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Siverth K. Heilmann Knud Kristiansen 
Her /  
 

Svar på § 37 spørgsmål vedr. beskæftigelseseffekter af ændrede 
afskrivningsregler 
 
 

Kære Siverth K. Heilmann og Knud Kristiansen 

 

Tak for jeres spørgsmål, som hermed besvares. 

 

1. Hvad vil det koste samfundet fremover i tabt vækst og manglende 
arbejdspladser, hvis man forringer afskrivningsgrundlaget?  

Ændringerne af afskrivningsreglerne skal ses i sammenhæng med Naalakkersuisuts 
øvrige initiativer. Naalakkersuisut har på efterårssamlingen 2012 fremlagt en fuldt 
finansieret skatteomlægning der bl.a. indeholder en nedsættelse af landsskattesatsen 
fra 11 pct. til 10 pct.  

Til at finansiere nedsættelse af landsskattesatsen har Naalakkersuisut bl.a. valgt at 
kigge på nogle af de meget gunstige skattemæssige afskrivningsregler, som alle 
grønlandske virksomheder i dag nyder godt af. 

Begunstigelsen består i, at den skattemæssige afskrivning af et aktiv i dag kan 
foretages i et væsentligt hurtigere tempo end den faktiske værdiforringelse. Dette 
indebærer, at virksomhederne kan udskyde deres beskatning, hvorved der i realiteten er 
tale om, at landskassen yder et rentefrit lån. De varige tilskud – i form af de rentefrie lån 
- som Naalakkersuisut ønsker at afskaffe, kan skønsmæssigt opgøres til ca. 21 mio. kr. 
årligt. Det er tilskud, som i dag betales af skatteyderne. 

Idet tilskuddene afskaffes, vil investeringsniveauet muligvis i første omgang falde, i de 
sektorer som har størst gavn af de eksisterende tilskud. Det er i imidlertid værd at være 
opmærksom på, at det kun er de investeringer, der i dag alene afholdes som følge af de 
lempelige afskrivningsregler, der vil bortfalde.  

Den samlede effekt på investeringsniveauet, væksten og beskæftigelsen, som følge af 
de foreslåede ændringer, vurderes at være begrænsede. Det skyldes bl.a., at provenuet 
fra de ændrede afskrivningsregler bruges på at nedsætte landsskattesatsen. 
Nedsættelsen af landsskattesatsen vil øge borgernes disponible indkomst, hvorved 
efterspørgselen efter virksomhedernes produkter vil stige. Det vil øge virksomhedernes 
investeringsbehov og herigennem beskæftigelsen.  
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2. Hvad vil det omvendt betyde i øget vækst, flere arbejdspladser og dermed 
øgede indtægter fra skatter og afgifter, hvis man går den anden vej og 
forbedrer afskrivningsreglerne?   

Beskæftigelseseffekten og de afledte effekter på skatte- og afgiftsgrundlaget af at øge 
tilskuddene til virksomhederne afhænger i høj grad af, hvordan tilskuddene gives. Der er 
således forskel på, hvilke afskrivningsregler der ændres, om tilskuddene gives som 
generelle tilskud til alle virksomheder, om de gives som målrettede tilskud til fx 
nystartede virksomheder osv. Beskæftigelseseffekten og de øvrige afledte effekter 
afhænger også af, om der skal findes finansiering til de nye tilskud og i givet fald, hvor 
finansieringen skal komme fra.  

På den baggrund vurderes det, at det ikke er muligt at give en kvalificeret besvarelse af 
det stillede spørgsmål. 

 

Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga 
Med venlig hilsen 

 
 

Maliina Abelsen 

 
 
 


