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Meddelelse fra Skattein
spektoratet i Grønland 

KüpemeK l
sma ““ Emne: Lov om ændring

 af lov for Grønland om
 kommuneskat.

Følgende lovændringe
r er vedtaget af Folketin

get:

Nr. 581 af 26. novembe
r 1975.

§ 1. I lov for Grønland om k
ommuneskat, jfr. lovbe

kendtgørelse nr. 419 a
f l.

au st 1974, foretages fø
lgende ændring: _

I 78 indsættes efter 2. p
kt. som nyt 3. pkt.: "Ud

bytteskat, som er inde-

holdt af de i § 4, stk. 4,
 nævnte selskaber og v

irksomheder, tilfalder
landskassen." § 2. Loven træder i kraft de

n l. januar 1976.

Nr. 635 af 19. decembe
r 1975.

§1. . I lov for Grønland om k
ommuneskat, jfr. lovbe

kendtgørelse nr. 419 a
f 1.

august 1974, som ænd
ret ved lov nr. 581 af 26

. november 1975, foret
ages

følgende ændringer: '1. § 16, stk. 1, 2. pkt., 
affattes således:

For ægtefæller indrømm
es det skattefrie beløb 

efter samme regler som
 perh

sonfradraget, jfr. § 28, 
stk. 2."

2. § 17, 2. pkt., affattes
 således:

"For ægtefæller indrøm
mes standardfradrag e

fter samme regler som
 person-

fradraget, jfr. § 28, stk.
 2."

3. I § 24 indsættes efte
r nr. ll:

"l2) jubilæumsgratialer 
til privat eller offentligt a

nsatte, der ydes

efter de for statens per
sonale gældende regle

r,

13) flyttegodtgørelse til
 privat eller offentligt an

satte, der ydes efter
de for statens personal

e gældende regler, og

14) værdien af frirejser
 til hjemstedet, som i he

nhold til et ansættelses
-

forhold ydes til privat e
ller offentligt ansatte."

4. I § 66, stk. 1, indsæt
tes som 3. pkt.:

"Som udbytte anses alt
, hvad der udloddes til 

aktionærer, med undta
gelse

af friaktier, likvidationsp
roveau, udledning i forb

indelse med nedsættel
se

af aktiekapitalen samt s
alg af aktier til det udst

edende selskab." '

5. I § 114 a indsættes s
om stk. 2:

"Stk. 2. Skalaindkomste
n nedrundes til det nær

meste med 100 delelig
e kro-

nebeløb." 7 § 2. Loven har virkning fra o
g med indkomståret 19

75.
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Lovbekendtgørelser vil
 blive fremsendt, så sn

art de foreligger.


