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Side "'- Emne: Entreprisekontrakter (ig

angværende arbejder).

Entreprisekontrakter vi
l i almindelighed være 

udformet således, at de
r

først erhverves endelig
 ret til afregning, når en

treprisen (eventuelt en

etape) afleveres til byg
herren.

Bygmestre og entrepre
nører vil således almin

deligvis først være ska
tte-

pligtige af entreprisesu
men ved afleveringen. 

Heraf følger modsætnin
gs-E

vis, at de i forbindelse m
ed entreprisen afholdte

 direkte omkostninger
først vil kunne fradrage

s i det år, hvori afleveri
ngsforretningen finder

sted. Den rigtige opgørelses
metode.

I tilfælde, hvor en entre
prise strækker sig over

 2 eller flere indkomst-
år, vil en korrekt behan

dling af en entreprise s
åledes være, at der i de

år, hvori entreprisen sta
dig er løbende, foretag

es aktivering af de af-
holdte direkte omkostn

inger, således at disse 
først bringes til fradrag

 i

det år, hvori entreprise
n afsluttes. Eventuelle 

a conto afregninger ska
l

passiveres indtil entrep
risens aflevering, hvor 

hele entreprisesummen

endeligt skal indtægtsfø
res.

En anden korrekt fremg
angsmåde vil være, at 

de afholdte omkostning
er fra-

drages løbende, mod a
t der til gengæld indtæg

tsføres et tilsvarende b
eløb.

Benyttes denne metod
e, skal der i afleverings

året medregnes hele e
ntre-

risesummen med fradr
ag af de i de forudgåen

de år medregnede igan
gværende

arbejder. Ved denne fre
mgangsmåde gælder d

et også, at eventuelle a
 conto

afregninger skal passiv
eres indtil entreprisens

 aflevering.

Begge metoder kræver
 således, at der føres n

øje regnskab over de o
mkost-

ninger, der vedrører en
treprisen.

a n Der er åbnet mulighed 
for to andre opgørelses

metoder.
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Side m' 2 I. For entrepriser i almi

ndelighed.

Skatterådet har imidler
tid udtalt, at de afholdte

 omkostninger vedrøre
nde

en entreprise kan fradr
ages i det år, hvori omk

ostningerne afholdes.

En betingelse for løben
de fradragsret er dog, a

t der som indtægt løbe
nde

medregnes modtagne 
a conto beløb, samt at 

der herudover i det enk
elte

indkomstår medregnes
 et anslået beløb over b

yggeriets (entreprisens
) stade

ved årets udløb, som ik
ke allerede er omfattet 

af en a conto afregning
.

Det anslåede beløb, de
r skal medregnes, skal

 omfatte den forholdsm
æssige

andel i den samlede en
treprisesum, der skønn

es at være udført arbej
de

for ved årets udgang. D
ette skønnede beløb sk

al herefter reduceres m
ed

eventuelle a conto afre
gninger.

Er der således ved udg
angen af indkomståret 

medregnet et anslået b
eløb,

skal dette fremføres til 
og modregnes i det følg

ende indkomstår.

II. For G. T. 0. entrepris
er.

Specielt for G. T. 0. en
trepriser gælder det, at

 der almindeligvis sker
a conto afregning i takt

 med entreprisens færd
iggørelse. Som følge h

eraf

har skatterådet udtalt, a
t der ved sådanne entr

epriser løbende kan fra
-

drages afholdte omkos
tninger, mod at der til g

engæld medregnes a c
onto

beløb, der vedrører arb
ejde udført i indkomstå

ret. Det vil for kalender
-

årsregnskab sige, at de
n "endelige" a conto afr

egning, der foretages

umiddelbart efter årets
 udløb skal medregnes

 i det år, som afregning
en

vedrører (er optjent i ). I tilfælde, hvor der ikke
 foretages "endelig" a c

onto afregning for ud-
ført arbejde, skal der m

edregnes et anslået be
løb jfr. ovenfor om entr

e-

priser i almindelighed. Uanset hvilken metode
, der anvendes på en e

ntreprise, gælder det, a
t der

ikke kan ændres opgør
elsesmetode. Den en g

ang valgte fremgangsm
åde for en
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Side m' entreprise skal således

 anvendes uændret fre
m til afleveringsforret-

ningen. suliagssanut isumaxati
gissutit (euliat sule inge

rdlássat).

suliagssanut isumaxati
gissutit imáikajugtarput

 suliax (iláinålünit) sana
-

titsissumut tüniánexarâ
ngat aitsât aningaussa

rsiaKautigilivingnexarsi
nau-

ssardlune. sanassut (mesterit) ent
reprenøritdlo amerdlan

ertigut taimailivdlutik ai
t-

såt suliap tüniünerane 
aningaussarsiaussunik

 akilerârtugssaulertugs
sáuput.

taimatutdlo åma suliam
ut aningaussartütausim

assut aitsât ukiume tün
iássi-

viussume ilángautigine
xarsináusáput.

nautsorssueriausex erx
ortox.

suliax ukiunik mardlung
nik amerdlanerussunig

dlñnit sivisüssusexarpa
t aki-

lerârutitigut erxortumik 
suliarinigsså imáisaox 

ukiune suliap sule inge
ra

dlánexarfiane aningaus
sartütit ingerdlatsinerm

e aningaussartütinut ak
ule-

rünagit nautsorssütit in
ârutáine pigissatut agd

langnexásáput ukiume
 suliap

inårnexarfiane aitsåt ilá
ngautiginexarsinaussün

gordlugit. aningaussan
ik

sujumörtumik (a conto)
 tigussaxartarsimagáin

e åma táuko nautsorss
ütit

inârutáine akitsutut agd
langnexaratdlásáput, s

uliardla inårnexarpat ai
tsât

isertitatut agdlangnexá
savdlutik.

periausex avdla erxorto
x unausinauvox aninga

ussartütit nalinginartut 
ilá-

ngautiginexarsinauvdlu
tik åmale táukua amerd

laxatait isertitatut agdla
g-

tortardlugit - tássa taim
ailivdlune aningaussart

ütaussut süniütugssau-

jungnaerdlugit. periaus
ex táuna atornexarpat 

suliamut aningaussarsi
aussut

tamarmik ukiume inâriv
fingme isertitatut ëláng

ünexásáput aningauss
artütau-

simassutdlo tamaisa ilá
ngautiginexásavdlufik. 

periautsime tássane åm
a

sujumörtumik tigussars
imassat ukiup inårivfiup

 tungånut akitsutut agd
lag-

tornexaratdlásáput.
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Side “'- periautsit táuko mardlu
k atüsagáine pissariaxa

rtüvox aningaussartüta
u-

ssarsimassut suliamut 
tüngassut nautsorssorx

igsârneKartarnigssât.
nautsorssueriautsit avd

lat mardluk atornexarsi
nautinexarput.

I. suliaggsanut nalingin
aussunut (tamanut).

taimáitordle skatteråde
 oxausexarsimavox sul

iamut aningaussartütit 
(ator-

tugssat) ukiume atorne
xarfingmingne (akilerne

xarfingmingniángitsox)

ilángautiginexarsinauss
ut.

ilángautigingnigsinauni
gssamutdle piumassar

inexarpox aningaussat
 suju-

mördlune tigussat inge
rdláinartumik isertitatut

 ilángánexartarnigssât,
åmalo tamatuma sania

tigut suliagssap ukiune
 atausiákåne ukiup nân

erane

sumut kigdligsimanera 
migssiliütdlugo sujumö

rdlune tigussane ilángá
nexar-

simángitsox ilángünexa
rtásassox.

migssiliüssax ilángutag
ssax tássáusaox suliam

ut aningaussarsiaxauta
ussug-

ssap tamarmiussup ilâ 
månamut ukiup nânera

ne suliarinexarêrsimas
sumut

tángassox. taimatut mi
gssiliüssinexeilángünex

ásagpat sujumörtumik 
tigusi-

massanik ilángarneKás
aoK.

migssiliüssinerit ilángån
exartut kingusingnerus

sákut (ukiune tugdliütu
ne)

migssiliüssinernit ilánga
utiginexartásáput.

II. G.T.O.-kördlugit sulå
agssanut.

G.T.O.-kördlugit suliari
nexartut imáikajugtarpu

t suliagssap ineriartuâr
-

nera (suliarinera) pexa
tigalugo sujumörtumik 

aningaussat tigunexart
ar-

dlutik. skatteråde oxau
sexarpox suliane taimá

itune aningaussartütit (
at0r-

tugssat atornexarsimas
sut) ingerdláinartumik i

lángautiginexarsinauss
ut

sujumörtumik tigussat u
kiumut pinexartumuç tü

ngassut ukiume tássan
e iserh

titatut ilángünexartáság
pata. Káumatitdlolmalig

dlugit ukiumut nautsors
sü-

tit erxarsautigisagáine 
tássa imáipox sujumört

umik "inârutaussumik" 
ukiup

nârêrneratigut tigunexa
rsimassut ukiumut nau

tsorssüsiorfiussumut (a
ningau-
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Side "'- 5 ssarsiarinexarfigissånu
t) ilángánexásáput.

sujumörximik "inâmtau
ssumik" pissoxartángig

pat xulâne erxartornexa
rtutut

migssiliüssinikut isertita
t aulajaxxgernexartut il

eexartásáput.

periausex sordlerdlünit
 atomexaraluarpat sulia

mut aulajangersimassu
mut

nautsorssueriausex ato
rnexartox avdláxgorláin

exarsináungilax. autdla
rxáu-

mut aulajangiüsimassa
x suliap tániünexamxig

ssânut avdlárzgortinag
o ator-

nexásaox.


