedage, lørdage, søndage 

og helligdage. Ved ”helligdage” forstås nytårsaftensdag, 1. nytårsdag, helligtrekongersdag, 

skærtorsdag, langfredag, 1. påskedag, 2. påskedag, St. bededag, Kr. himmelfartsdag, 1. 

pinsedag, 2. pinsedag, Grønlands Nationaldag, juleaftensdag, 1. juledag og 2. juledag. 
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  Stk. 4.  Rejser i ferieøjemed mellem en ansats sædvanlige bopæl og et midlertidigt 

arbejdssted, eller et fast arbejdssted, som den ansatte ikke må opholde sig på, når 

vedkommende ikke er i tjeneste, beskattes med 2.000 kr. pr. rejse. 

 

  § 19 c.  Fra og med indkomståret 2023 reguleres værdierne i § 19, stk. 2-4, § 19 a, stk. 2, nr. 

1-2, § 19 a, stk. 4-6, og § 19 b, stk. 2, nr. 1-3, med satstilpasningsprocenten. Værdierne 

nedrundes til nærmeste hele kronebeløb. Skatteforvaltningen meddeler årligt de for 

indkomståret gældende satser senest den 10. oktober i kalenderåret forud for det indkomstår, 

hvor satserne skal gælde.”” 

 

3.§ 1, nr. 11, affattes således: 

”11. I § 36 b, stk. 2, indsættes efter 3 pkt. som nyt pkt.:  

”Den skattepligtige skal på skatteforvaltningens anmodning indsende dokumentationen inden 

for en frist, som fastsættes af skatteforvaltningen, men som ikke kan være på mindre end 60 

dage.”” 

 

4.§ 1, nr. 17, affattes således: 

”17. § 73, stk. 1, 1. pkt., affattes således: 

”Selskabsskat, landsskat, fælleskommunal skat, kommuneskat og særlig landsskat opkræves i 

overensstemmelse med reglerne i dette kapitel.”” 

 

5. I § 1 indsættes som nyt nr. 01: 

”01. I § 88, stk. 2, indsættes efter 1. pkt. som nyt punktum: 

”Selskaber, hvis aktier m.v. er optaget til handel på et reguleret marked eller registeret i en 

værdipapircentral, har kun pligt til at meddele oplysninger om de udbyttemodtagere, som 

selskabet er bekendt med.”” 

 

Til § 2 

 

6. I § 2 indsættes som stk. 01: 

”  Stk. 01.  § 1, nr. 01, træder i kraft dagen efter lovens kundgørelse og har virkning fra og 

med indkomståret 2020.” 
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Bemærkninger til forslaget 

 

Almindelige bemærkninger 

 

Hovedformålet med ændringsforslaget er 2 ting: Der er påpeget mindre sproglige mangler i 

den grønlandske version af lovforslaget. Ændringsforslaget har derfor for det første til formål, 

at sikre sproglig overensstemmelse mellem den grønlandske og den danske version af 

lovteksten. 

 

For det andet indeholder ændringsforslaget et forslag til ændring af lovens § 88, stk. 2. 

 

Som en del af Inatsisartutlov nr. 41 af 2. december 2019 blev selskaber med hjemsted i 

Grønland pålagt af give skatteforvaltningen meddelelse om udbyttemodtagere ved udbetaling 

af udbytter. Dette skete ved en ændring af lovens § 88, stk. 2. Bestemmelsen indeholder ikke 

undtagelser fra pligten til at oplyse om udbyttemodtagere. 

 

Grønlandsbanken har oplyst, at banken og eventuelle andre børsnoterede selskaber ikke i alle 

tilfælde er stand til at identificere deres aktionærer. I disse tilfælde er selskaberne ligeledes 

ikke i stand til at give oplysninger om udbyttemodtagere. Problemstillingen er generel for 

børsnoterede selskaber, men omfatter i dag kun Grønlandsbanken, da Grønlandsbanken på 

nuværende tidspunkt er det eneste børsnoterede selskab med hjemsted i Grønland. 

 

Det foreslås, at reglerne lempes således, at børsnoterede selskaber kun skal oplyse om 

udbyttemodtagere i det omfang, at denne oplysning er kendt af selskabet. 

 

Baggrund 

Oplysninger om udbyttemodtagere anvendes primært i forbindelse med opgørelsen af 

beskæftigelsesfradraget. At udbytter – herunder fra grønlandske selskaber - indgår i 

indkomstgrundlaget modvirker den skattemæssige interesse, der ellers ville være for 

selskabsejere, der også er beskæftiget i selskabet, til at spekulere i sammensætningen af løn 

og udbytter. 

 

Beskæftigelsesfradraget aftrappes ved indkomster der (i 2020) overstiger 386.000 kr.  For at 

undgå denne aftrapning kunne selskabsejere vælge at udbetale sig selv en løn på 386.000 kr., 

der berettiger dem til at modtage det højeste beskæftigelsesfradrag, og udbetale yderligere 

indkomster som udbytter. Reglerne fremmer dermed en neutral behandling af løn og udbytter 

i relation til beregning af beskæftigelsesfradraget. 

 

Oplysninger om udbyttemodtagere er desuden særdeles relevante som kontrolgrundlag for 

skatteforvaltningen i forbindelse med behandlingen af udenlandske aktie- og anpartshaveres 
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anmodninger om refusion af udbytteskat efter de af Grønland tiltrådte 

dobbeltbeskatningsoverenskomster. 

 

Børsnoterede selskabers adgang til oplysninger om aktionærernes identitet er primært 

reguleret i selskabslovgivningen. Børsnoterede selskaber udsteder deres aktier gennem en 

værdipapircentral, som forestår handler med aktierne og registrering af beholdninger. 

Udbetalingen af udbytter sker via værdipapircentraler og de enkelte depotinstitutter. Aktier 

kan desuden ligge i et samledepot, som administreres af et depotinstitut, og som indeholder 

mange aktionærers beholdninger. Der kan ligeledes optræde kæder af depotinstitutter, hvorfor 

de enkelte depotinstitutter i kæden heller ikke kender de enkelte aktionærers identitet i de 

underliggende depoter. Børsnoterede selskaber vil derfor ikke i alle tilfælde have oplysninger 

om hvem, der i sidste ende modtager udbytterne. 

 

Det vurderes, at i det omfang at oplysningerne er kendte af børsnoterede selskaber, bør 

selskaberne fortsat være pålagt at fremsende oplysninger om udbyttemodtagere. Ved kendte 

forstås, at selskabet efter gældende ret på udbytteudbetalingstidspunktet har oplysninger om 

aktionærernes identitet, eksempelvis ved at selskabet er depotførende institut for de 

pågældende aktionærer. 

 

Med henblik på at sikre en korrekt opgørelse af indkomstgrundlaget for 

beskæftigelsesfradraget, vil skatteforvaltningen undersøge, hvorvidt oplysninger om 

udbytteudlodninger fra børsnoterede selskaber i Grønland kan indhentes fra den danske 

skatteforvaltning i henhold til den med Danmark indgåede aftale om udveksling af 

skatteoplysninger. 

 

Oplysninger om udbyttemodtagere vil desuden fortsat være relevante i relation til 

skatteforvaltningens kontrol af udbytterefusion. 

 

Ændringsforslagets økonomiske konsekvenser 

Ændringsforslaget forventes ikke at have væsentlige økonomiske konsekvenser. 

 

Bemærkninger til ændringsforslagets enkelte bestemmelser 

 

Til § 1 

 

Til nr. 1 

Ordet ”annertuumik” ændres til: ”amerlanerpaamik” i den grønlandske lovtekst. 

 

Til nr. 2 

Der foretages sproglige rettelser i den grønlandske version af forslagets § 19 b og § 19 c. 
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Særligt er de sidste to sætninger i § 19 b, stk. 2 og stk. 3, genaffattet grundet manglende afsnit 

i bestemmelserne. 

 

I § 19 c, stk. 1, er der i den grønlandske version rettet en henvisning til § 19. 

 

Efter lovforslagets § 19 c vil værdien af fri rejser, som fastsat i forslagets § 19 b, stk. 2, nr. 1-

3, fremover reguleres med satstilpasningsprocenten. Det fremgår af lovforslagets almindelige 

bemærkninger afsnit 2.2 om satsregulering, at de fleste satser løbende har været reguleret ved 

de årlige meddelelser fra skatteforvaltningen, hvorfor en satsregulering er i overensstemmelse 

med praksis. Det skal præciseres, at ansættelserne af værdien af fri rejser ikke systematisk har 

været reguleret, hvorfor lovforslaget på dette punkt indebærer en afvigelse i forhold til den 

hidtidige praksis. 

 

Til nr. 3 og 4 

Det grønlandske ord for punktum (pkt.) rettes. 

 

Til nr. 5 

For de aktier m.v., der er optaget til handel på et reguleret marked, eller er registreret i en 

værdipapircentral, har det udloddende selskab ikke nødvendigvis viden om udbyttemodtagere. 

Det foreslås, at disse selskaber kun pålægges at indberette oplysninger om modtagere i det 

omfang, at oplysningerne er kendte af selskabet. 

Indberetningen skal indeholde oplysning om identifikation af udbyttemodtageren, i det 

omfang denne oplysning er kendt. Identifikation af udbyttemodtager skal ske efter de 

nærmere anvisninger fra skatteforvaltningen om, hvilke identifikationsoplysninger der skal 

indberettes. 

 

Ved værdipapircentral forstås et selskab, der driver registreringsvirksomhed. Ved 

registreringsvirksomhed forstås udstedelse af fondsaktiver, f.eks. aktier, gennem en 

værdipapircentral og indskrivning af rettigheder over disse i et register i værdipapircentralen. 

 

Til § 2 

 

Til nr. 6 

Det foreslås, at ændringen af § 88, stk. 2, træder i kraft med virkning for indkomståret 2020. 

Der henses hermed til, at det ikke fremstår rimeligt at have bestemmelser, der pålægger 

selskaber på et reguleret marked en oplysningspligt, som de i medfør af anden lovgivning 

ikke kan overholde. 

 


