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Vejledende anvisning f
ra skatterådet.

Emne: Fåreholderes indkomst
opgørelse.

Fåreholdere kan med v
irkning fra og med indk

omståret 1983 efter an
søg-

ning indrømmes tillade
lse til at opgøre indkom

sten fra fåreholdet ef-

ter nedennævnte "kont
antprincip".

Ansøgning herom indg
ives til ligningskommiss

ionen i skattekommune
n se-

nest ved udløbet af fris
ten for rettidig indgivels

e af selvangivelse
for omhandlede år, og 

i selvangivelsen skal de
n skattepligtige indkom

st

ved fåreholdet da være
 opgjort efter "kontantp

rincippet".

Tilladelse - som indrøm
mes af ligningskommis

sionen - til anvendelse 
af

"kontantprincippet" er b
etinget af, at samtlige d

e med fåreholdet for-
bundne driftsomkostnin

ger og driftsindtægter u
dgiftsføres henholdsvis

indtægtsføres i betaling
såret - der skal således

 ikke reguleres for
lager af foder, debitore

r, kreditorer samt forsk
ydning i besætningens

værdi m.m. I omlægningsåret frem
føres forskellen mellem

 den skattemæssige væ
rdi

af besætningen pr. 1. ja
nuar 1975 og pr. 31. de

cember i året før omlæ
g-

ningsåret som en udgif
tspost (ved værdistigni

ng) henholdsvis indtæg
ts-

post (ved værdifald). Såfremt der pr. 31. dec
ember.i året før omlæg

ningsåret har været for
e-

taget andre indtægts- o
geller udgiftsregulerend

e poster - debitorer,

kreditorer, lager m.m. -
 fremføres også disse i

 omlægningsåret.

Ved erhvervelse af bes
ætning i omlægningsår

et eller senere kan ans
kaf-

felsessummen vælges 
udgiftsført i sin helhed 

ved erhvervelsen eller 
ud-

giftsført i takt med afvik
lingen af det bagvedlig

gende lån. Det valgte

princip for pågældende
 besætning kan ikke se

nere ændres.

øvrige poster i indkoms
t- og formueopgørelsen

 behandles på samme 
måde

som for årene før omlæ
gningsåret.
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rut

Nalunaarut nr Medddebe ' l69 UHoq Dag 4. november 1983 Qupperneq Side "'- 2 af 2 Når tilladelse til at anve
nde "kontantprincippet"

 er indrømmet, hvil-

ket sker ved meddelels
en om den ansatte ska

ttepligtige indkomst, se
-

nest ved slutopgørelse
n, kan fravigelse fra "ko

ntantprincippet" ikke

ske uden tilladelse fra s
katterådet.
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Skatterádimit najoqqgta
ssiassatut unnersuut.

Pineqartoq: Savaatillit a
ningaasarsiaasa naats

orsorneqarneri.

Savaatillit ukioq aninga
asarsiorfik 1983 aallarn

erfigalugu qinnuteqarne
rmik-

kut akuerineqarsinnaap
put ataani pineqartoq "

aningaasat tunnqaviga
lugit" sa-

vaateqarnikkut aningaa
sarsiat akileraaruteqaa

taasussat naatsorsorsi
nnaagaat.

Tamatumunnga qinnut
eqaat kommunemi akil

eraarfimmi kommission
imut akileraaru-

siisartumut tunniunneq
assaaq kingusinnerpaa

mik ukiumi pineqartum
iunammineer-

luni nalunaarsuinerup p
iffissaq eqqorlugu tunn

iunheqarnissaanut killig
itin-

neqartoq qaangiutsinna
gu, nammineerlunilu na

lunaarsuinermi savaate
qarnikkut

anlngaasarsiat akileraa
ruteqaataasussat "anin

gaasat tunngavigalugit
" haatsor-

sorneqassallutik. r. Akuersissut - kommiss
ionimit akileraarusiisart

umit tunniunneqartussa
q - "ani-

ngaasat tunngavigalug
it" naatsorsuisinnaaniss

aq ima piumasaqarfiuv
oq, savaa-

teqarnikkut ingerlatsine
rmi aningaasartuutit ing

erlatsinermilu isertitat u
ki-

umL akiliiffiusumi aning
aasartuutitut isertitatull

u allanneqassasut - tas
sa

imaappoq nerukkaatiss
anik toqqortaatit, akiliga

ssallit, akiitsoqarfiit kiis
a-

Lu uumasuutit nalingisa
 il.il. allannguutaat aaqq

iivigineqassanngillat.

Ukiumi allatut aaqqissu
iffimmi allanneqassapp

ut uumasuutit akileraar
utitigut

naiinqisa L. januar 197
5-imi ukiumilu allatut aa

qqissuiffiup siuliani 31.
 de-

cember-imi nikingassut
aat aningaasartuutitut (

nalit qaffannerini) iserti
tatul-

luunniit (nalit appariarn
erni).

Ukiup allatut aaqqissui
ffiup siuliani december-

ip 3l-ani allanik isertitat
aammaimaluunniit anin

gaasartuutit allannguut
aannik pisoqarsimappa

t - akili-

qdssallit, akiitsoqarfiit, 
toqqortaatit il.il. - taakk

uttaaq aamma ukiumi a
l-

Latut aaqqissuiffimmi il
anngunneqassapput.

Ukiumi allatut aaqqissu
iffimmi kingusinnerusuk

kulluunñiit uumasuutini
k pisi-

5Lmaqaanni pisinermi 
akiliutit tamarmiullutik p

isinerml aningaasartuu
titut

allanneqarsinnaapput i
maluunniit pisinermi taa

rsigassarsiat akilersorn
erat

peqatigalugu aninqaas
artuutitut allanneqarsin

naallutlk. Periuseq toqq
arne-

qartoq uumasuutinut pi
neqartunut, kingusinne

ruëukkut allanngortinne
qarsinnaan-
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ngilaq. Aninqaasarsiat akileraa
ruteqaataasussat pisuu

ssutillu naatsorsornerin
i i4

Lanngunneqartut allat,u
kiumi allatut aaqqissuif

fiup siornatigut ukiuni p
i-

sarnerattut ingerlanneq
assapput. "Aningaasat 

tunngavigalugit" naatso
rsui-

sarnissamut akuersissu
mmik pisoqarpat, tama

nna aningaasarsiat aki
leraaru-

teqaataasussat angissu
silernerannut nalunaaru

mmi pissaaq, kingullerm
illu

lnaarummik naatsorsui
nermi, taava "aningaas

at tunngaviqalugit" naa
tsorsui-

neq qimanneqarsinnaa
nngilaq skatterádimit a

kuerineqaqqaarani.


