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Küpernex Side '"- 1 Emne: Diæter, honorarer m.v.
 til kommunalbestyrelse

smedlemer.

Udbetalinger efter regle
rne om vederlag m.v. ti

l kommunalbestyrelses
-

medlemmer (tilsynsråd
ets skrivelse nr. 12148

 af 24. oktober 1975) b
e-

handles skattemæssigt
 således:

Diæter, § 1, frierhververhonorar og 
tabt

arbejdsfortjeneste, § 2 
og

§ 4 sidste punktum. Vederlag til dækning af
 kost

og logi, § 3 samt rejseu
dgifter

med undtagelse af selv
beford-

ring, §§ 4- 5. Dækning af rejseudgift
er hvor

eget rejsemiddel benyt
tes,

§5. Vederlag til kombestfor
mænd

samt udvalgsformænd,
 §§ 9, lO

og ll. er skattepligtige i henh
old til § l,

nr. l i bekendtgørelse fo
r Grønland

om A-skat. er ikke skattepligtige jfr
. skattele-

Vens § 24-, nr; 90 er skattepligtig. Beløbe
t er B-indkomst.

er skattepligtige i henh
old til § l,

nr. l i bekendtgørelse fo
r Grønland om

A- Skat u
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KüperneK Side “'- 2 kommunalbestyrelsem
e ilaussortanut uvdlorm

usiat, akigssarsiat i1.il.

kommunalbestyrelsem
e ilaussortanut akigssa

rsiat il.il. pivdlugit malig
-

tarissagssat nâpertordl
ugit (tilsynsrådip agdlag

â nr. 12148 24. oktobe
r

1975-imêrsox) tüniüssi
nerit akilerârutitigut ima

 suliarinexásáput:

uvdlormusiat (diætit), §
 1,

nangminerssordlune in
ñssutig-

tigssarsiortunut akigssa
rsiat

aningaussarsiagssaralu
anutdlo

ánaissanut taortisiat, §
 2 åma

§ 4 punktum kingugdle
x.

nerissanut inexarnermu
tdlo § 5

åma angalanerme anin
gaussartüte-

xarnermut matusissutig
ssat,

nangminex angatdlat a
tordlugo

angalanex pinago, §§ 4
 åma 5.

nangminex angatdlat a
tordlugo

angalanerme aningaus
sartütinut

matussissutigssat, § 5. kommunalbestyrelsene
 sujulig-

taissunut udvalgitdlo su
julig-

taissuinut akigssarsiat 
§§ 9,

10 åma 11. aningaussarsiat A-t piv
dlugit Kalâtdlit

Nunånut nalunaerüme 
§ 1, nr. l nâper-

tordlugo akilerârutexau
taussugssáuput.

akilerârutexautaussugs
sáungitdlat, tak.

akilerârtarnerme inatsim
e § 24 nr. 9.

akilerârutexautaussugs
sáuput aningau-

ssarsiaussut B-t. aningaussarsiat A-t piv
dlugit Kalâtdlit

Nunånut nalunaerüme 
§ 1, nr. 1 nâpertor-

dlugo akilerârutexautau
ssugssáuput.


