19. oktober 2021

EM 2021/18
Ændringsforslag
til
Forslag til:

Inatsisartutlov om ændring af landstingslov om forvaltning af skatter
Fremsat af Naalakkersuisut til 2. behandlingen.
Til § 1
1. § 1, nr. 2, affattes således:
”2. Efter § 9 indsættes:
”§ 9 a. For så vidt angår oplysninger, som hidrører fra en underretning efter § 69 b, nr. 1, og
som skatteforvaltningen har modtaget fra hvidvaskmyndigheder, gælder tavshedspligten i
henhold til § 9 også i forhold til den fysiske eller juridiske person, som oplysningerne vedrører, uanset en eventuel retlig forpligtelse til at videregive oplysningerne til den pågældende i
henhold til sagsbehandlings- eller persondatalovgivning.””
2. Den under § 1, nr. 3, foreslåede § 27, stk. 7, affattes således:
” Stk. 7. Skatteforvaltningen kan efter retningslinjer fastsat af Naalakkersuisut i særlige tilfælde tillade, at de i stk. 1 og stk. 4-5 nævnte tillæg ikke anvendes ved opkrævning af skatten
for selskaber og foreninger m.v.”
3. § 1, nr. 5, affattes således:
”5. Efter § 66 indsættes:
” § 66 a. Naalakkersuisut kan fastsætte regler om, at mellemmænd og relevante skatteydere
skal indberette oplysninger, som de er bekendt med, i besiddelse af eller kontrollerer, om
grænseoverskridende ordninger til skatteforvaltningen. Naalakkersuisut kan derudover fastsætte regler om, at en mellemmand, som påberåber sig en fritagelse fra indberetningspligt efter regler udstedt i medfør af 1. pkt., skal notificere andre mellemmænd eller relevante skatteydere herom.
Stk. 2. Reagerer skatteforvaltningen ikke på en grænseoverskridende ordning, der er indberettet efter regler udstedt i medfør af stk. 1, eller som skatteforvaltningen har modtaget oplysninger om fra en dansk, færøsk eller udenlandsk myndighed, indebærer dette ikke en accept af
gyldigheden af ordningen eller den skattemæssige behandling af denne ordning.””
4. Den under § 1, nr. 6, foreslåede § 69 a affattes således:
” § 69 a. Skatteforvaltningen kan efter anmodning videregive økonomiske oplysninger om en
skatteyder til nordiske myndigheder til brug for behandling af sager om fastsættelse eller ændring af børne- og ægtefællebidrag.”
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Til § 2
5. Stk. 2 affattes således:
” Stk. 2. Bestemmelser udstedt i medfør af skatteforvaltningslovens § 66 a, som affattet ved
denne lovs § 1, nr. 5, kan have virkning for grænseoverskridende ordninger, hvor det
første skridt er gennemført den 29. oktober 2014 eller senere.”
Bemærkninger til forslaget
Almindelige bemærkninger
Det er blevet påpeget sproglige fejl og en enkelt henvisningsfejl i den grønlandske udgave af
lovteksten, hvorfor ændringsforslaget har til formål at sikre overensstemmelse mellem den
grønlandske og den danske version af lovteksten.
Bemærkninger til ændringsforslagets enkelte bestemmelser
Til § 1
Til nr. 1
Den grønlandske betegnelse for ”juridisk person” foreslås tilrettet.
Til nr. 2
Ordet ”tillade” foreslås indsat i den grønlandske udgave § 27, stk. 7.
Til nr. 3 og 4
Der forslås rettelser af mindre sproglige fejl i den grønlandske udgave af § 66 a og § 69 a.
Til § 2
Til stk. 2
Henvisningen til § 1, nr. 5, er rettet i den grønlandske udgave.
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