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Dato: 27-10-2021 J.nr.: O1.31.D4-00017 og Skatteudvalget fred
ag den 29. oktober 202

1 kl. 15.00 i

mødelokalet Erling Høe
gh

Finans- og Skatteudva
lget indkalder hermed N

aalakkersu
til samråd. Samrådet s

ker i forbindelse med b
ehandlin

isoq for Finanser og lnd
enrigsanliggender

gen af EM2021/17. hvo
r udvalget har en

række spørgsmål. Udvalget ønsker på sa
mrådet at drøfte følgen

de:

1. Hvorfor har Naalakkers
uisut ikke valgt at vente

 med nærværende fors
lag og indarbejde det i

den forventede skattere
form i 2022?

a) Mener Naalakkersui
sut det vil være hensig

tsmæssi
en senere samling, som

 en del af skattereforme
n?

gt at udskyde nærvære
nde punkt til

virksomhederne, grund
et

Forslaget indebærer ko
nsekvenser for adminis

trationen i

ut gøre for at afbøde di
sse

indberetning af frie god
er som A-indkomst. Hv

ad vil Naalakkersuis
konsekvenser vedr. me

radministration for erhv
ervslivet?

Hvorfor bliver forslaget
s skattestigninger ikke 

modsvaret af tilsvarend
e lettelser andre

steder? planerne om pristalsreg
ulering af personfradra

get?

Hvor langt er Naalakke
rsuisut nået med

skjult skattestigning, at
 personfradraget ikke b

liver

a) Anser Naalakkersuis
ut det som en

pristalsreguleret? Svar
et bedes begrundet.

Vil Naalakkersuisut arb
ejde for at afskaffe fri b

il, hvor den frie bil ikke 
giver mening rent

arbejdsmæssigt? Her t
ænkes eksempelvis på

 fri bil til medlemmer af
 Naalakkersuisut.

a) Hvad er de årlige om
kostninger ved fri bil til 

medlemmer af Naalakk
ersuisut?

Mange lønmodtagere a
nser frie goder, herund

er frirejse, som en del a
f den samlede

lønpakke. og derfor som
 en del af den aftale, de

 har takket ja til. Denne
 samlede aftale bliver

med dette forslag ringe
re og man kan med go

d ret sige, at en række 
ansatte både offentligt

og privat vil blive dårlig
ere stillet som følge af 

forslaget. Er Naalakker
suisut enig i dette

synspunkt? Svaret bed
es begrundet.
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gt at sætte beskatnings
grundlaget af fri telefon

 til 6.000kr.?

7. Hvorfor har Naalakk
ersulsut val

r er der abonnementer,
 som er væsentligt billig

ere end 500

Ved kig på Tusass' mo
bilpakke

kr. månedligt. a) Hvorfor har Naalakk
ersulsut val

det årligt? gt at fastsætte værdien
 ved lov, i stedet for at 

regulere

8. Vedr. beskatning af 
fri bolig foreslår Naalak

kersuisut at fastsætte a
nskaffelsessummen til

35.000kr./m2. Hvorfor h
ar Naalakkersulsut fore

slået dette beløb?
a) Hvordan vurderer Na

alakkersulsut konsekve
nserne af dette nye bel

øb ift. at tiltrække

arbejdskraft til virksomh
ederne?

Udvalget páregner at s
tille opfølgende spørgs

mål under samrådet.

at et samråd i videst m
ulige omfang skal tage

 form af en politisk
og Naalakkersuisoq for

 Naalakkersuisoq for F
inanser og

prioriteringer og målsæ
tninger. Ved den mund

tlige drøftelse bør

Udvalget har som måls
ætning,

drøftelse imellem Udva
lget

lndenrigsanliggender - 
typisk om

sa' vidt muligt benyttes
 frit foredrag.

Udvalget ønsker endel
ig at modtage et notat p

å grønlandsk og dansk
 om foranstående spør

gsmål i

umiddelbar forlængelse
 af samr

umiddelbart efter samr
ådet. Såfremt notatet m

edbringes og anvendes
 under samradet bedes

 en

kopi givet til Udvalgets 
tolk umiddelbart ved sa

mrádets begyndelse.

Udvalget gør opmærks
om på, at samrädsnota

tet vedlægges Finansu
dvalgets betænkning fo

rud for

andenbehandlingen af 
EM2021/17.

Med venlig hilsen Jens Napaattooq Formand for Finans- og
 Skatteudvalget
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Aningaasaqamermul N
unamullu Nammlnermu

l Naalakkersuisoqartik
Departemenlel for Fina

nser og lndenrigsanligg
ender

Allakkiaq “Wat l lanngussaq Bilag B Uunga Finans- og Skat
teudvalget

Til Assinga uunga Sagen Kopi til Talepapir: Samråd ved
r EM2021l17 - ændring

 af landstingslov om ind
komstskat

lndledningsvist vil jeg ta
kke udvalget for denne

 mulighed for at komme
 og fortælle om

indholdet af lovforslage
t.

Inden jeg begynder på 
at besvare spørgsmåle

ne vil jeg komme med 
en lille beskrivelse

af det, jeg ser som det 
bærende princip bag fo

rslagets bestemmelser
 om frie goder.

Hvis en arbejdsgiver gi
ver en ansat en lønforh

øjelse på 10.000 kr. om
 året er vi ikke i

tvivl om, at den ansatte
 skal beskattes af denn

e højere indkomst.

'Men hvad nu hvis arbe
jdsgiveren istedet giver

 en ansat goder til en v
ærdi af 10.000 kr.

om året. Eksempelvis k
an det tænkes, at arbe

jdsgiveren giver den an
satte dagligvarer til

denne værdi. Hvorfor skulle dette go
de i skattemæssig sam

menhæng behandles a
nderledes end løn?

Realiteten i dag er, at m
an i nogle tilfælde besk

atter de såkaldt frie god
er lavere end vi

beskatter løn. Denne m
anglende ligebehandlin

g giver skattemæssige
 incitamenter til at

udbetale en del af lønn
en via frieigoder. Det e

r selvfølgelig ikke hens
igtsmæssigt:

Et af hovedformålene m
ed lovforslaget er at fre

mme ligebehandling. D
et forhold at man

får frie goder bør ikke f
avoriseres - eller straffe

s i - skattelovgivning. M
en det bør så vidt

muligt behandles på lig
e fod med det, som det

 træder i stedet for; nem
lig

pengeindkomster. Jeg anerkender naturlig
vis samtidig, at når ma

n arbejder med faste sa
tser for frie goder,

kan der være borgere, 
som har så stort et forb

rug af godet, at det ove
rstiger satsen. Det

er prisen for en ordning
, som er forholdsvis en

kel at administrere og f
orstå for

virksomhederne, de an
satte og for myndighed

erne. *-

Som eksempel kan jeg
 nævne at nogle af de b

orgere, som får stillet fr
i bil til rådighed,

benytter bilen meget pr
ivat og har rådighed ov

er en stor og dyr bil. An
dre bruger bilen
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knap så meget privat o
g har en mindre dyr bil 

til rådighed. Det væsen
tlige i

beskatningen af biler e
r rådigheden over bilen

, altså at man kan råde
 over den og

benytte den til kørsel, d
er ikke er relevant for a

rbejdets udførsel, ekse
mpelvis kørsel til

og fra hjemmet, kørsel 
til kaffemik og private in

dkøb mv.

Udvalget har ønsket sv
ar på følgende spørgsm

ål:

1. Hvorfor har Naalakk
ersuisut ikke valgt at ve

nte med nærværende f
orslag

og indarbejde det i den
 forventede skatterefor

m i 2022?

Svar: Der er tale om ændring
er, der har været på da

gsordenen i en årrækk
e.

Det har således fremgå
et af de senere års Fin

anslove, at der budgett
eres med tiltag på

skatteområdet. Målet m
ed tiltaget er en forenkl

ing gennem opstramnin
ger af A- og B-

indkomstbegreberne. D
ette fremgår under Hov

edkonto 20.11.51 Effek
ter af reformtiltag i

frnanslovene for 2017, 
2018, 2019, 2020 og 2

021.

Med den forhistorie er 
Naalakkersuisut gået u

d fra, at der på forhånd
 var bred politisk

opbakning til hovedlinje
rne i forslaget. Da lovfo

rslaget var klar til frems
ættelse og det

kun har begrænsede p
rovenumæssige virknin

ger, var det naturligt at
 søge det optaget

på dagsordenen for EM
 2021.

a) Mener Naalakkersui
sut det vil være hensig

tsmæssigt at udskyde
nærværende punkt til e

n senere samling, som
 en del af skattereforme

n?

Det fremstår ikke klart,
 hvilket formål det skull

e tjene, at udskyde lovf
orslaget til en

senere samling. Der er som nævnt tale 
om en længe ventet æ

ndring af reglerne.

Såfremt forslaget udsk
ydes til et senere tidspu

nkt, vil det medvirke til,
 at gøre de

lovforslag, der skal frem
sættes til den tid, større

 og mere komplekse, o
g denned også

mere uoverskuelige for
 høringsparteme og be

slutningstagere.

2. Forslaget indebærer
 konsekvenser for adm

inistrationen i virksomh
ederne,

grundet indberetning a
f frie goder som A-indk

omst. Hvad vil

Naalakkersuisut gøre f
or at afbøde disse kons

ekvenser vedr.
meradministration for e

rhvervslivet?

Lovforslaget gør flere t
ing for at afbøde konse

kvenserne for erhvervs
livet.

For det første træder d
enne ændring først i kr

aft fra og med 2023. De
t giver

virksomhederne mere e
nd 1 år til at tilpasse lT

 systemer og andre adm
inistrative

processer. For det andet indføres 
der klare og objektive r

egler, der gør det letter
e for

virksomhederne at adm
inistrere de frie goder. 

Forslaget bygger desud
en i stor grad

videre på allerede vele
tablerede praksisser.



Disse elementer bidrag
er til, at gøre det nemm

ere for virksomhederne
, at håndtere

omstillingen. Alt andet 
lige må det formodes a

t virksomhederne natur
ligvis løbende har

styr på hvilke goder de
 har stillet til rådighed f

or deres ansatte og i hv
ilket omfang de

benyttes. Som med alt nyt vil der
 nok være en periode, 

hvor de nye regler give
r anledning til mere

arbejde for lønpersona
let og flere spørgsmål t

il revisorer og Skattesty
relsen. Men med

tiden forventes det, at b
live en rutine for arbejd

sgiverne at håndtere in
dberetningen og

indeholdelsen af A-ska
t af de frie goder.

3. Hvorfor bliver forslag
ets skattestigninger ikk

e modsvaret af tilsvare
nde

lettelser andre steder? Svar: Jeg skal understrege, a
t formålet med lovforsla

get ikke er at hæve ska
tterne. Forslaget

skal derimod fremme n
eutraliteten - ligebehan

dlingen - i vores skatte
system.

Det skal samtidig fremh
æves, at forslaget ikke

 forventes at give et væ
sentligt

merprovenu - knap 6 m
io. kr. Til sammenlignin

g med et samlet proven
u fra

indkomstskatten på ove
r 1 mia. kr. er det ikke e

t stort beløb. Det vil sál
edes være

særdeles svært for Naa
lakkersuisut at foreslå t

ilsvarende skattelettels
er, som er

meningsgivende for bo
rgerne. En nedsættelse

 af landsskatten med 1
 procent samlet vil

reducere det offentlige 
skatteprovenu med om

kring 100 mio. kr.

Det er Naalakkersuisut
s mål at sænke skatter

ne for lav- og mellemin
dkomsterne. 6 mio.

kr. vil ikke række langt 
i den sammenhæng. D

et vil dog være naturlig
t at medregne

beløbet når vi skal se p
å konsekvenserne af d

et kommende reformar
bejde.

Det er i denne sammen
hæng også relevant at 

nævne, at samtlige par
tier har udtrykt

opbakning til eksempel
vis anlæggelsen af blan

dt andet en lufthavn på
 1500 meteri

Qaqortoq og nedsætte
lse af hellefiskeafgiften

 fra det kystnære fisker
i. Der er endnu ikke

etableret klarhed over, 
hvorledes disse tiltag s

kal finansieres i Finans
lovsforslaget for

2022. Der er sâledes b
ehov for at anlægge en

 samlet vurdering af lan
dskassens

udgifter og indtægter fr
emfor blot at anskue tin

gene isoleret inden for 
skattesystemet.

4. Hvor langt er Naalak
kersuisut nået med pla

nerne om pristalsregule
ring af

personfradraget? Svar: En regulering af person
fradraget er et muligt e

lement ud af flere, som
 Naalakkersuisut

meget nøje vil undersø
ge, som et middel til at

 opnå de politiske måls
ætninger i

koalitionsaftalen. Men Naalakkersuisut v
il ikke pâ forhånd låse s

ig fast pá, at det ender 
med at være et

tiltag, som Naalakkersu
isut vil vælge at arbejde

 videre med. Dette afhæ
nger af

konklusionerne fra arbe
jdet med en personska

ttereform.



Det er desuden nødven
digt at sørge for finansi

ering af en regulering, 
samt afklare de

naturlige effekter af det
te, eksempelvis boligsi

kring, indkomstregulere
de offentlige satser

mv., hvis der samtidig s
kal ske en holdbar udv

ikling i den samlede off
entlige økonomi.

En mulig regulering af 
personfradraget skal de

rfor indgå i arbejdet me
d en skattereform.

a) Anser Naalakkersuis
ut det som en skjult ska

ttestigning, at personfra
draget

ikke bliver pristalsregul
eret? Svaret bedes beg

rundet.

Svan At personfradraget ikke
 er genstand for en løb

ende satsregulering me
dfører, at den

realøkonomiske værdi 
af personfradraget blive

r mindre.

Når personfradraget ikk
e forhøjes i takt med in

flationen medfører det,
 at den effektive

beskatning af borgerne
 med tiden bliver højere

.

Dette kan meget korrek
t betegnes som en ska

ttestigning.

På samme måde kan d
e manglende satstilpas

ninger af frie goder og 
indførselsafgifter

betegnes som skattele
mpelser.

Om man betegner stign
ingen eller lempelsen s

om "skjult" må være et
detinitionsspørgsmål. Det bør desuden erindr

es, at der i mellemtiden
 er indført et beskæftig

elsesfradrag,

ligesom satserne for al
derspension og førtidsp

ension reguleres med
satstilpasningsprocente

n.

Disse ting bør således 
ses i sammenhæng.

5. Vil Naalakkersuisut a
rbejde for at afskaffe fr

i bil, hvor den frie bil ikk
e giver

mening rent arbejdsmæ
ssigt? Her tænkes ekse

mpelvis på fri bil til

medlemmer af Naalakk
ersuisut.

a) Hvad er de årlige om
kostninger ved fri bil til 

medlemmer af

Naalakkersuisut? Svar: Med de gældende regl
er tilkommer det de enk

elte medlemmer af Naa
lakkersuisut at

vurdere, hvorvidt de me
ner at have behov for a

t have en bil til rådighe
d. Såfremt de

vælger dette, má de - l
igesom alle andre - acc

eptere de skattemæssi
ge konsekvenser.

Om en arbejdsgiver sti
ller en fri bil til rådighed

 må være op til arbejds
giveren.

Hovedformålet med sk
attesystemet er at sikre

 at de, som har fri bil, b
eskattes rimeligt af

dette. Værdisætningen
 skal derfor nogenlunde

 svare til udgifterne ved
 selv at eje og

bruge en bil privat. Der blev sidste år lavet
 en opgørelse over udg

ifterne til tjenestebiler i 
Grønlands

Selvstyre til brug for Re
visionsudvalget. Denne

 opgørelse harjeg vedla
gt som bilag til

det notat, som vil blive 
udleveret til udvalget.



Der har ikke været tid t
il at opdatere oversigte

n med udgifterne for 20
20. Men tallene

forventes ikke at have 
ændret sig væsentligt.

Oversigten omfatter ge
nerelt udgifterne til tjen

estebiler og dermed ikk
e kun tjenestebiler

til Naalakkersuisut. Det
te betyder eksempelvis

 at for så vidt angâr Fo
rmandens

Departement omfatter 
opgørelsen også udgift

erne til betjentstuens b
iler.

l forlængelse af udvalg
ets spørgsmål har jeg i

 øvrigt anmodet Den C
entrale

Regnskabsafdeling om
 at indhente nyere tal fo

r området. Disse vil bliv
e eftersendt til

udvalget, nár de forelig
ger.

6. Mange lønmodtager
e anser frie goder, heru

nder frirejse, som en de
l af den

samlede lønpakke, og 
derfor som en del af de

n aftale, som de har tak
ket ja til.

Denne samlede aftale 
bliver med dette forslag

 ringere og man kan m
ed god ret

sige, at en række ansa
tte báde offentligt og pr

ivat vil blive dårligere s
tillet som

følge af forslaget. Er N
aalakkersuisut enig i de

tte synspunkt? Svaret b
edes

begrundet. Svar: l runde tal er der omkri
ng 48.000 skatteydere 

i Grønland. Af dem hav
de godt 3.400 frie

goder i et eller andet om
fang.

Det er dermed kun omk
ring 7 procent af landet

s skatteydere, der mod
tager frie goder i

et eller andet omfang. Blandt alle vores skatte
ydere er gennemsnitsá

rsindkomsten omkring 
240.000 kr.

Gennemsnitársindkom
st for modtagere af frie

 goder er 535.000 kr.

Det er sáledes åbenba
rt, at de lønmodtagere,

 som modtager frie god
er, er blandt de

højestlønnede. Disse tal kan naturligvi
s ændre sig marginalt s

om følge af forslaget.
Det má eksempelvis ve

ntes, at flere på sigt ka
n blive skattepligtige af

 delvise frirejser.

Forslaget forventes dog
 ikke at ændre væsentl

igt på dette billede, bla
ndt andet pá grund

af, at der forsat er ret ti
l årligt at modtage én fe

riefrirejse skattefrit.

Forslagets konsekvens
er kan dermed opsumm

eres som følger: Der er
 nogle, som vil

kunne blive beskattet h
øjere i fremtiden, men 

det er typisk borgere m
ed en god

indkomst. Det skal samtidig nævn
es, at de skønnede øko

nomiske konsekvenser
 af forslaget, jo er

ganske begrænsede. D
e økonomiske konsekv

enser for de enkelte bo
rgere skønnes

ligeledes at være begræ
nsede.

Jeg må desuden henho
lde mig til at lovforslage

t har været i høring hos
 mange parter.

Høringerne har ikke giv
et anledning til bemærk

ninger til indholdet fra l
ønmodtager-

organisationernes side
.



Som en sidste ting ska
l det bemærkes, at det.

 vil være særdeles bek
lageligt, såfremt

offentlige arbejdsgivere
 stiller skjulte feriefrirejs

er i form af tjenesterejs
eri udsigt, som en

del af en samlet lønpak
ke til de ansatte. Dette 

ville være en direkte om
gåelse af

overenskomsterne på d
et offentlige område.

Tjenesterejser i det offe
ntlige skal ske i et tjens

tligt formål, og skal ikke
 anvendes, som

indirekte løn eller præm
iering af medarbejdern

e.

Forslaget har til formål 
at etablere nogle mere

 klare, objektive græns
er mellem de rene

tjenesterejser og så de
 rejser, der har rent priv

at formål.

Reglerne har dermed o
gså til formål at skabe 

øget klarhed omkring e
n grænsedragning,

deri dag kan være meg
et vanskelig at foretage

 for arbejdsgivere, ansa
tte og

myndigheder. Forslage
t kan derved også bidra

ge til administrative lett
elser ved at

reducere det subjektivt
 skøn, der ellers vil sku

lle foretages i de enkel
te sager.

7. Hvorfor har Naalakk
ersuisut valgt at sætte 

beskatningsgrundlaget
 af fri

telefon til 6.000kr.? Ved
 kig på Tusass' mobilpa

kker er der abonnemen
ter,

som er væsentligt billig
ere end 500 kr. måned

ligt.

Den nuværende værdi 
af fri telefon er på 6.00

0 kr. om året. Det har d
en været i en

længere årrække. Dett
e videreføres med fors

laget.

l dag beskattes arbejds
giverens afholdte udgif

ter til fri telefon, dog ma
ksimalt 6.000 kr.

årligt. Opgørelsesmetoden fo
reslås på dette punkt g

jort simplere, således a
t værdien af fri

telefon fastsættes til 6.
000 kr. årligt, uanset hv

ad arbejdsgiverens udg
ifter har været.

ning. Hvis satserne sæ
ttes for lavt,

Som med alle standard
satser er det tale om en

 afvej
yre abonnement desto 

større vil

kan der være et incitam
ent til at have fri telefon

. Jo d

dette skattefncitament 
være.

Hvis Satsen derimod s
ættes for højt, kan man

 sige, at det have en fri
 telefon ikke er

attraktivt på grund af be
skatningen.

Som det nævnes i spø
rgsmålet, er det helt ko

rrekt, at der findes abo
nnementer der er

billigere end 500 kr. om
 måneden. Disse abon

nementer kan dog sam
tidig medføre

øgede udgifter for arbe
jdsgivere ud over den f

aste pris, eksempelvis 
ved anvendelse af

mobildata mv. For den ansatte vil den
 faktiske reelle udgift til

 en fri telefon ligge på m
ellem 2.160 og

2.640 kr, om året alt ef
ter skattekommune. Fo

rslaget vil med andre o
rd fortsat medføre

en lav telefonudgift for 
den enkelte borger.

Desuden ligger de tele
fonabonnementer, som

 inkluderer dataforbrug
, typisk omkring

6.000 kr. årligt. Yderligere skal det bem
ærkes, at man jo ikke b

lot skal se på prisen af 
abonnementet,

men også værdien af s
elve telefonen. En mob

iltelefon har ofte kun en
 levetid på 2-3 år,

6



og medarbejderen med
 fri telefon sparer såled

es ikke kun abonneme
ntet, men også

udgiften til at købe og f
orny telefonen samt ev

entuelle reparationer.

Endelig dækker satsen
 på 6.000 kr. værdien a

f en eller flere telefoner
, og for såvel

fastnet som mobiltelefo
ner.

a) Hvorfor har Naalakk
ersuisut valgt at fastsæ

tte værdien ved lov, i s
tedet for

at regulere det årligt? Lovfæstelsen af satsen
 baner vejen for, at væ

rdi af fri telefon nemme
re kan gøres til en

A-indkomst for modtag
eren. Desuden skabes

 der forudsigelighed for
 arbejdsgiverne og

arbejdstagere omkring 
beskatningen af det at 

have fri telefon.

8. Vedr. beskatning af 
fri bolig foreslår Naalak

kersuisut at fastsætte

anskaffelsessummen ti
l 35.000kr.Im2. Hvorfor

 har Naalakkersuisut fo
reslået

dette beløb? Svar: Fri bolig omfatter eksem
pelvis de tilfælde, hvor 

en ansat får en boli

en arbejdsgiver og ikke
 betaler husleje.

g stillet til rådighed af l disse tilfælde vil den a
nsatte skulle beskattes

 af dette gode, og der s
kal derfor

ansættes en skattemæ
ssig værdi af friboligen

.

Dette sker ved en mod
el der dels består af et 

driftsbidrag baseret på 
boligens størrelse

og et kapitalafkast. For
slaget og grænsen på 3

5.000 kr. relaterer sig t
il opgørelsen af

kapitalafkastet. Forslaget indebærer, a
t den maksimale anska

ffelsessum kan udgøre
 35.000 kr. per

kvadratmeter (kvm.). S
atsen hæves gradvist t

il denne sats over 3 år.
 Der er tale om en

tilpasning til udviklingen
 i byggepriserne.

Ligesom den nuværend
e sats på 15.000 kr. pr.

 kvm. sætter satsen et 
loft for opgørelsen

af kapitalafkastet ved fa
stsættelsen af værdi af

 fri bolig.

Det skal bemærkes at 
værdien af fri bolig opg

øres på baggrund af de
n reelle

anskaffelsessum på bo
ligen, der jo i mange til

fælde vil være lavere e
nd denne sats.

Dette kan illustreres me
d det eksempel 2, der e

r beskrevet i forslagets
 almindelige

bemærkninger under a
fsnit 2.3.2 - om bl.a. fri 

bolig

Der tages udgangspun
kt i et hus på 80 kvadra

tmeter (kvm.) med en a
nskaffelsessum på

1.120.000 kr. Efter gæl
dende ret udgør kapita

lafkastet (14.000 x 80 k
vm. x 1,5 pct. =)

16.800 kr. pr. år. l denne situation vil kap
italafkastet med lovfors

laget ikke blive højere, 
da boligens

anskaffelsesværdi er la
vere end det nuværend

e loft på 15.000 kr.

Eksemplet viser, at bes
katningen ikke ændrer 

sig som følge af lovfors
laget, når der er

tale om ældre eller pris
billige boliger.



Formålet med satsen e
r at sikre, at der ikke op

står tilfælde, hvor værd
i af fri bolig

værdisættes abnormt h
øjt eller lavt.

a) Hvordan vurderer Na
alakkersuisut konsekve

nserne af dette nye bel
øb ift. at

tiltrække arbejdskraft ti
l virksomhederne?

Svar: Det forventes ikke, at d
en nye sats vil have

tiltrække arbejdskraft ti
l landet.

konsekvenser for Grøn
lands evne til at

Grønlands evne til at ti
ltrække og fastholde ar

bejdskraft afhænger af
 landets samlede

rammevilkår for person
er. Dette omfatter forud

en skattelovgivningen o
gså, adgang til

infrastruktur, institution
er, lønniveauer m.v.

Dette konkluderer besv
arelsen af de spørgsmå

l, som jeg forinden har 
modtaget på

skrift. Afslutningsvist vil jeg ta
kke for jeres opmærkso

m og for den gode deb
at.
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Aningaasaqamennul N
unamullu Namminennu

l Naalakkersuisoq
Naalakkersuisoq for l-”

Inanser og lndenrigsan
liggender

Finans- og Skatteudva
lget

Han›sussaq l-Her z :J Büagcj opfølgende skriftlige be
svarelser efter samråd 

d. 29/10/2021 om EM2
021I17

Forslag til: lnatsisartutlo
v om ændring af landst

ingslov om indkomstsk
at

Kære medlemmer af F
inans- og Skatteudvalg

et.

lndledningsvist takker j
eg for mødet i udvalget

 og for mulighed for at 
besvare spørgsmål

om lovforslaget. Under samrådet lovede
 jeg at sende en skriftlig

 besvarelse vedr. et sp
ørgsmål fra

udvalget. Spørgsmålet
 gik pá, hvordan det i p

raksis ville fungere i for
hold til de private

arbejdsgivere, når en r
ække frie goder overgå

r til at blive en A-indkom
st.

Når de omfattede frie g
oder overgår til at blive

 eh A-indkomst, bliver d
e omfattet af den

almindelige indeholdels
espligt, som den er ken

dt i dag. Forslaget inde
bærer ikke

væsentlige ændringer i
 de eksisterende rutine

r for indeholdelsen af A
-skat.

Arbejdsgiveren skal må
nedsvist opgøre hvilken

 foreløbig skat, der ska
l indeholdes af

den løn og de frie gode
r, der har været til rådig

hed for den ansatte i de
n pågældende

måned. Der er med he
nblik på at lette denne 

opgave for arbejdsgive
ren, at forslaget

indeholder objektive og
 klare regler for opgøre

lsen af den skattemæs
sige værdi af de

pågældende frie goder
.

Den indeholdelsespligt
ige skal hver måned re

degøre for de indehold
elser, der er

foretaget. Dette skal sk
e hver den 10. i den fø

lgende kalendermåned
 ved indberetning

af den såkaldte A-1 må
nedsredegørelse.

Den foreløbige indehol
dte skat forfalder til bet

aling den 1. i den følge
nde måned med

sidste rettidige betaling
sdag den første dag i m

åneden efter forfaldsm
åneden.

Ved udgangen af janua
r måned låret efter indk

omståret, skal arbejdsg
iveren indberette,

hvilke samlede indkom
ster, A-indkomster og f

rie goder m.v., de enke
lte ansatte har haft.

Der er endnu ikke tage
t endelige stilling til, hv

ilke ændringer i måned
sredegørelserne

eller i den såkaldte A11
 årsindberetning, der sk

al ske som en følge af 
forslaget. Dette

har sammenhæng med
, at denne del af lovfors

laget efter planen først
 træder i kraft i

2023. Afslutningsvist vil jeg d
esuden supplere mine 

på samrådet afgivne be
svarelser omkring

fri bolig. Der blev af udvalget fre
mhævet et eksempel, h

vor der f. eks. i Uperna
vik kunne være

meget høje udgifter til o
pførelse af boliger. Det

te kunne tilsvarende gi
ve anledning til en

1 v NAALAKKERSlJlSUT GOVERNMENT 0F GR
EENLAND
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høj værdi af fri bolig i d
e tilfælde, hvor boligen

 vederlagsfrit stilles til r
ådighed for en

ansat m.v. Foruden det allerede n
ævnt på mødet, kan op

mærksomheden henled
es på forslagets §

1, nr. 7 (§ 19. stk. 9, ilo
vteksten).

Efter denne bestemme
lse kan den omtalte me

tode for opgørelsen af 
værdi af fri bolig

fraviges, såfremt marke
dshuslejerne i det pågæ

ldende bosted afviger m
ed mere end 20

procent fra den opgjort
 værdi af fri bolig. Denn

e undtagelse er netop t
ænkt anvendt i de

formentlig meget få tilfæ
lde, hvor der stilles dyr

e boliger til rådighed i b
osteder, hvor

markedshuslejerne gen
erelt er lave. l sådanne

 tilfælde kan der sålede
s konkret af

Skattestyrelsen godken
des en lavere skattemæ

ssig værdi af fri bolig b
aseret på

markedshuslejen for en
 tilsvarende bolig.

lnussiarnersumik inuull
uaqqusillunga

Med venlig hilsen my: CZ, w Asii Chemni z Narup



Anlngaasaqamennui N
unamuilu Namminennu

t Naalakkersulsoq
Naaiakkersuisoq for Fln

anser og lndenrigsanlig
gander

GOVERNMENT 0F GR
EENLAND

Finans- og Skatteudva
lget uanñgussaq

/Her EM 2021/17 Forslag til
: lnatsisartutlov om æn

dring af Iandstingslov o
m Brevdalo: 05-10-202

1
indkomstskat - Resulta

tet af merhøring Saas n
r 2020 - 23155

Akt id. 18077719 Kære medlemmer af F
inans-og Skatteudvalge

t R o' Box m,
390D Nuuk Med henvisning til oven

nævnte punkt på indev
ærende Inatsisartutsam

ling. fremsendes :et $2
93” 5° 0°

ax +299) 34 63 50 henned høringssvarnot
at til brug for Finans- o

g Skatteudvaigets vide
re behandling af Bmw: 

oed@nanoq_gl
forslaget. wwwnaalakk

ersuisulgl

Med venlig hilsen ?”.zs\“=; CiqpN Asii Chemnitz Narup



ljn v. ."\ ' ›' Aningaasaqarnermut N
unamullu Namminermu

l Naalakkersuisoqarñk
Deparlemenlel for Fina

nser og lndenrigsanligg
ender

Allakkiaq Notat Uunga Finans- og Skat
teudvalget

Til Assinga uunga Kopi til Supplerende høringssv
arnotat: Mer-høring af p

kt. 17/2021: Forslag til
lnatsisartutlov om ænd

ring af landstingslov om
 indkomstskat.

lndledningsvist behand
les en særskilt høring a

f kommunerne om lovfæ
stelsen af den

fælleskommunale skatt
eprocent. Dernæst beh

andles merhøringen, d
er blev foretaget af

i perioden 9. august til 
10. september.

Fastsættelse af den fæ
lleskommunale skattep

rocent.
Departementet for Fina

nser og lndenrigsanligg
ender tilskrev d. 16. jul

i 2021

kommunerne, samt kom
munernes økonomidire

ktører, med det formål 
at høre

kommunernes holdning
 til en lovfæstelse af de

n fælleskommunale ska
tteprocent.

En kopi af korresponda
ncen med kommunerne

 er vedlagt som bilag ti
l nærværende

notat. Der indkom dels et sva
r fra Kommune Qeqerta

lik og et fælles svar fra
 kommunerne. Da

svaret fra Qeqertalik ko
mmune er næsten ens

lydende med det fælles
 svar. omtales kun

det sidstnævnte. Svare
t er gengivet nedenfor 

og departementets kom
mentarer er

angivet i kursiv. ”Kommunerne støtter h
ensigten om at spare d

en årlige inatsisartutbe
handling af

fastsættelsen af den fæ
lleskommunale skat.

Kommunerne ønsker d
og ikke, at den fællesko

mmunale skat fastlåses
. hvilket en

lovfæstning kunne give
 anledning til.

Kommunerne vil derfor
 opfordre Departement

et for Finanser og lnde
nrigsanliggender til,

at der igangsættes et a
rbejde sammen med ko

mmunerne, der skal an
befale en ny

langtidsholdbar kommu
nal udligningsordning. 

l dette arbejde vil fastsæ
ttelsen af den

fælleskommunale skatt
eprocent indgå som et 

centralt element.

Der tages forbehold for
 politisk efterbehandling

."

Høringssvaret fra komm
unerne harikke givet an

ledning til ændringer:

gx: Ll 'IUT GOVERNMENT 0F GR
EENLAND
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l forhold til bemærkning
en om at en lovfæstels

e i sig selv måtte give a
nledning til at den

fælleskommuna/e skat
teprocent fastlåses, bø

r det tages ibetragtning
, at den hidtidige

årlige fastsættelse ved
 lnatsisartutbes/utninge

r ikke /praksis har med
ført, at den

fæ/leskommunale skat
teprocenten løbende h

ar været genstand for r
eguleringer. Den

fælleskommunale skatt
eprocent har sáledes ik

ke været ændret siden
 2005.

l forhold til ønsket om e
n kommende kommuna

l udligningsordning, for
ventes det, at

dette kan blive en del a
f en kommende holdba

rheds- og vækstplan. S
pørgsmålet om en

ændret kommunal udlig
ning skal dog under all

e omstændigheder gen
nemgå en grundig

forbehandling og drøfte
lser med kommunerne.

 Det er sáledes også tæ
nkeligt, at dette

spørgsmål vil køre i et 
selvstændigt forløb.

Departementet har ikke
 efterfølgende modtage

t oplysninger om ændri
nger i det

fremsendte høringssva
r, som en følge af en p

olitisk efterbehandling i
kommunerne.

Merhøringen Et uddrag af ovennævn
te lovforslag har forude

n den ordinære høring 
været fremsendt i

supplerende mer-hørin
g hos Bureau for lnatsi

sartut, SIK, IMAK, ASG
, NPK og DJØF i

perioden 9. august til 1
0. september 2021.

Baggrunden for merhø
ringen var, at ovennæv

nte enheder ikke havde
 afgivet

høringssvar ved den of
ñcielle høring, hvorund

er lovforslaget var offen
tligt tilgængeligt på

høringsportalen. Ved udløb af fristen va
r der ikke modtaget sva

r fra SIK, ASG, NPK og
 DJØF.

Der indkom høringssva
r fra IMAK og Bureau fo

r lnatsisartut.

Høringssvarene er gen
givet nedenfor. Departe

mentets kommentarer 
er angivet i kursiv:

IMAK "lMAKs bestyrelse har 
drøftet høringsbrevet v

edrørende ændring i la
ndstlngslov om

indkomstskat. lMAKs bestyrelse har in
gen kommentarer til hø

ringsbrevet."

Høringssvaret giver ikk
e anledning til ændring

er.

Bureau for lnatsisartut Indledningsvis bemærk
es det, at vi i høj grad e

r enige med det høring
ssvar, der er

fremsendt af Grønland
sBanken, idet bureau f

or lnatsisartut blandt an
del: deler

bekymringen vedrøren
de øget administration.

Høringssvaret har ikke
 givet anledning til ænd

ringer.

For hovedparten af de 
frie goder, som omfatte

s af lovforslaget, indeb
ærer forslaget i det

væsentligste en videre
førelse af gældende pr

aksis. Dette drejer sig o
m fri kost, fri bolig,

fri telefon, fri logi og fri 
kost, hvor der dog fore

tages visse tilpasninge
r og forenklinger. l

disse tilfælde forventes
 lovforslaget ikke at ind

ebærer en forøgelse af
 de administrative

byrder.



Om de administrative k
onsekvenser af forslag

ets bestemmelser om d
elvise frirejser og

om konverteringen af fr
ie goder til A-indkomst 

henvises til besvarelse
rne nedenfor.

Det fremgâr af materia
let at det foreslås, at ni

veauet af de skattemæ
ssige fradrag m.m.,

der hidtil er fastsat ved
 årlige lnatslsartutbeslu

tninger, fremover skal f
astsættes direkte i

Iovteksten, idet der bla
ndt andet henvises til, a

t den administrative for
beredelse af

beslutningsforslag, hør
ing, oplæg og forelægg

elsesnotat med tiden h
ar fået ritualets

karakter. Dette er Bure
au for lnatsisartut enige

 i og har derfor ingen b
emærkninger til

den foreslåede ændrin
g.

Høringssvaret giver ikk
e anledning til ændring

er.

"Bureau for lnatsisartut
 vurderer derudover, at

 forslaget rummer en la
ng række

stramninger for sá vidt 
angår beskatningen af 

forskellige former for "f
rie goder", hvilket

vil opleves som en ska
ttemæssig stigning for 

medarbejdere og medl
emmer af

lnatsisartut. Bureau for
 Inatsisartut antager, at

 dette kan føre til krav o
m forhøjelse af

vederlag eller krav om 
lønkompensation i forb

indelse med lønforhand
linger og

overenskomstfornyelse
, da medarbejdere og m

edlemmer af lnatsisartu
t vil opleve en

forringelse af deres nuv
ærende goder og vilkår

. Bureauet er derfor be
kymrede for, at

den reelle omkostning 
ved forslaget ender me

d at skulle bæres af arb
ejdsgiverne for at

kunne rekruttere og fas
tholde."

Høringssvaret giver ikk
e anledning til ændring

er.

Lovforslaget indeholde
r højere beskatning af f

rirejser, idet det foreslå
s, at de/vise

frirejser beskattes i tilfæ
lde, hvor det private ind

hold af rejsen har overs
teget nogle

grænser. Desuden fore
slås satserne for beska

tning af fri bil reguleret,
 da de ikke har

været reguleret siden 2
012. Endeligt ábner for

slaget op for, at skatten
 af fri bolig kan

blive højere end i dag i
 tilfælde, hvor boligens

 anskaffelses- eller opf
ørelsesværdi

overstiger 15.000 kr. pr
. m2.

Det er dermed primært
 i de tilfælde, dvs. når l

ønmodtagere m. v. fár 
stillet nogle eller alle

disse goder til rådighed
, at forslaget indebære

r en skærpelse af besk
atningen.

Det er den nuværende
 skattemæssige begun

stigelse af disse goder,
 der gør, at disse

goder kan være interes
sante at fá stillet til rådi

ghed, idet godets værd
i for

arbejdstageren er størr
e end den skattemæss

ige værdi af godet. F. e
ks. kan det være

væsentligt dyrere som 
privat person selv at sk

ulle afholde udgifterne 
til at eje en bili

form af udgifter til ansk
affelse, Vægtafgiften fo

rsikring, brændstof og r
eparationer osv.

Ligesom med andre ud
giftsforh øjelser kan de

t ikke udelukkes at arbe
jdstagerne vil søge

at kræve sig kompense
ret for skattestigninger 

af deres arbejdsgiver m
. v. Det er dog ikke

muligt generelt at skøn
ne omfanget af dette p

å arbejdsmarkedet. Fo
r medarbejdere i

lnatsisartut og i det offe
ntlige generelt vil event

uelle krav skulle indgå 
i

overenskomstforhandli
nger med Grønlands S

elvstyre og denned sku
lle drøftes indenfor

de for disse forhandling
er fastsatte rammer.

For så vidt angår forsla
gets konsekvenser for 

medlemmer af lnatsisa
rtut hen vises der til

departementets bemæ
rkninger i slutningen af

 dette høringssvarnotat
.



"Bureau for lnatsisartut
 vurderer desuden, at d

e foreslåede stramning
er vil medføre en

ikke ubetydelige øget a
dministration og at Dep

artementet for Finanse
r og

indenrigsaniiggender u
ndervurderer denne arb

ejdsbyrde. i den samm
enhæng kan der

eksempelvis peges på 
forslaget om at ændre 

beskatningen af de frie
 goder fra B-skat til

A-skat, hvilket Bureaue
t forstår således, at der

 fremover skal bruges /
afsættes

ressourcer på månedlig
e indberetninger.

Ligeledes ses forslaget
 om feriefrirejser at me

dføre en øget administ
ration. Bureau for

lnatsisartut vurderer, at
 det kan blive vanskelig

t at kontrollere og admi
nistrere, hvorvidt

der har været private re
jsedage i forbindelse m

ed planlagte erhvervsre
jser. og at der vil

være en ikke ubetydeli
ge arbejdsbyrde forbun

det med at administrere
, kontrollere og

indberette oplysninger 
om delvise frirejser."

Bemærkningen har ikk
e givet anledning til æn

dringer.

Bemærkningerne om ø
gede administrative by

rder ses især at dreje s
ig om

beskatningen af de del
vise frirejser og 0m at d

e frie goder konvertere
s til A-indkomst.

Med henblik pá beskat
ningen af delvise frirejs

er pålægges arbejdsgiv
erne at indberette

værdien heraf til skatte
fon/a/tningen. skattepli

gtige delvise frirejser o
mfatter de tilfælde,

hvor deri tilknytning til t
jenesterejser afholdes 

ferie eller orlov m. v. i m
ere end 5

sammenhængende da
ge, eller hvor mere end

 50 % af dagene anven
des til ferie eller

orlov m. v. Såfremt det
te er tilfældet, skal den

 skattemæssige værdi 
opgøres og

indberettes. Denne opgave fremstå
r ikke mere administrat

ivt krævende end at de
r typisk også i

forlængelse af tjeneste
rejser skal beregnes da

gpenge og de ansatte m
. v. skal

kompenseres for evt. a
fholdte udgifter. Disse f

orhold har fundet sin lø
sning ide

administrative rutiner. T
ypisk vil en eventuel af

holde/se af ferie m. v. i
forbinde/se med

tjenesterejser også væ
re aftalt på forhånd bla

ndt andet af hensyn til 
arbejdets

tilrettelæggelse og ferie
regnskabet.

Det forventes, at arbejd
sgiverne vil udarbejde 

blanketter og udvikle I 
T-løsninger m. v.,

der vil medvirke til at få
 dette gjort operationelt

.

När der ses på arbejds
markedet under et vurd

eres omfanget af forøg
elsen af den

administrative byrde ikk
e at være væsentligt. M

en forslaget vil ha ve st
ørre

administrative konsekv
enser for virksomheder

 og institutioner, der ha
r mange

tjenesterejser, og hvor 
der derfor er større mu

lighed for at afholde fer
ie m. v. i tilknytning

hertil. Når flere frie goder fra 
2023 gøres til A-indkom

st medfør dette, at oply
sninger om

skattepligtige goder ska
l indrettes månedligt. D

ette øger frekvensen a
f indberetningerne

og medføre, at arbejds
givere skal indeholde o

g indbetale A-skat hera
f til

skatteforvaltningen. Der forventes igen prim
ært at være tale om en

 øget byrde ien overga
ngsperiode indtil

dette er indarbejdet i l T
-systemer og ide admin

istrative rutiner.

"Afslutningsvis bemærk
es det, at Bureau for ln

atsisartut ñnder punkt 2
.3.2 (forslaget

vedrørende ferierejser)
 uklart. Det fremgår her

af, at forslaget er mønt
et på

medarbejdere og ansa
tte. Denne retorik fremg

år eksempelvis i dette c
itat fra afsnittet:



"Reglerne indebærer b
l.a., at der ikke sker be

skatning i de tilfælde, h
vor ansatte i

sammenhæng med arb
ejdsrelaterede rejser af

holder ferie. De ansatte
 opnår herved en

skattemæssig fordel. F
ordelen er størst for me

darbejdere i det private
 eller offentlige,

der har indflydelse på a
rbejdets tilrettelæggels

e, og ved at tilrettelægg
e deres

arbejdsrejser kan mind
ske deres egne private

 udgifter til ferietrirejser
."

Idet medlemmerne af ln
atsisartut hverken er at

 betragte som ansatte, 
medarbejdere

eller lønmodtagere - m
en i stedet er kategoris

eret som medlemmer, 
der modtager

vederlag, ñnder Bureau
 for lnatsisartut det ukla

rt, i hvilket omfang fors
laget om delvise

frirejser ñnder anvende
lse for medlemmer for 

lnatsisartut."

Bemærkningen har giv
et anledning til, at det o

vervejes, hvorvidt det k
an være

hensigtsmæssigt med 
et ændringsforslag, som

 beskrevet nedenfor.

Det ovenfor citerede af
snit opsummerer konse

kvenserne af den glæd
ende retstilstand

på en læsevenlig måde
.

Departementet vil i det
 følgende generelt rede

gøre for forslagets kon
sekvenser for

medlemmerne af lnatsi
sartut.

Medlemmer af lnatsisa
rtut er allerede i dag om

fattet af de almindelige
 reg/er om

beskatning af frie gode
r medmindre der er fas

tsat regler, der fra vige
r disse regler.

Som eksempel herpå k
an gives at medlemme

r af lnatsisartut beskatt
es af fri telefon, der

måtte blive stillet til råd
ighed af Bureau for lna

tsisartut eller af et parti
, efter de

almindelige regleri skat
teforvaltningens medde

lelse nr. 133 (for indkom
ståret 2021).

/ nogle tilfælde fremgår
 dette eksplicit af lovgiv

ning. Eksempelvis følg
er det af § 19, stk.

1, 2. pkt., at reglerne o
m opgørelse af værdi a

f fri bil "Tilsvarende gæ
lder for personen

der er valgt til medlem 
af eller medhjælp for be

styrelser, udvalg, komm
issioner, råd,

nævn eller andre kolleg
iale organer, herunder 

Naalakkersuisut, lnatsi
sartut og

kommunalbestyrelser. 
"

En ens/ydende formule
ring er anvendtilovforsl

agets § 19 a, stk. 1, ve
dr. fri bolig, fri

kost, fri telefon, frit inte
rnet m. v. der derved e

fter sit indhold umiddel
bart vil finde

anvendelse for medlem
mer af lnatsisartut.

§ 19 b vedr. frirejser ha
r imidlertid ikke samme

 indledning som § 19 o
g § 19 a. Der er

derimod en henvisning
 til "[. _. værdien af frire

jser fastsættes] til de u
dgifter, som

arbejdsgiver har afhold
t [. .]". (Departementets

 understregning).

Bestemmelsens hoved
sigte er dermed de frire

jser, der skeri et arbejd
sgiver forhold.

Det er intentionen med
 lovforslagets § 19 b, a

t den også skal finde a
nvendelse uden for

de rene arbejdstager- a
rbejdsgiverforhold, og d

erfor tillige skal finde an
 vendelse for

medlemmer af lnatsisa
rtut, kommuna/bestyrel

sesmedlemmer og
bestyrelsesmedlemme

r.

Det vurderes, at en fort
olkning af forslagets § 

19 b vil føre til at den - 
efter sin

nuværende añiattelse -
 også vil finde anvende

lse uden for de rene ar
bejdstager-

arbejdsgiverforhold, så
fremt forholdene iøvrig

t er sammenlignelige. D
ette skyldes



lighedsprincippet og at
 Skatteforvaltningen so

m udgangspunkt skatte
mæssigt skal

behandle ens forhold li
ge.

For medlemmer af lnat
sisartut gælder som ud

gangspunkt at rejser til

lnatsisartutsamlinger o
g udvalgsrejser m. v., v

il være skattefrie tjenes
terejser.

Såfremt lnatsisartutme
dlemmer under udvalgs

rejser afholder fndage,
 der udelukkende

har et privat formål sås
om familiebesøg, vil lna

tsisartutmedlemmerne 
efter forslaget

kunne blive skattepligti
g heraf efter indholdet 

i § 19 b om delvise frire
jser, medmindre

rejsen omfattes af undt
agelsen om skattefri fe

riefrirejser. Dage, der fe
ks. an vendes til

orientenngsrejser eller 
politiske møder, vil for 

lnatsisartutmedlemmer
 anses for anvendt i

tj'enesteIigt øjemed. Det er Bureau for Inats
isartut der, som indeho

ldelsespligtig, vil skulle
 indeholde skat af

eventuelle skattepligtig
e rejser pá baggrund a

f de oplysninger, som d
e enkelte

medlemmer har givet. S
om følge af de særlige 

forhold for medlemmer
 af lnatsisartut, vil

Bureau for /natsisartut 
ikke ifalde ansvar, såfre

mt bureauet har udarbe
jdet redegørelser

og indeholdt skat pá ba
ggrund af de på tidspun

ktet foreliggende oplys
ninger, uanset det

efterfølgende måtte vis
e sig, at oplysningerne

 helt eller delvist var ma
ngelfulde.

Med venlig hilsen Chefkonsulent Per Nie
lsen (Finansdeparteme

ntet)

Toqq/direkte 346408 PNlL@nanog.gl



Dcparl lor t-'manser og
 lndemigsanllggender

Anlngaasaqamennul N
unamullu Namminennu

l Naalakkersuisoqarñk

Kommunlt Kommunit pisortatigoor
tumik mailadressiinut a

amma aningaasaqarne
rmut pisortanut

mailikkut nassiunneqar
poq:

Kommunerne Sendt pr. mail til komm
unernes ofñcielle maila

dresser, samt økonomi
direktøren

Niels Poulsen, økonom
idirektør nigo@sermers

g_qg.ol.

Peter Munch Eriksen, ø
konomidirektør gmer@

geggata.gl.
Dorthe Løvstrøm Math

iesen, økonomidirektør
 dolo avannaata.al

Nicolai Odgaard Jense
n, økonomidirektør no'

Kim Rosendahl, økono
midirektør, Kird ku'alle 

.

Kommuninut ataatsimu
t akileraarutaasa proce

ntianik aalajangersaan
eq - uunga

isummernissamut tunn
gavissamik tusamlaane

rmut ilassut: Uunga siu
nnersuutit:

Aningaasarsianit akiler
aarutit pillugit inatsisip 

allanngortinnissaa pillu
gu

lnatsisartut inatsisaat Fastsættelse af den fæ
lleskommunale skattep

rocent- supplement til h
øring af

udkast til: Forslag til: ln
atsisartutlov om ændrin

g af landstingslov om

indkomstskat Pifñssami 25. maj 2021
-imiit 23. juni 2021-mut

 Aningaasarsianit akile
raarutit pillugit

lnatsisartut inatsisaata 
nr. 12, ZOOG-imeersup

 allanngortinnissaa pillu
gu lnatsisartut

inatsisissaattut siunner
suut tusamiaassutigine

qarpoq'.

Inatsisissatut siunnersu
ummi immikkoortoq ilaa

t tassaavoq akileraarut
init ilanngaatit il.il.

inatsimmi oqaaserlaliun
neqassasut siunnersuu

tigineqarpoq.

Taanna inummut ilanng
aat, nalinginnaasumik i

lanngaat, isertitat akiler
aarutitaqanngitsut

aamma ki ilimmik akile
raartussaatitaaneq pillu

gu ilanngaatinut tunnga
pput, tamakku

inatsisit atuuttut naape
rtorlugit Inatsisartut uki

up pineqartup siuliata a
ffaani siullermi

ataatsimiinnissaat sioq
qullugu aalajangersarn

eqartarput.

llanngaatinik ' ' . inatsis
itigut aalajangersaaneq

 ilaatigut akileraarutinit 
ilanngaatit il.il.

ukiumoortumik oqaluus
erineqartamerisa atoru

nnaarsinneqarnissaani
k

kissaateqarnermik piss
uteqarpoq. Tassami ila

nngaatit il.il. qaqutiguin
naq

aalajangersaafñgineqa
rtarmata tamatuma sul

iarineqarnera aamma p
ifñssap

ingerlanerani lnatsisart
ut aalajangiiffigisassaa

ttut siunnersuummik oq
aluuserinnittamerit

ileqquliutiinnarneqartar
tutut ittarmat. Tamatum

a saniatigut siunnersuu
mmi akileraarutinit

ilanngaatit il.il. amerlas
susiat pillugu innuttaas

unit paasilluarneqamiss
aat

qulakkeemeqassaaq, t
assami siunnersuuteqa

rtoqareerneratigut tama
kku inatsisip

oqaasertaanut toqqaan
nartumik allassimalersu

ssaammata.

lnatsisissatulli siunners
uummi tusarniaassutig

ineqartumi kommuninu
t ataatsimut

akileraarutit procentia s
uli isummerfigineqanng

ilaq.

1Tu5amiaanermut ator
tut (toqqortat) uani taku

neqarsinnaapput

httpszllnaalakkersuisut
.gl/da/H%c3%b8ringer/

Arkiv-over-
h%c3%b8ringer/2021/2
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Kommunil ataatsimut a
kileraarutaasa procenti

a - siuliani ilanngaatit iI
.il.

oqaatiglneqartutut - uki
up qaammatisiuteqarñu

sup affaanik sioqqullug
u lnatsisartut

ataatsimiinnerannl aala
jangersarneqartarpoq, 

Aningaasarsianit akiler
aarutit pillugit

lnatsisartut inatsisaann
i § 63, imm, 2 takuuk. T

amanna sioqqullugu ko
mmunit kommunit

ataatsimut akileraaruta
asa procentia pillugu tu

sarniaaffigineqartussaa
pput.

llanngaatit tagginneqar
tarnerisut kommunit ata

atsimut akileraarutaasa
 procenlia

ukiorpaalussuami allan
ngortinneqarsimanngila

q. Kommunit ataatsimu
t akileraarutaasa

procentia kingullennik 2
005-imi allanngortinneq

arpoq, taamanilu akiler
aarutinlk

aaqqissuusseqqinnerit 
ilaattut4 procenliniit 6 p

rocentinut amerlineqarp
uL

Naalakkersuisoqarfimm
it siunnersuummi tassa

ni, pilersaarutit malillug
it 2021-mi

ukiakkut ataatsimiinner
mi oqaluuserineqartuss

aq, kommunit ataatsim
ut akileraarutaasa

procentia aamma inats
isit oqaasertaannut ilan

ngunneqassasoq pillug
u siunnersuut

ilanngunneqassasoq e
qqarsaatersuutigineqar

poq.

Siunnersuut assersuuti
galugu imatut isikkoqar

sinnaavoq:
" § 63, imm. 2 imatut oq

aasertalerneqassaaq:

" lmm. 2. Kommunit ata
atsimut aklleraarutaasa

 procentia 6

procentiussaaq." " lnatsimmi aalajangersa
gaq taamatut ittoq akue

rsissutigineqassappat k
ommunlt

ataatsimut akileraaruta
asa procentlanik allann

guineq inatsimmik allan
nguinikkut

pivlusunngortinneqassa
aq. Tamanna allanngui

nlssamut suliniutit Naa
lakkersuisunit

kommuninilluunniit piss
agaluarpat apeqqutaat

innagu taamaassaaq.

Matuma qulaani siunne
rsuut pillugu arlaannik 

oqaaseqaatissaqaruss
i qinnuigineqarpusi

tamakku uunga nassiu
teqqullugit nil nano lkin

gusinnerpaamik ulloq 3
0. Juli 2021

-imi. Tamatuma saniatigut m
atuma qulaani pineqart

ut pillugit apeqqutissaq
arussi matuma

ataani atsiortumut attav
eqamissassinnut tikillua

qqusaavusi.

Der har i perioden fra d
. 25. maj til 23. juni 202

1 været gennemført en
 høring af forslag

til inatsisartutlov om æn
dring af landstingslov n

r. 12 af 2006 om indkom
stskatz.

Et af elementerne i lovf
orslaget er, at det fores

lâs, at de skattemæssig
e fradrag m.m.

fastsættes i lovteksten. Dette drejer sig om per
sonfradraget, standard

fradraget, det skattefrie
 B-indkomst beløb

og fradragssatsen for b
egrænset skattepligtige

, som efter gældende r
et fastsættes af

lnatsisartut pá en saml
ing i første halvdel af å

ret forud for det pågæld
ende kalenderår.

1 Høringsmaterialet (ar
kiv) kan tilgás her:

httpszllnaalakkersuisut
.glIda/H%c3%b8ringer/

Arkiv-over-
h%c3%b8ringer/2021/2

605_indk0mstskat



Lovfæstelsen af fradrag
ene m.m. er bl.a. begru

ndeti et ønske om at sp
are den årlige

behandling af de skatte
mæssige fradrag m.m.

 Da fradragene m.m. sj
ældent har været

reguleret, har udarbejd
elsen, fremsættelsen o

g behandlingen af
lnatsisartutbeslutningsf

orslaget over tid taget k
arakter af et ritual. Fors

laget sikrer

desuden klarhed for bo
rgerne om størrelsen a

f de skattemæssige fra
drag m.m., idet de

eñer forslaget vil fremg
å direkte af lovteksten.

l det lovforslag, som ha
r været i høring, er der 

dog ikke taget stilling ti
l fastsættelsen af

den fælleskommunale 
skatteprocent.

Den fælleskommunale 
skatteprocent fastsætte

s - på samme måde so
m de førnævnte

fradrag m.m. - på en sa
mling i første halvdel a

f året forud for kalende
råret, jf. § 63, stk. 2

i landstingslov om indk
omstskat. Kommunern

e skal forinden have væ
ret hørt om den

fælleskommunale skatt
eprocent.

l lighed med fradragssa
tserne har den fællesko

mmunale skatteprocen
t ikke været

ændret i en længere år
række. Den fælleskom

munale skatteprocent e
r senest blevet

ændret i 2005, hvor de
n blev hævet fra 4 til 6 

procent, som led i en s
kattereform.

Departementet påtænk
er i det forslag, som eft

er planen skal behandl
es på

efterárssamlingen 2021
, at indarbejde et forsla

g om, at den fælleskom
munale

skatteprocent ligeledes
 fastsættes i lovteksten

.

Forslaget kan eksempe
lvis se ud som følger:

"§ 63, stk. 2 affattes sá
ledes:

" Stk. 2. Den fælleskom
munale skat er 6 proce

nt." "

Såfremt en sådan lovb
estemmelse vedtages,

 vil kommende ændring
er af den

fælleskommunale skatt
eprocent skulle gennem

føres ved en lovændrin
g. Dette vil være

tilfældet uanset om init
iativet til en ændring m

åtte komme fra Naalak
kersuisut eller fra

kommunerne. Hvis l har bemærkning
er til ovenstående forsl

ag, anmodes I om at fr
emsende dem til

gnil@nanog.gl senest d
. 30. Juli 2021.

l er desuden meget vel
kommen til kontakte un

dertegnede såfremt de
r er spørgsmål til

det ovenstående. Med venlig hilsen l nussiamersumik inuul
luaqqusillunga

, . l) - p. WA, *--- Per Nielsen (Aningaasa
qarnermut Naalakkersu

isoqartik)

Toqqldlrakte 34 64 O8 PNlL@nanoq.gl lnatsisini malittarisassa
nut innersuussineq:



Aningaasarsianit akiler
aarutit pillugit lnatslsart

ut inatsisaat nr. 12, ZO
OG-imeersoq

(lnatsisartut inalslsaata
 nr. 18, 2017-imeersum

i aamma lnatsisartut in
alsisaata nr. 23,

2017-imeersumi allann
gorlinneqartoq)

"§ 63. Kommuninut ata
atsimul akileraarutaat l

natsisartut procentirnik
aalajangiinensa amerla

qataannik akilemeqartu
ssanngortinneqassaaq

, §

66 takuuk. Imm. 2. Ukioq pineqart
oq sioqqullugu ukiup af

faani siullermi lnatsisar
lut

ataatsimiinnerminni kom
muninik tusarniaareem

erup kingorna

Kommuninut ataatsimo
ortumik akileraarutip pr

ocentia
aalajangertassavaat" l--l Henvisninger til retsreg

ler:

Landstingslov nr. 12 af
 2006 om indkomstska

t

(som ændret ved inatsi
sartullov nr. 18 af 201 7

 og inatsisariutlov nr. 2
3 af 201 7)

"§ 63. Fælleskommuna
l skat udskrives med de

n af lnatsisartut fastsat
te

procent af skalaindkom
sten, jf. § 66.

Stk. 2. lnalsisartut fasts
ætter under en samling

 iførste halvdel af året
forud for det pågælden

de kalenderår udskrivn
ingsprocenten for den

fælleskommunale skat 
efter høring af kommun

erne.

5...]



30.07.2021 fki@sermersooq.gl; Departementet for Fina
nser og lndenrigsanligg

ender

3900 Nuuk Sendt til oed@nanoq.g
l og pnil@naonq.gl

Høringssvar: Ændring 
af lov om ind komstska

t, fastsættelse af den fæ
lleskommunale

skatteprocent Kommunerne skal herm
ed vende tilbage med k

ommentarer til forslage
t om at fastsætte den k

ommunale

skatteprocent direkte i 
lov om indkomstskat.

Kommunerne støtter he
nsigten om at spare de

n årlige inatsisartutbeh
andling af fastsættelse

n af den

fælleskommunale skat. Kommunerne ønsker d
og ikke, at den fællesko

mmunale skat fastlåses
, hvilket en lovfæstning

 kunne give anledning 
til.

Kommunerne vil derfor
 opfordre Departement

et for Finanser og lnde
nrigsanliggender til, at 

der igangsætte et arbe
jde

sammen med kommun
erne, der skal anbefale

 en ny langtidsholdbar 
kommunal udligningsor

dning. l dette arbejde v
il

fastsættelsen af den fæ
lleskommunale skattep

rocent indgå som et ce
ntralt element.

Der tages forbehold for
 politisk efterbehandling

.

Med venlig hilsen Malik Berthelsen Charl
otte Ludvigsen Stine E

gede
Qeqqata Kommunia Ko

mmuneqarfik Sermerso
oq Kommune Kujalleq

Palle lerimiassen Ane H
ansen

Avannaata Kommunia 
Qeqertalik Kommunia



li: O I""'“I l"i"'1L_›' v13 cçleç: -"“ m l l l<i Departementet for Fina
nser og lndenrigsanligg

ender
3900 Nuuk Sendt til oed@nanoq.g

l og pnil@nanoq.gl
Høringssvar: Ændring 

af lov om indkomstskat
, fastsættelse af den 'W

fælleskommunale skatt
eprocent Niels Esedes

 Plads 1

Postboks 220 - 3950 A
asiaat

Kommune Qeqertalik s
kal hermed vende tilba

ge med kommentarer t
il forslaget om at "1213

7/“522722

. U fastsætte den kommun
ale skatteprocent direk

te i lov om indkomstska
t.

Det bemærkes indledn
ingsvis, at det indenfor

 høringsfristen ikke har
 været muligt at

behandle høringssvare
t i INUA-udvalget eller 

Kommunalbestyrelsen.
 Høringssvaret er

derfor en administrativ 
besvarelse.

Kommune Qeqertalik s
tøtter hensigten om at 

spare den årlige inatsis
artutbehandling af

fastsættelsen af den fæ
lleskommunale skat.

Kommunen ønsker dog
 ikke, at den fælleskom

munale skat fastlåses, 
hvilket en

lovfæstning kunne give
 anledning til.

Kommunen vil derfor o
pfordre Departementet

 for Finanser og lndenr
igsanliggender til, at

der igangsætte et arbe
jde sammen med komm

unerne, der skal anbefa
le en ny

Iangtidsholdbar kommu
nal udligningsordning. 

l dette arbejde vil fastsæ
ttelsen af den

fælleskommunale skatt
eprocent indgå som et 

centralt element.

lnussiarnersumik inuull
uaqqusilluta | Med venl

ig hilsen

Nicolai Odgaard Jense
n

økonomidirektør KOMMUNE QEQERTÅ
LIK _

Niels Egede; Plads 1 q
eqcrtallkêqeqcnalikgl m

. (+299) 70 19 00 aan.-
 37455595

Postboks Z20 v 3950 A
asiaat www qeqznalilng

l Fi! 0259) 7d 11 77 Ko
ntonr. 6014618471
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