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Bemærkninger til forslaget 

 

Almindelige bemærkninger 

 

 

1. Indledning 

 

Med forslaget forlænges fristen for vedtagelse af Finansloven for 2023 til den 25. november 

2022. Som konsekvens heraf forlænges fristerne for fastsættelsen af udskrivningsprocenten 

for henholdsvis landsskatten og den særlige landsskat, jf. forslagets hovedpunkter og 

bemærkningerne til de enkelte bestemmelser. 

 

2. Forslagets hovedpunkter 

 

Det fremgår af § 15 i Inatsisartutlov nr. 26 af 18. november 2010 om Inatsisartut og 

Naalakkersuisut, at Finansloven vedtages inden den 15. november året forud for finansåret. 

 

Der er konstateret et behov for mere tid til forhandlingerne om finanslovsforslaget. Det er 

derfor aftalt med Finans- og Skatteudvalget, at Naalakkersuisut fremsætter forslag om at 

udsætte fristen for vedtagelse af finansloven for 2022. 

 

Som en konsekvens heraf må imidlertid også en række andre frister forlænges: 

 

I landstingslov om indkomstskat er det i § 61, stk. 2, og § 64, stk. 2, fastsat, at Inatsisartut 

inden den 15. november forud for det pågældende kalenderår fastsætter 

udskrivningsprocenten for landsskatten og den særlige landsskat. Udskrivningsprocenterne 

fastsættes traditionelt som en del af finansloven. Det foreslås derfor, at fristen i år forlænges 

til den 25. november, i lighed med fristen for vedtagelse af finansloven. 

 

Fristerne for kommunalbestyrelserne til at godkende budgetterne og fastsætte 

kommuneskattesatserne for det kommende år bliver ikke berørt af forslaget. Dette skyldes, at 

fristerne herfor er d. 1. december. 

 

3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 

 

Forslaget forventes ikke at få væsentlige konsekvenser for det offentlige.  

 

4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v. 

 

Forslaget har ingen økonomiske konsekvenser for erhvervslivet. 
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5. Miljø og naturmæssige konsekvenser  

 

Forslaget har ingen miljø- og naturmæssige konsekvenser. 

 

6. Administrative konsekvenser for borgerne 

 

Forslaget har ingen administrative konsekvenser for borgerne. 

 

7. Forholdet til Rigsfællesskabet og selvstyre 

 

Forslaget har ingen konsekvenser for forholdet til Rigsfællesskabet eller Grønlands 

forfatningsretlige status. 

 

8. Høring af myndigheder og organisationer 

 

Forslaget har på grund af tidspresset ikke været i høring. Forslaget er udarbejdet i dialog med 

de relevante departementer inden for Selvstyret, ligesom kommunerne har været orienteret. 

 

 

 

 

 

Bemærkninger til forslagets enkelte bestemmelser 

 

Til § 1 

 

Til stk. 1  

Det foreslås, at Inatsisartuts finanslov for 2023 skal vedtages senest den 25. november forud 

for det pågældende kalenderår. Dermed fraviges den gældende frist (15. november) i § 15, 

stk. 1, i Inatsisartutlov om Inatsisartut og Naalakkersuisut. 

 

Til stk. 2 

 

Det foreslås, at udskrivningsprocenten for landsskatten for 2023 skal fastsættes senest den 25. 

november forud for det pågældende kalenderår. Dermed fraviges de gældende frister (15. 

november) i § 61, stk. 2, i Landstingslov om indkomstskat. 

 

Til stk. 3 

 

Det foreslås, at udskrivningsprocenten for den særlige landsskat for 2023 skal fastsættes 

senest den 25. november forud for det pågældende kalenderår. Dermed fraviges den gældende 

frist (15. november) i § 64, stk. 2, i Landstingslov om indkomstskat. 
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Til § 2 

 

Det foreslås, at loven træder i kraft dagen efter kundgørelsen, og at den uden videre bortfalder 

den 1. januar 2023. 


