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BETÆNKNING 

 

Afgivet af Finans- og Skatteudvalget 

 

vedrørende 

 

Forslag til: Inatsisartutlov om ændring af Landstingslov om forvaltning af skatter 

Fremsat af Naalakkersuisoq for Finanser og Indenrigsanliggender 

 

Afgivet til forslagets 2. behandling 

 

 

Udvalget har under behandlingen bestået af: 

 

Inatsisartutmedlem Jens Napaattooq, Naleraq, formand 

Inatsisartutmedlem Erik Jensen, Siumut, næstformand 

Inatsisartutmedlem Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit 

Inatsisartutmedlem Hans Aronsen, Inuit Ataqatigiit 

Inatsisartutmedlem Jens-Frederik Nielsen, Demokraterne  

Inatsisartutmedlem Vivian Motzfeldt, Siumut 

Inatsisartutmedlem Aqqalu Jeremiassen, Atassut 

 

Udvalget har efter 1. behandlingen den 7. oktober under EM2021 gennemgået forslaget. 

 

 

Forslagets indhold og formål 

Med nærværende lovforslag ønsker Naalakkersuisut at ændre i landstingslov nr. 11 af 2. 

november 2006 om forvaltning af skatter, som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. 38 af 28. 

november 2019. 

 

Der ændres reglerne om videregivelse af økonomiske oplysninger til rigsmyndighederne til 

brug for fastsættelse mv. af børne- og ægtefællebidrag. Herudover foreslår Naalakkersuisut, at 

der skabes hjemmel til at fastsætte regler om, at særlige rådgivere (fx advokater og revisorer) 

kan forpligtes til at indberette oplysninger om grænseoverskridende ordninger, således at 

Grønland kan være med til at bekæmpe aggressive skatteplanlægningsordninger. Hertil foreslås 

der også et bødeniveau. 

  

Ydermere ønsker Naalakkersuisut at præcisere regler for skatteforvaltningens videregivelse og 

modtagelse af oplysninger fra udenlandske myndigheder, særligt så der kan modtages 
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oplysninger fra Hvidvasksekretariatet. Slutteligt ønsker Naalakkersuisut at konsekvensrette 

bestemmelser i loven, som vedrører EM2021/17.  

 

Førstebehandling af forslaget i Inatsisartut 

Under førstebehandlingen blev der rejst kritik af mange uoverensstemmelser mellem den 

danske og grønlandske version af nærværende forslag. Herudover blev lovforslagets forskellige 

bestemmelser debatteret. Forslagets indhold nød derudover bred opbakning blandt partierne.  

 

Høringssvar 

De afgivne høringssvar er vedlagt lovforslaget, hvilket er i overensstemmelse med formkravene 

opstillet af Inatsisartuts Formandskab. Naalakkersuisut oplyser i de almindelige bemærkninger 

til lovforslaget, at lovforslaget har været til høring hos:  

 

Formandens Departement, Departement for Boliger, Infrastruktur og Ligestilling, Departement 

for Råstoffer, Departement for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke, Departement for Fiskeri og 

Fangst, Departement for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø, Departementet for 

Sundhed, Departement for Sociale Anliggende og Arbejdsmarked, Departement for Børn, 

Unge, Familier og Justitsområdet, Departementet for Erhverv, Handel, Udenrigs og Klima, 

Avannaata Kommunia, Kommuneqarfik Sermersooq, Kommune Qeqertalik, Qeqqata 

Kommunia, Kommune Kujalleq, Grønlandske Advokater, Deloitte Grønlands Revisionskontor, 

BK Revision, EY Grønland, BDO, SIK, Grønlands Erhverv (GE), NUSUKA, 

GrønlandsBanken og BankNordik. 

 

Naalakkersuisut oplyser, at af de indkomne høringssvar har alene Grønlands Erhverv (GE) haft 

bemærkninger.  

 

Udvalgets behandling af forslaget   

Udvalget skal først og fremmest udtale kritik af den manglende sproglige kvalitetssikring af 

den grønlandske version af nærværende lovforslag. Heriblandt var der flere 

uoverensstemmelser mellem den danske og grønlandske version af forslaget. Udvalget er derfor 

tilfreds med, at Naalakkersuisut har fremsat ændringsforslag, som retter disse 

uoverensstemmelser.  

 

Udvalget skal herudover bemærke, at konsekvensrettelserne vedr. indbetaling af acontoskat jf. 

EM2021/17, kun skal gennemføres, såfremt EM2021/17 bliver vedtaget. Såfremt EM2021/17 

ikke vedtages forventer udvalget, at Naalakkersuisut stiller ændringsforslag til 

tredjebehandlingen vedrørende nærværende lovforslag.  

 

Med hensyn til de andre dele af forslaget har udvalget ikke bemærkninger, udover til de 

økonomiske konsekvenser, som angivet nedenfor.  
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Forslagets økonomiske konsekvenser 

De økonomiske konsekvenser ved forslagets realisering er beskrevet under forslagets 

almindelige bemærkninger. Det er her anført følgende til de økonomiske konsekvenser for det 

offentlige:  

 

1. Forslagets bestemmelse om videregivelse af indkomstoplysninger forventes at medføre 

begrænsede merudgifter for skatteforvaltningen, men at disse kan indeholdes inden for 

de nuværende bevillinger.  

2. Udgifterne ved bemyndigelsen til at fastsætte regler om rådgiveres indberetning er svær 

at estimere, og det vil ikke være muligt at lave beregninger for offentlige økonomiske 

konsekvenser af dette denne del af forslaget. Udvalget forventer, at Naalakkersuisut 

følger denne del tæt.  

3. I forbindelse med den administrative og tekniske udførsel af opgaven forventes det at 

bringe meromkostninger på 0,5 mio. kroner. Naalakkersuisut anfører dog i lovforslagets 

almindelige bemærkninger, at dette estimat er behæftet med betydelig usikkerhed. 

Finansudvalget gør Naalakkersuisut opmærksom på, at udgifterne bør følges tæt.  

4. Udgifter til systemdrift, vedligehold, kontrol, vejledning risikovurdering, prøvesager, 

og udarbejdelse af procesbeskrive til OECD forventes at koster et ¼ årsværk. Dette har 

Naalakkersuisut fastsat til 200.000 kroner. Naalakkersuisut anfører dog i lovforslagets 

almindelige bemærkninger, at dette estimat er behæftet med betydelig usikkerhed. 

Finansudvalget gør Naalakkersuisut opmærksom på, at dette bør følges tæt. 

5. Udgifterne til administration forventes at kunne indeholdes inden for Skattestyrelsens 

bevilling.  

 

Finansudvalget tager Naalakkersuisuts redegørelse for øvrige økonomiske konsekvenser for 

borgere og erhvervsliv til efterretning, og har ikke yderligere kommentarer hertil.  

 

 

Udvalgets indstillinger  

 

Et enigt udvalg indstiller forslaget med de af Naalakkersuisut foreslåede ændringer til 

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

forslaget til 2. behandling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jens Napaattooq 

Formand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erik Jensen 

Næstformand 

 

 

 

 

 

Agathe Fontain 

   

 

 

 

 

 

 

Vivian Motzfeldt 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Aronsen 

 

 

 

 

 

Jens-Frederik Nielsen 

 

 

 

 

 

Aqqalu Jeremiassen 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


