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TILLÆGSBETÆNKNING 

 

Afgivet af Finans- og Skatteudvalget 

 

vedrørende 

 

Forslag til: Inatsisartutlov om ændring af landstingslov om indkomstskat  

(Skattemæssige værdi af fri bil, frirejser, fri telefon, frit internet, fri kost, frit logi, lovfæstelse 

af skattemæssige fradrag m.m., pligt til at have skattemæssigt hjemsted i Grønland for 

virksomheder, der udfører opgaver for udenlandske forsvarsmyndigheder, foranstaltninger for 

manglende overholdelse af transfer pricing dokumentationskrav og aconto skat for selskaber 

m.v.) 

Fremsat af Naalakkersuisoq for Finanser og Indenrigsanliggender 

 

 

Afgivet til forslagets 2. behandling 

 

Finans- og Skatteudvalget har under behandlingen bestået af: 

 

Medlem af Inatsisartut Jens Napaattooq, Naleraq, formand 

Medlem af Inatsisartut Erik Jensen, Siumut, næstformand 

Medlem af Inatsisartut Hans Aronsen, Inuit Ataqatigiit  

Medlem af Inatsisartut Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit 

Medlem af Inatsisartut Aqqalu Jerimiassen, Atassut 

Medlem af Inatsisartut Vivian Motzfeldt, Siumut 

Medlem af Inatsisartut Jens-Frederik Nielsen, Demokraatit 

 

Inatsisartut besluttede at suspendere andenbehandlingen af nærværende punkt den 03.11.2021 

og genhenviste forslaget til Finans- og Skatteudvalget. Udvalget har derfor genbehandlet 

punktet. 

 

 

Baggrunden for nærværende tillægsbetænkning 

Inatsisartut besluttede den 3. november 2021 at suspendere andenbehandlingen af nærværende 

punkt. Baggrunden for beslutningen var, at ordføreren for Atassut, som samtidig er partiets 

repræsentant i Finans- og Skatteudvalget, på baggrund af drøftelserne under andenbehandlingen 

har ændret holdning til udvalgets indstilling af forslaget.  
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Formålet med denne tillægsbetænkning  

Denne tillægsbetænkning har til formål at afklare udvalgets indstillinger og afgive nye 

udtalelser her af. Udvalget henviser til udvalgets betænkning til andenbehandlingen af 2. 

november 2021 for en nærmere gennemgang af forslagets indhold.  

 

Brev fra Naalakkersuisoq for Finanser og Indenrigsanliggender:  

Finansudvalget modtog den 5. november et brev fra Naalakkersuisoq for Finanser og 

Indenrigsanliggender. Brevet er vedhæftet som bilag A til nærværende tillægsbetænkning.  

 

Udvalgets indstillinger  

 

Et flertal i udvalget bestående af repræsentanter for Siumut, Demokraterne og Atassut 

indstiller på denne baggrund forslaget, med de af Naalakkersuisut foreslåede ændringer, til 

forkastelse med følgende begrundelser:  

Siumut: ”Dette punkt bekræfter atter, at koalitionen er begyndt at hente penge fra borgernes 

lommer. Derfor er dette en bekræftelse for Siumut om, at de er gået fuldstændig bort fra det 

løfterne under valgkampen om, at man ikke skal hente penge igen fra borgenes lommer.  

Derudover straffer koalitionen de veluddannede og velfungerende grønlændere gennem loven, 

hvilket ikke på nogen måde gør det attraktiv fremover at tage en høj uddannelse, og få et god 

stilling. Gennem loven bliver ca. 3.400 beskattet højere, hvor man samlet vil hente knap 6 mio. 

fra borgenes lommer. Som en modvirkning til dette fremkommer koalitionen ikke med 

forbedringer for lavindkomstgruppen samt mellemindkomstgruppen. Ligeledes bliver 

virksomhedsejerne beskattet yderligere, som på ingen måde gør det attraktiv at være 

selvstændig. 

Siumut godkender ikke, at man ikke gør det attraktiv for grønlændere at arbejde og besidde en 

høj stilling, samt at man vil straffe skattemæssigt. Vi kan på ingen måde godkende udhuling af 

befolkningens mulighed for selvforsørgelse, ved at tage fra deres lommer.” 

 

Demokraatit: ”Demokraatit er grundlæggende enige i, at man skal have mekanismer i 

lovgivningen der forhindre spekulation og giver myndighederne herunder skatteforvaltningen 

redskaber til kontrol. Der er dog flere andre ting i det her forslag der ikke er støtteværdigt. 

Forslaget har karakter af progressiv beskatning da man nu vil hæve skattebetalingen for 

personer der i deres ansættelse har fået stillet bil og personalebolig til rådighed. 

Naalakkersuisut meddeler, at det ikke er hensigten at hæve skatten, men siger samtidigt at man 

skraber 6 mio. kr. ind ved dette forslag og at det skaber mere lighed i samfundet. I Demokraaatit 

mener vi skattetrykket i forvejen er for højt og accepterer ikke en sådan skattestigning, der ikke 

modsvares med en skattesænkning et andet sted. Det her forslag er desværre endnu et udtryk 

for, at valgløfter på det her område er tomme ord og det er blot endnu en indgriben i 

befolkningens lommer. Naalakkersuisut afviser alle andre punkter med argumentet om, at de 

vil blive taget med i en samlet skattereform, dog ser man her, at man forud hæver skatten for 

nogle i samfundet.” 
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Atassut: ”Fra Atassut vil vi stå fast ved vores budskab om nej til progressiv beskatning under 

valgkampen. Desværre vil man øge beskatningen af frie goder, hvor man regner med det vil 

indbringe 6 mio. kroner. Fra Atassut kan vi ikke være med til at man yderligere henter penge 

fra folks lommer, som er imod vores overbevisning. Vi kan dermed ikke være med til at støtte 

forslaget pkt. nr. 17 i Finans- og Skatteudvalget” 

 

Et mindretal i udvalget bestående af repræsentanter for Inuit Ataqatigiit og Naleraq skal 

fremkomme med følgende mindretalsudtalelse:  

”Formålet med forslaget er at få tilpasset den skattemæssige værdi af frigoder i et 

tjenesteforhold. 

Der kan nævnes flere eksempler. 

Satserne for fri kost i et tjenesteforhold påtænkes nedsat. Eksempelvis nedsættes satsen for fri 

kost for en medarbejder med 7.600 kr. om året. Såfremt dette forslag ikke bliver godkendt vil 

man skulle hente 7.600 om året fra medarbejdernes lommer. Ligeledes er det vigtigt at 

pointere, at beskatning af pædagogernes fri kost ikke ændres.  

Den årlige skattemæssige værdiansættelse af fri bil påtænkes forhøjet fra 60.000 kr. til 70.000 

kr. D.v.s. en stigning på 10.000 kr. om året, eller rettere sagt skattestigning på 42 % af 

10.000 kr. D.v.s. at den årlige stigning af fri bil er på 4.200 kr. eller 350 kr. om måneden. 

Det fremgår af forslaget, at forslagene medfører, at værdien af fri bil fastsættes til 70.000 kr. 

på årsbasis, dog således at satsen nedsættes til 35.000 kr., såfremt vejarealet i den 

pågældende by, hvor bilen anvendes, udgør mellem 25.000 kvadratmeter og 75.000 

kvadratmeter. Udgør vejarealet i den pågældende by, hvor bilen anvendes, under 25.000 

kvadratmeter, nedsættes satsen til 17.500 kr. Opmåling af vejarealet er baseret på Asiaqs 

tekniske grundkort. 

Vi skal understrege, at eksempelvis brandmænd, VVS-vagter m.m., hvor tjenestebil er en 

nødvendighed, ikke skal betale skat af tjenestebilen. 

Ligeledes skal man betale skat af værdien på fribolig, fri telefon eller internet, såfremt man 

har godkendt et tilbud om disse frigoder. 

Det er ærgerligt, at oppositionen forsøger at stoppe forslaget, som vil have positive 

virkninger for selskaber. Dette henset til, at selskaberne får mulighed for at betale acontoskat 
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fremfor at vente til årets slutning, således de undgår at betale tillægget på 6 %. Det er meget 

ærgerligt, at oppositionen vil undgå dette. 

Samtidig er det ærgerligt, at oppositionen modsætter sig indførsel af lettelser vedrørende de 

små selvstændiges- samt jollefiskernes skattebetalinger. Dette henset til de vil stoppe for 

indførslen af muligheden for skattebetaling hen over året, hvilket er ærgerligt. 

Inuit Ataqatigiit og Naleraq støtter formålet med indførsel af administrative lettelser, derfor 

er det ærgerligt, at oppositionen vil stoppe forslaget med det formål at gøre administrationen 

sværere.” 

 

Ovennævnte udvalgsmindretal indstiller på denne baggrund forslaget, med de af 

Naalakkersuisut foreslåede ændringer, til vedtagelse.  

  



 

09.11.2021 EM2021/17 

 

____________ 

EM2021/17 

J.nr.: 01.31.01.03-00046  

J.nr.: 01.25.01/21EM-LABU-00017   5 

Med disse bemærkninger, og med den i betænkningen anførte forståelse, skal udvalget overgive 

forslaget til 2. behandling. 
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Formand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erik Jensen  

Næstformand 

 

 

Hans Aronsen 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Agathe Fontain 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aqqalu Jerimiassen 

 

 

 

 

 

Vivian Motzfeldt  Jens Frederik Nielsen 

 


