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"“°' llanngossaq Bilag 4 EM 2021/17 - Præciser
ing af forslagets række

vidde på baggrund af d
røftelserne

Kære medlemmer af F
inans- og Skatteudvalg

et

På baggrund af debatte
n i salen under lovforsl

agets 2. behandling, er
 det fundet

betimeligt at redegøre 
for rækkevidden af fors

lagets bestemmelser i 
forhold til

beskatningen af nogle 
af de frie goder, som va

r genstand for debat. D
et er mit håb, at

lnatslsartuts beslutning
 på denne baggrund ka

n ske på et faktuelt gru
ndlag fremfor på

baggrund af misforståe
lser.

1. Frie kost o Med forslaget ændre
s Mg på, i hvilke tilfæld

e man beskattes af fri k
ost.

o Pædagoger der som 
led i det pædagogiske 

arbejde spiser sammen

med børnene på en ins
titution beskattes ikke a

f fri kost. Forslaget
indebærer på dette pun

kt ikke ændringer iforho
ld til gældende ret.

o Ældre på plejehjem b
eskattes ligeledes ikke

 af fri kost.

o Med forslaget indføre
s der én sats for fri kos

t, hvor deri dag er 2 sa
tser.

Denne ene sats vil for d
e fleste medføre, at fri 

kost vil blive beskattet
lavere end idag. Dog v

il satsen stige en anels
e for personer, der

arbejder med råstofpro
jekter eller som arbejde

r på anlægsprojekter m
ed

en anlægsomkostning 
på over 500 mio. kr., de

r opføres for Selvstyret

eller kommunerne. 2. Feriefrirejser, tjenest
erejser og delvise frirej

ser

0 Feriefrirejser - Der er
 fortsat ret til 1 årlig ska

ttefri feriefrirejse.
Forslaget indebærer på

 dette punkt Mg ændrin
ger i forhold til

gældende ret. Bemærk
 i øvrigt at satsen for fri

rejser er en ,
maksimalsats, der er in

dført for at begrænse b
eskatningen, langt de

fleste rejser holdes und
er maksimalgrænsen.

o Tjenesterejser - forsla
get indebærer ikke æn

dringer for tjenesterejse
r.

Disse beskattes ikke l d
ag og vil heller ikke bliv

e skattepligtige efter

lovforslaget. 0 Delvise frirejser - det
te kan f.eks. være tjene

sterejser. hvor der i
forbindelse med en tjen

esterejse afholdes mer
e end 5 dages

sammenhængende fer
ie. En forholdsmæssig 

del af rejseudgifterne, v
il

dermed som noget nyt 
blive skattepligtig med 

forslaget. Dette gælder

dog E1 såfremt retten t
il den ene årlige skatte

fri feriefrirejse ikke er
udnyttet. Såfremt den i

kke er udnyttet, vil den
 delvise frirejse ligelede

s

være skattefri, så læng
e rejsen i øvrigt sker in

den for feriefrirejse-

reglerne. j NAALAKKERSUISUT GOVERNMENT OF GR
EENLAND

Brevdato: 05-11-2021 sags nr. 2020 - 23155 P. O. Box 1037 3900 Nuuk Tel. (+299) 34 50 00 Fax (+299) 34 63 50 E-mail: oed@nanoq.g| www.naalakkersuisul.g
l



o Frirejser - personer u
den for kommunal indd

eling m.m. Dette
omfatter bI.a. ansatte i 

Pituftiks frirejser. Såda
nne rejser beskattes id

ag

med 2.000 kr. pr. rejse
 udover den 1. rejse. E

fter forslaget beskattes
 de

forsat med 2.000 kr. 3. Fri bolig o Forslaget medførerjlg
lge ændringer i, hvornå

r man er skattepligtig a
f fri

bolig. o Den gældende græn
se på 15.000 kr. pr. kvm

 for beregning af

kapitalafkastet af bolige
n hæves. Dette fører til

 at værdien af fri bolig
kan stige, i de tilfælde, 

hvor boligens anskaffe
lsessum overstiger 15.

000

kr. pr. kvm. o l det omfang at en pe
rson betaler en husleje

 til udlejer, vil der som
udgangspunkt jkjgg væ

re tale om fri bolig.

o Såfremt den husleje,
 der betales, er mindre

 end den skattemæssig
e

værdi af fri bolig, kan d
er blive tale om en bes

katning af en delvis fri
bolig til rådighed. Dette

 vil således kun være ti
lfældet, såfremt der

betales en lav husleje o
g den skattemæssige v

ærdi af boligen er høje
re

end huslejen. Dette gø
r sig i øvrigt allerede gæ

ldende i det nuværende

regelsæt. o selvstyrets boligmass
e er generelt af ældre d

ato og er mindre godt
vedligeholdt. Forslaget

 forventes derfor ikke, a
t ville medføre en øget

beskatning af Sundhed
svæsnets ansatte, idet

 sundhedsvæsenets
ansatte i dag betaler en

 passende husleje. Dep
artementet for Sundhed

har da heller ikke funde
t anledning til at gøre in

dsigelse over for
lovforslaget. Såfremt fo

rslaget mod forventning
 måtte have væsentlige

konsekvenser for Sund
hedsvæsnets rekrutteri

ng, vil Naalakkersuisut
 se

på hvorvidt boligvilkåre
ne for Sundhedsvæsne

ts ansatte er fornuftige.

o Forslaget ændrer ikk
e på, hvornår man er s

kattepligtig af fri bil, elle
r på

hvornår man er undtag
et for beskatning for fri 

bil.

o Personer, der har tilk
aldevagt, er fortsat frita

get for beskatning af fri
 bil,

såfremt køretøjet i øvri
gt ikke anvendes privat

. Dette omfatter f.eks.

rørlæggere (kloakservi
ce) og elektrikere, der e

r på tilfaldevagt.

o Rådighed over værks
tedsvogne og andre sp

ecialkøretøjer beskatte
s

efter lavere satser end 
andre køretøjer.

0 Rådighed over lastvo
gne, renovationsvogne

 og tankvogne m.v. me
d en

totalvægt på mere end
 4 ton beskattes fortsat

 ikke.

o Forslaget indebærer 
ikke ændringer i forhold

 til gældende ret iforhol
d til

hvem eller hvornår man
 er skattepligtig. Men s

atserne for fri bil

ajourføres, idet de er b
levet udhulet af inflation

en siden seneste
regulering for mere end

 11 år siden.
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