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BETÆNKNING
Afgivet af Finans- og Skatteudvalget
vedrørende
Forslag til Inatsisartutlov om ændring af landstingslov om forvaltning af skatter.
Fremsat afNaalakkersuisoq for Finanser og Indenrigsanliggender
Afgivet til forslagets 2. behandling

Udvalget har under behandlingen bestået af:
Inatsisartutmedlem Jens Imanuelsen, Siumut, formand
Inatsisartutmedlem Gerhardt Petersen, Atassut, næstformand
Inatsisartutmedlem Evelyn Frederiksen, Siumut
Inatsisartutmedlem Per Berthelsen, Siumut
Inatsisartutmedlem Naaja Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit
Inatsisartutmedlem Hans Aronsen, Inuit Ataqatigiit
Inatsisartutmedlem Kuupik V. Kleist, Inuit Ataqatigiit

Udvalget har efter 1. behandlingen den 20. marts 2014 gennemgået forslaget.

1. Forslagets indhold og formål
Forslaget indeholder bl.a. en stramning af skattetillægget ved forsinket selvangivelse med den
begrundelse, at den nuværende ordning ikke rummer det nødvendige incitament til
overholdelse af selvangivelsesfristen. Blandt andet udvider forslaget også muligheden for at
udveksle (bank/skatte)oplysninger med andre lande og områder som Grønland har indgået
aftaler med.
2. Førstebehandling af forslaget i Inatsisartut
Siumut og Atassut tilsluttede sig forslaget fuldt ud. Inuit Ataqatigiit fandt det meget
beklageligt, at lovforslaget ikke havde været tilgængeligt på den elektroniske høringsportal,
men noterede sig, at Naalakkersuisut beklagede den manglende høringsperiode. Inuit
Ataqatigiit var ikke enig med forslagsstilleren i forslagets incitamentseffekt, og ønskede en
mere enkel, administrativ løsning.
1

FM20141121
J.nr. J.nr. 01.25.01114FM-00121

FM2014/121

25. maj 2014

3. Høringssvar
Udvalget har til brug for udvalgsbehandlingen af nærværende forslag indhentet kopi af
afgivne høringssvar. Høringssvarene er vedlagt som bilag til betænkningen (bilag l). Udvalget skal påminde Naalakkersuisut, at høringssvarene - jfr. formkrav fastsat af Inatsisartuts
Formandskab - skal vedlægges lovforslag, der indleveres til behandling i Inatsisartut.
Udvalget skal udtale kritik af høringsfristen, idet N aalakkersuisut med rimelighed kunne have
forventedes at udvise større hensyn til højtidssæsonen, og den deraf følgende almindelige
indskrænkning i antallet af arbejdsdage.
Udvalget finder det stærkt kritisabelt, at lovforslaget ikke har været gennemarbejdet på begge
sprog, inden det sendtes i høring, og at udvalget måtte rykke for kopier af høringsskrivelsen
og høringssvarene på begge sprog.
4. Skriftlig henvendelse fra et revisionsselskab.
Udvalget har modtaget et brev fra BK REVISION dateret d. 11. april 2014 (bilag 2).
5. Udvalgets behandling af forslaget
Udvalget konstaterer, at der i de indkomne høringssvar udtrykkes støtte for forslagets
bestemmelser om udveksling af skatteoplysninger.
Udvalget bemærker, at der i høringssvarene stilles spørgsmålstegn ved den forventede
incitamentseffekt af den foreslåede ændring af skattetillægget. I det ovenfor nævnte brev fra
revisionsselskabet fremføres årsager til de sent indsendte regnskaber og selvangivelser,
herunder alternative forslag til, hvordan udfordringen kan håndteres. Udvalget finder, at
revisionsselskabet således synes at understøtte den tvivl om forslagets incitamentseffekt, der
er fremført i høringssvarene.
Afklarende spørgsmål til N aalaldærsuisut:
Spørgsmål 1:
Hvilke tiltag påtænker Naalakkersuisut
incitamentseffekt?

med

hensyn

til

evaluering

af forslagets

Spørgsmål 2:
På de høringssvar, der er afgivet og i den skriftlige til udvalget, foreslås det bl.a. at fristen for
indsendelse af selvangivelsen kunne ændres, hvorved problemstillingen kunne afhjælpes. Det
forslås endvidere som alternativ, at man kunne tillade virksomheder til frit at ændre
regnskabsår, så arbejdet for hhv. Skattestyrelsen og revisorerne på sigt bliver mere spredt ud
hen over kalenderåret.
Hvilke fordele og ulemper ser Naalakkersuisut i de ovennævnte forslag?
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Spørgsmål 3:
Uden at det ændrer på Atassuts tilslutning til forslaget, ønskede patiiet at få oplyst, om
N aalakkersuisut påtænker at indføre en skatteforvaltning, der er inspireret af det system, der
praktiseres på Færøerne.
Naalakkersuisut anmodes at kommentere denne efterlysning.
Spørgsmål 4:
Som det fremgår ovenfor forstår Udvalget, at der i de indkomne høringssvar udtrykkes støtte
for forslagets bestemmelser om udveksling af skatte oplysninger.
Da lovbemærkningerne til forslaget ikke indeholder oplysning herom, må udvalget gå ud fra
at lovforslagets § 1, nr. 2, ikke indebærer en fravigelse af den for Grønland gældende Lov om
private registre eller af andre for Grønland gældende regelsæt, som måtte regulere finansielle
institutters videregiveIse af personoplysninger.
Naalakkersuisut anmodes
andenbehandling.

at

besvare

ovenstående
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spørgsmål

under

forslagets

6. Forslagets økonomiske konsekvenser
Udvalget finder på det foreliggende grundlag ikke anledning til at anlægge en anden
vurdering end det i forslaget fremførte.
7. Udvalgets indstilling
Et flertal i Finans- og Skatteudvalget bestående af repræsentanterne for Siumut og
Atassut skal fremkomme med følgende flertalsudtalelse:
Flertallet i udvalget har ingen indvendinger mod stramning af gebyrreglerne ved forsinket
selvangivelse, herunder således indførelsen af en incitamentseffekt, der sikrer reduktion af
uhensigtsmæssige meromkostninger til administration.

Et flertal i Finans- og Skatteudvalget bestående af repræsentanterne for Siumut og
Atassut indstiller på denne baggrund forslaget til vedtagelse af Inatsisartut.
Et mindretal i Finans- og Skatteudvalget bestående af repræsentanterne for Inuit
Atagatigiit skal fremkomme med følgende mindretalsudtalelse:
Inuit Ataqatigiit er ikke enige i beslutningen om at ændre på gebyrreglerne ved for sent
afleveret selvangivelse. Vi er naturligvis enige i at der bør være et gebyr, men vi tror ikke at
flere vil aflevere til tiden, fordi man hæver gebyret. Vi synes også umiddelbart at forslaget er
unødigt kompliceret og vil give mere arbejde til administrationen. Inuit Ataqatigiit mener at
problemet med for sene afleveringer til dels ligger et andet sted. Derfor foreslår vi at
Naalakkersuisut forholder sig til høringsvaret fra revisorerne, der påpeger at systemet i dag er
bygget op på en måde der ligger et urimeligt pres på både virksomheder og myndigheder. Ved
at ændre på de bagvedliggende regler kan man både sprede arbejdsbyrden og sikre flere
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rettidige selvangivelser. Derfor vil vi opfordre Naalakkersuisut til at fjerne den del fra
lovforslaget der vedrører gebyrer og i stedet fremsætte en grundlæggende ændring af fristerne
på en senere samling.
Et mindretal i Finans- og Skatteudvalget bestående af repræsentanterne for Inuit
Atagatigiit indstiller på denne baggrund forslaget til vedtagelse af Inatsisartut i den fOlm
forslaget har, når Naalakkersuisut har fremsat ændringsforslag i overensstemmelse med
mindretallets ovenstående anbefaling.
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Med disse bemærkninger og med den
overgive forslaget til 2. behandling.

("

/

l

betænkningen anførte forståelse skal udvalget

Jens Immanuelsen,
formand

Evelyn Frederiksen

~fÆø:je/j)iJt&
Naaja Nathanielsen

Per Berthelsen

\

Kuupik V. Kleist
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Anlngaassqamermut Nunamullu Nammlnermut Naalakkersulsoqarflk
Departementet for Finanser og IndenrigsanlIggender

'i' "t II
GOVERNMENT OF GREENLAND

Aklleroartamermut Aqutslsoqarfik
Skallestyreisen

Tusarniaaffigineqartut, tak. allatlorsimaffik ilanngunneqartoq
Høringsparter, jf. vedlagte liste

Inatsisissatut siunnersuutip tusarniaassutigineqarnera

Tusarnlaassutitut una lIanngullugu nassiunneqarpoq:
II
Uunga siunnersuut: Aningaasarsianit akileraarutlt pillugit Inatslsartut Inatsisaata
allanngortlnneqarneranlk Inatslsartut Inatslsaat nr. xx, xx 2014-imeersoq

04, deoember 2013
Sagsnr. 2013-091491
Dok, Nr. 1412292
Postboks 1605
3900 Nuuk
Tlf. (+299) 34 60 00
Fax (+299) 32 20 42
E-mali: lax@nanoq.gl
www.nanoq.gl

Oqaaseqaatissaajunnartut Akileraartarnermut Aqutslsoqarfiup tlgoreerslmassavai kinguslnnerpaamlk
ataasinngorneq 6. januar 2014.

Aklleraaruserinermlk Ingerlatsineq plllugu Inatslsartut Inatsisaata allanngortlnneqarneranik siunnersuutip kalaallisuua sapinngisamik piaarnerpaamlk mallnnaaslnneqassaaq.
Siunnersuut aamma Tusarniaavlmmi takuneqarsinnaavoq uani: www.naalakkersuisut.gl.
000000

Høring af lovforslag

Vedlagt til høring følger:
II
Forslag tl/: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2014 om ændring af landstingslov om for.
valtning af skatter

Ei,:iårih.iene bemærkninger skal være Skattestyreisen i hænaesenest
mandag den 6. januar 2014.

Den grønlandske version af forslag til ændring af landstIngslov om forvaltning af skatter
eftersendes snarest mul/gt.
Forslaget kan desuden findes på Høringsportalen på: www.naalakkersulsut.gl.

Inussiarnersumik Inuulluaqqusillunga
Med venlig hilsen
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Kalaallit Nunaanni Sulisitsisut Peqatigiiffiat
Grønlands Arbejdsgiverforening
Jens Kreutzmannip Aqq. 3 1Postboks 7313900 Nuuk 1 www.ga.gl
Tlf. +299321500 I Fax nr. +299324340 I ga@ga.gl I GER:25027248.

Skattestyreisen
Postboks 1605
3900 Nuuk
Fremsendt via mai!: tax@nanog.gl

Nuuk, den 6. januar 2014
Brev nr.
013-13329
Sagsnr.
S13-545

Hø'ring$svar,vedrørende.loVforslag tilændring·afJovom forvaltningåfSkatter
Grønlands Arbejdsgiverforening (GA) fremsender hermed høringssvar til fremsendt
lovforslag til ændring af lov om forvaltning af skatter.
Stramning af bøderegel ved for sen angivelse af selvangivelse
GA er naturligvis enig i, at gældende frister skaloveroverholdes, og at der pålægges
de for sent indgivne selvangivelser et skattetillæg.
GA anbefaler, at selvangivelsesfristen og fristen for indsendelse af årsrapporten (jf.
Erhvervsstyrelsen) i højere grad samstemmes.
I baggrunden for lovforslaget nævnes blandt andet, at: ".. ef stigende antal
selvangivelser tilsyneladende bevidst indgives for sent.".
GA finder denne påstand udokumenteret i det fremsendte høringsmateriale. GA
opfordrer til, at der ikke fremsættes udokumenterede påstande - uden, at der som
minimum foretages en sondring af baggrunden for sen Indsendelse.
GA kan ej heller I det fremsendte materiale udlede, hvorvidt det er undersøgt om en
forhøjelse af skattetillaegget liI 5.000 kr. giver den forventede "incitamentseffekt".
GA anbefaler en mere dialogbaseret løsning på problemstillingen omkring for sent
indsendte selvangivelser.
Fra indkomståret 2011 besluttede Skattestyreisen Uf. meddelelse nr. 59, d. 19. Juli
2011) at ændre dispensationspraksis for fristforlængelse, således at fristen for
Indlevering af selvangivelse fastlagt til 1. maj, jf.landstingslov nr. 11 af 2. november
2006, håndhæves.
Erhvervsstyrelsen har fastsat en frist for indlevering af årsrapporter til 5 måneder + 3
uger, efter regnskabsårets afslutning for en virksomhed. Denne er således 1 måned +
3 uger længere end Skattestyreisens praksis.
For at virksomhederne kan indsende en korrekt selvangivelse til Skattestyreisen
kræver dette, at regnskabet er revideret og godkendt af ledelse samt ejere. Idet fristen
for selvangivelsen er kortere end fristen for årsrapporten, betyder det I praksis, at alle
årsrapporter skal være afsluttede, reviderede og godkendt inden 1. maj hvert
kalenderår.

Side 1 afl

Denne forskel i frister for indlevering skaber udfordringer for både den enkelte
virksomhed og i særlig høj grad hos revisorvirksomhedeme I hele landet. Mange
virksomheder har udfordringer med at få regnskabet behandlet i både bestyrelser og til
generalforsamlinger inden 1. maj hvert år. Den største udfordring er dog, at
revisorbranchen skal revidere materialet for alle landets virksomheder forinden.
Det er reelt ikke muligt at nå dette arbejde inden 1. maj ift. Skattestyreisen og
virksomhedernes Juridiske godkendelsesprocedure. Kravene til revisorernes høje
faglighed betyder, at det ikke er muligt for disse at rekruttere ansatte til sådanne
"højsæsoner' alene.
Det er efter GA's opfattelse ej heller hensigtsmæssigt, at der findes forskellige
tidsfrister for forhold, der er så tæt bundet sammen, som det er tilfældet med
virksomhedernes selvangivelser og årsrapporter.
GA opfordrer til, at fristeme for selvangivelse fastlægges til 1. maj for lønmodtagere, 1.
juni for personligt ejede virksomheder og 1. juli for selskaber. En opdeling I de tre
kategorier vil sprede arbejdsbyrden for Skattestyreisen og samtidigt give revisorerne
og selskaberne en reel mulighed for at nå, at udarbejde både skatteopgørelsen og
årsrapporten. Samtidigt vil tidsfristerne over for Skattes tyre Isen og Erhvervsstyrelsen
blive ensrettede.
Implementering af FATCA~bestemmelseme
GA finder det positivt, at de lokale banker får mulighed for at foretage Indberetning via
Skattestyreisen.
GA har ikke yderligere bemærkninger til det fremsendte forslag.
Afslutning
I udgangspunktet er det GA's vurdering, at en forhøjelse af skattetIIIægget er
fornuftigt, men det bør dog følges op med en generellovbestemt fristfastlæggelse for
selskabers vedkommende til 1. juli og for personligt drevne virksomheder 1. juni.
GA ser frem til en dialog med Skattestyreisen om dette høringssvar.
Med venlig hilsen
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KreditafdelIngen
Postboks 1033
3900 Nuuk
Tlf.: 70 1234
Fax 34 770S

Skatteforvaltningen

banken@banken.gl
www.banken.gl
16. december 2013

Høring vedr. ændring I økatteforvaJtningsloven

Indhold af lovforslag
Den grønlandske skatteforvaltning har sendt ændringsforslag til lov om forvaltning af skat I høring. Der
er to ændringsforslag:
1) Forslag om stramning af Incitamentet til overholdelse af selvanglveJsesfrlsten. Fremadrettet skal
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KANUKOKA
Kalaalln NunaannlKommunlt Kattufflat • De Grønlandske Kommuners landsforening

Nlltllntinersodutik Oqartussat
Akileraartarnennut Aqutsisoqarfik

Ulloq/Dato:
J. nr.:

6. januar 2014
08.00.14

Høringssvar vedrørende forslag tillnatsisaftutlov nr. xx afn: 2014 om ændrinng ar landstingslov om forvaltning af skatter.

KANUKOKA har modtaget, forslag til Inatsisartutlov nr. xx afxx 2014 om ændrinng af Jandstingslov om forvaltning af skatter i høring med høringssvarfrist til d. 6. januar 2014.
KANUKOKA har videresendt høringen lU samtlige kommuner.
KANUKOKA har ingen bemærkninger til lovforslaget.

Inussiamersumik.
Med venlig hilsen

MaA-kkJ
Martha Abelsen
Fonnand

Postboks 10 • DK·3900 Nuuk IP Grønland II Telefon: +299 38 21 00 • Telefax; +299 32 40 36
II E-mail: kanukOka@kanukoka.gl • www.kanukoka.gl
I<:~OMmf (KADA~lof\HøMon\'AI ForveIttit>O allklt\or,doO

Finans- og Skatteudvalget
Qaqortoq, den 11. april 2014

l/
Vedr. lovforslag FM 2014/121- Ændret skattetillæg ved forsinket selvangivelse
Vi har erfaret, at der er stillet forslag om forhøjelse af skattebøderne ved for sent indsendelse af selvangivelsen,
og at forslaget ikke har været sendt i høring.
Derfor vil vi inden lovændringens vedtagelse gerne gøre opmærksom på følgende faktuelle forhold:
Almindelige lønmodtagere og pensionister skal ikke længere skal indsende selvangivelse, hvis man ikke har ændringer til den fortrykte selvangivelse, hvorfor lovforslaget reelt kun virkning for erhvervsdrivende personer samt
selskaber.
Frem til og med selvangivelserne for 2010 var fristerne for indsendelse af selvangivelserne 1. juli for selskaber og
1. juni for personer med erhvervsvirksomhed. Dette fungerede flnt, men da disse frister i en del år havde været i
strid med Indkomstskatteloven (l), blev indsendelses fristerne ændret administrativt til 1. maj for alle.
Dette har ganske rigtigt medført, at en del erhvervsdrivende ikke kan nå at indsende selvangivelserne (regnskaberne) rettidigt. Men der er efter vores opfattelse tale om strukturelle problemer og ikke om manglende vilje til at
overholde fristerne.
Dette har revisorerne i Grønland påpeget talrige gange overfor Skattestyreisen.

Årsagerne til de sent indsendte regnskaber og selvangivelser
Skattestyrelsen har i mange år praktiseret en intern regel om, at ingen selskaber kunne få lov til at have regnskabsafslutning på andet tidspunkt end 31.12 (se sidst i punkt 4 i vedhæftede referat). Dette har nu bevirket, at
stort set alle virksomheder i Grønland skal have lavet årsregnskab og selvangivelse pr. 31.12 i perioden fra 1.
februar til 30. april. Virksomhederne skal jo også have tid til at klargøre regnskabet til revisor.
Dette er ikke fysisk muligt at udarbejde alle regnskabene på så kort tid med det antal revisorer, der er i Grønland

i dag.
Det kræver således at (endnu) flere revisorer skal tilkaldes, da der ikke el' ledige grønlandske revisorer. Alternativt
skal arbejdet sendes ud af Grønland, men danske revisionsfIrmaer har også travlt i netop i den periode, og færø-

BK Revision

Sanatorievej B J 570

Telefon (+299) 64 33 Ol)

Bent Kragh

Registreret Revisionsanpartsselskab

Postboks JOD

Telefax (+299) G4 33 O!

Reg.nr. 325.0251 GER 12140363

DK·3920 Qaqortoq

Mobil

registreret rev isor
E-mail: bk@revision.gl

(+299) 49 28 IO

MEDLEM AF
DANSKE REVISORER

ske eller islandske revisorer er ikke godkendte til at revidere grønlandske selskaber, fordi Grønland følger den
danske revisorlovgivning.
Skattestyrelsen har den opfattelse, at revisorerne bare kan lade være med at tage flere kunder ind, end man kan nå
at lave regnskab for inden for fristerne (igen jf. punkt 4). Spørgsmålet er så bare, hvem skal de flere hundrede
erhvervsdrivende henvende sig til for at få udarbejdet regnskab og selvangivelse i den periode, hvor alle revisionsftrtnaer har travlt?
Ingen revisionsftrtna kan have en bemanding, så man kan gennemføre et helt års arbejde på 3-4 måneder.

Men høje bøder får jo skatteyderne til at blive kreative. Det er tilladt at indsende "det bedste bud" på en selvangivelse, og så efterfølgende indsende korrekte regnskaber og en anmodning om korrektion til de faktiske indkomster, når de foreligger i løbet af maj og juni. Dette giver blot dobbelt arbejde for Skattestyrelsen.
Samfundsmæssigt er der således ingen besparelser ved at forhøje bøderne, tværtimod.

Alternative løsningsforslag:
1.

Man kan ændre lovgivningen således at Skattestyrelsen i stedet for at skulle være færdig i august, først
skal være færdig ultimo september. Derved kan man udskyde selvangivelsesfristerne for erhvervsdrivende til de samme som i 2010 og tidligere.

2.

Man kan tillade virksomheder frit at ændre regnskabsår, så arbejdet på sigt bliver mere spredt ud over
året, både for Skattestyrelsen og for revisorerne, som typisk skal udarbejde og revidere regnskaberne inden selvangivelsen kan indsendes. (Begrundelsen for ikke at tillade "skæve regnskabsår" har for Skattestyreisen været, at det var svært for dem at huske at udsende selvangivelser på skæve datoer.)

Det skal anføres, at der findes en mulighed for i særlige tilfælde at søge udsættelse med indsendelse af selvangivelsen, men i praksis bliver stor set alle ansøgninger afvist, uanset om begrundelsen har været sygdom og dødsfald i allernærmeste familie, eller egen kræftsygdom. Begrundelse for afslagene har været, at skatteyderen jo bare
kunne have lavet regnskabet og selvangivelsen inden man blev syg!!!. Ansøgning om udsættelse er således ikke en
reel mulighed for de erhvervsdrivende.
BK Revision søgte i 2012 individuel udsættelse for i alt 8 skatteydere med hvad vi syntes var gode og reelle begrundelser, og alle 8 blev afslået, og de fik alle bøder. Siden har vi ikke brugt tid på at søge om udsættelser.

Til slut skal vi anføre, at bøder naturligvis er acceptable, hvis det blot er fysisk muligt for skatteyderne at undgå
dem.
Det er dog ikke vores indtryk, at der er ret mange der indsender selvangivelsen for sent af ond vilje eller for at
genere Skattestyreisen. Begrundelserne er typisk meget reelle og praktisk eller økonomisk betingede.
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Referat af revisormøde den 6. marts 2012.

Dagsordenen omfattede følgende punkter:

1. Velkommen ved afdelingschef Kim Neumann Nielsen.

Kim Neumann Nielsen bød velkommen til arrangementet.
Indledningsvis beklagede Kim Neumann Nielsen, at referatet fra sidste møde først var blevet
udsendt med dagsordenen. Dette ville blive bedre fremover.

2. Opfølgning fra sidste møde
Borgerweb - sumfelt på selvangiven indkomst. Kim får sammen med udviklerne sat et nyt
felt på side 30 (borgerweb), så man i forbindelse med indtastningen kan se den selvangivne
indkomst samt A- og B-skatter m.v. Efter indtastning skal man trykke "anvend" for at kunne
se resultatet i sumfeltet.
Breve til borgere og kopi til revisor. Skattestyreisen er blevet bedre til at overholde dette,
men der er desværre sket fejl. Skattestyreisen vil til stadighed arbejde på at forbedre dette.
Partsrederier -fordeling afindkomster. Skattestyreisen kan godt fordele A-indkomst og Askat mellem deltagerne, det kræver skriftlig accept fra skatteyderen, da Skattestyrelsen ikke
blot kan ændre i indberettede lønsedler. Skattestyreisen har tidligere fordelt indkomster for
bl.a. fåreholdere efter samme koncept.

3. Selvangivelsen 2011.
Kim kunne oplyse, at selvangivelserne forventes udsendt fra den 22. marts 2012.
Fra samme dato forventes borgerwebben tilgængelig for indberetninger.
Som noget nyt kommer bl.a. gruppeliv med på den fortrykte selvangivelse. Ca. 20 nye
arbejdsgivere fra Danmark er med i indberetningerne i år. For 2011 vil der også blive
foretaget renteperiodisering.
Skattestyreisen har bl.a. også set på musikere, kunstnere m.fl. og har modtaget
indberetninger fra KODA, GRAMEX, NCB m.fl., som også medtages på den fortrykte
selvangivelse.
Kontroloplysninger R 75 ville blive modtaget omkring den 14. marts 2012.
Endvidere vil man på selvangivelsen kunne se om der er indregnede restskatter for 2009.
Kim Neumann Nielsen påmindede om, at det ikke er nok ved indsendelse af selvangivelsen
at man skriver "se vedlagte regnskab" på selvangivelsens side 4. Det er vigtigt at

selvangivelsen udfærdiges så korrekt som muligt, så der ikke opstår unødvendige fejl.
Udfyld side 4, men husk også at medsende regnskabet, gerne som upload.
Revisorerne bedes igen i år venligst huske opdeling på ægtefæller i forbindelse med
opgørelsen af den skattepligtige indkomst.
Upload af selvangivelsen er muligt, herunder dokumenter og regnskab til selvangivelsen
mv. på borgerwebben.
Revisorerne bedes ligeledes huske, at erhvervsdrivendes private anvendelse af bil, telefon
mv. ikke kan værdiansættes efter standardsatserne for ansatte, men bør foretages efter et
objektivt skøn. Beløbene bør opføres under frie goder eller som særskilte poster i
regnskabet. Det er ikke nok, at afkrydse på side 4.

4. Henstand med selvangivelsen 2011.
Selvangivelserne udsendes ca. 22. marts 2012. Borgerweb forventes åbnet samtidigt hermed.
Selvangivelsesfrist er 1. maj 2012 for alle skatteydere, herunder personligt
erhvervsdrivende, hovedanpartshavere og - aktionærer samt selskaber.
Der er naturligvis mulighed for at søge henstand, men dette skal ske enkeltvis for hver
skatteyder og med en for SkattestyreIsen acceptabel begrundelse. Masseansøgninger om
henstand vil ikke blive accepteret.
Selvangivelser der modtages efter fristens udløb vil blive tillagt § 19-tillæg.
Det var revisorernes overbevisning, at tidsfristen ikke ville kunne overholdes. I hvert fald
ikke for alle skatteydere, men man vil naturligvis gøre det så godt som muligt. Ville
Skattestyreisen gå med til at forlænge afleveringsfristen for eksempelvis selskaber til 1. juni
2012, da man alligevel skulle aflevere til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen ved den tid.
Hertil kunne Kim Neumann Nielsen oplyse, at Skattestyreisen ikke kan forlænge fristen.
Fristen er lovhjemlet og sat af hensyn til sagsbehandlingstiden og skatteyders mulighed for
indsigelse og en eventuel ændring, inden der lukkes for e-Skat primo august.
Skattestyreisen gik naturligvis ud fra, at hvis man som revisor/bogholder tager mange
klienter ind, så er man også forpligtiget til at kunne betjene dem alle indenfor de givne
tidsrammer.
Kim kunne endvidere oplyse, at SkattestyreIsen ville stramme op på praksis omkring
ansøgninger om forskudt regnskabsår for selskaber. Der skal være en meget god og saglig
grund til forskudt regnskabsår, og ikke blot fordi det vil passe revisor eller hovedaktionær
bedst.

5. Forslag til drøftelse fra revisorerne.
Ingen forslag modtaget før mødet.

Fra revisorernes side var der et udtalt ønske om udsendelse af kontoudtog. Man bruger
meget tid på at få et sådant udskrevet af SkattestyreIsen.
Der var et forslag om, at man - når man nu alligevel var inde i systemet - selv kunne
rekvirere et kontoudtog. Kim lovede at SkattestyreIsen ville se på dette, men man er for
tiden i gang med processen vedrørende anskaffelse af et nyt økonomisystem med større
integration, så der måske fremover ville være mulighed for at revisorerne selv kan rekvirere
kontoudtog.
Endvidere klagede revisorerne over, at man blev stillet for meget rundt mellem forskellige
afdelinger/personer når man ringede ind til styrelsen. Tilsyneladende ville ingen tage ansvar
og vidste ikke lige hvem man så skulle tale med.
Skattestyreisen var klar over problemet og ville til stadighed forsøge at gøre betjeningen
bedre.

6. Eventuelt.
Der er nu åbenfor webindberetningfor selskaberne. For selskaber medforskudt
regnskabsår skulle der blive åbnet for webindberetning, så snart selskabets regnskabsår er
slut.
Koden til indberetning er den samme fra år til år, med mindre en af medarbejderne i
Skattestyreisen har været inde og ændre den, hvilket vi kun gør, når vi bliver bedt om det af
selskabets revisor eller direktør.
Skulle I mangle kode for et eller flere selskaber, er I velkommen til at sende et regneark med
selskabernes GER-nr. og navn til akitax@nanoq.gl.
På forespørgsel fra Ilulissat kunne Kim oplyse, at der i forbindelse med udbetaling af
indbetalt efterlønsbidrag for fuldt skattepligtige personer til Grønland, kun vil ske
beskatning afværditilvæksten. Der vil snarest blive lagt en orientering på Skattestyreisens
hjemmeside.
Endvidere forespurgte man fra Ilulissat, om SkattestyreIsen ville lukke for borgerweb den 1.
maj 2012, eller eventuelt forlænge muligheden for indberetningen. KNN oplyste, at der ikke
er noget til hinder for at lade borgerwebben være åben. Indtil videre forventes det at
borgerwebben vil være åben indtil ca. 1. juni 2012.
KNN oplyste endvidere, at der i Selvstyret arbejdes med indførelsen afNemID for fysiske
personer. Det forventes ikke at dette kommer i anvendelse i forbindelse med selvangivelsen,
men at det vil kunne anvendes ved forskudsregistreringen 2013, dvs. til efteråret.

Næste møde er tirsdag den 6. november 2012 kl. 15:00

