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Emne: Begrænsning af
 fradrag for underskud 

i virksomhed

beliggende uden for Gr
ønland.

Indhold: A. Indledende bemærk
ninger pkt. 1 - 4

B. skattepligtige person
er, der

omfattes af reglerne pk
t. 5 - 9

C. Opgørelse af indkom
st fra de

omhandlede virksomhe
der pkt. 10 - 16

D. Fradragsbegrænsni
ngsregler pkt. 17 - 18

E. Ikrafttrædelses- og o
vergangs-

bestemmelser pkt. 19 A. Indledende bemærk
ninger.

1. Ved landstingslov nr
. 21 af 30. oktober 199

2 om ændring af

landstingslov om indko
mstskat er der i § 1, nr.

4, indført be- grænsning i retten til at
 fradrage underskud ve

d erhvervsmæssig

virksomhed, der drives
 uden-for Grønland (§ 2

1A). Reglerne har

virkning fra og med den
 14. oktober 1992, jf. af

snit E.

Begrænsningen består
 i, at underskud ikke ka

n fradrages i anden

indkomst, men kun mo
dregnes i efterfølgende

 5 års overskud fra

samme virksomhed. 2. Reglerne sigter på a
t begrænse de skattem

æssige fordele ved

investeringer i virksomh
eder, der udbydes i "an

parter" (skibsan-
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parter m.m.), og som o
ftest etableres som kom

manditselskaber

eller interessentskaber
.

Hidtil har underskud ve
d deltagelse i virksomh

eder, der drives
uden for Grønland, kun

net fratrækkes i anden 
skattepligtig ind-

komst efter de alminde
ligt gældende regler. V

ed anvendelse af
det frie afskrivningssys

tem har det således væ
ret muligt at

fradrage eventuelle und
erskud i anden indkom

st, og herved har
den skattepligtige opnå

et skattemæssige forde
le, især i form af

skatteudskydelse. 3. Reglerne i § 21A gæ
lder kun for skattepligti

ge personer efter
§ 1, stk. 1, nr. 1 og nr. 

2, som deltager i selvst
ændig er-

hvervsvirksomhed, der
 drives uden for Grønla

nd, jf. afsnit B.

4. Når særlige omstæn
digheder foreligger, kan

 landsstyret, eller
den landsstyret bemyn

diger dertil, tillade, at u
nderskud omfat-

tet af § 21A, stk. 1, helt
 eller delvis kan fradrag

es i anden

indkomst. B. skattepligtige person
er, der omfattes af regl

erne.

5. Underskud ved pers
oners deltagelse som k

ommanditister i kom-

manditselskaber, partre
dere-i partrederier eller

 lignende, der
driver virksomhed uden

 for Grønland, skal beh
andles efter reg-

lerne i § 21A. Det samm
e gælder for personer, 

der deltager som
interessenter i interess

entskaber, hvor antalle
t af deltagere

(ejere) er over 10, og d
en skattepligtige ikke d

eltager i virk-
somhedens drift i væse

ntligt omfang.

omhandlede virksomhe
der er kommanditselsk

aber, partrederier el-

ler lignende og interess
entskaber. Ved ”eller lig

nende" forstås
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øvrige selvstændige er
hvervsvirksomheder (p

ersonlige), der ikke
er interessentskaber, o

g som ikke er etableret
 som enkeltmands-

virksomhed. Afgrænsning af interes
sentskaber over for øvr

ige selvstændige
erhvervsvirksomheder 

må foretages på grund
lag af gældende rets-

praksis på området. Ke
ndetegnende for intere

ssentskaber er, at
deltagerne hæfter pers

onligt, solidarisk og dire
kte for virk-

somhedens gæld. 6. Hvis der i et interess
entskab er 10 interesse

nter eller fær-
re, er ingen af deltager

ne omfattet af reglerne
. Er der flere

end 10 interessenter, e
r alle interessenter, der

 ikke deltager i

driften i væsentligt omf
ang, omfattet af reglern

e.

Såfremt antallet af inte
ressenter i et interesse

ntskab ændres
fra 10 eller derunder, ti

l at udgøre mere end 1
0, bliver samt-

lige interessenter, som
 ikke deltager i virksom

hedens drift i
væsentligt omfang, om

fattet af bestemmelsen
. Hvis antallet af

interessenter ændres f
ra mere end 10, til 10 e

ller derunder,
skal samtlige interesse

nter, som ikke deltager
 i virksomhedens

drift i væsentligt omfan
g, fortsat være omfatte

t af bestemmel-
sen. Afgørende for om den 

skattepligtige interesse
nt deltager i drif-

ten af virksomheden i v
æsentligt omfang, er at

 den personlige
arbejdsindsats udgør m

indst 50 timer i gennem
snit pr. måned.

Ved opgørelsen af anta
l interessenter indgår s

åvel juridiske som

fysiske personer, uans
et om de er skattepligti

ge til Grønland
eller ikke.
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r i et interessentskab v

il ofte fremgå
af et årsregnskab for in

teressentskabet.

Hvor antallet af interes
senter ikke fremgår af r

egnskabet, og

hvor der begæres fradr
ag for underskud i ande

n indkomst, skal
den skattepligtige vedlæ

gge dokumentation for 
antallet af inte-

ressenter i form af en in
teressentskabskontrak

t, udskrift fra et
handelsregister, erklær

ing fra revisor eller lign
ende.

7. Er virksomheden kun
 omfattet af reglerne i e

n del af året,

skal indkomst fra virkso
mheden i sin helhed be

handles efter

§ 21A i hele indkomstå
ret. Eksempelvis hvor e

t interessentskab
optager interessent nr.

 11 i løbet af indkomstå
ret, vil samtlige

interessenter, der ikke 
deltager i driften i væse

ntligt omfang,
være omfattet for hele 

indkomståret.

8. Afgørende for om en
 virksomhed drives ude

n for Grønland er,

om virksomheden fysis
k er beliggende uden fo

r Grønland. Hvor
fysisk beliggenhed ikke

 kan fastslås, er det afg
ørende, hvor

virksomheden har fast 
driftssted.

Ved "fast driftssted" for
stås her, et sted hvorfra

 foretagendet

ledes, en filial, et konto
r, en fabrik, et værksted

 eller en
grube, en gas- eller olie

kilde, et stenbrud eller 
et andet sted,

hvor naturforekomster 
udvindes.

9. Omfattet af bestemm
elsen er alle former for

 selvstændig er-

hvervsvirksomhed inde
n for handel og service

, landbrug, indu-
stri, liberale erhverv, ud

leje m.m. Indtægter og
 udgifter ved-

rørende fast ejendom b
eliggende uden for Grø

nland er dog ikke
omfattet, idet overskud

 eller underskud fra såd
an virksomhed er

selvstændigt reguleret 
1 § 13, stk. 5.

A v
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tuation foreligger selvs

tændig erhvervs-
virksomhed, afgøres ve

d gældende praksis he
rom.

C. Opgørelse af indkom
st fra de omhandlede v

irksomheder.

10. Det skattepligtige o
ver- eller underskud i v

irksomheden op-

gøres efter de alminde
ligt gældende regler i s

katteloven, dog
således at afskrivninge

r og renteindtægter sam
t -udgifter, der

kan henføres til den en
kelte virksomhed, skal 

indgå i over-
eller underskuddet. i 11. Uanset de i virksom

heden foretagne afskriv
ninger, kan den

enkelte skattepligtige d
eltager frit afskrive i ov

erensstemmelse
med skattelovgivningen

s almindelige regler he
rom.

12. Renteindtægter og 
renteudgifter skal henfø

res til den enkel-

te virksomhed, når de f
.eks. opføres i virksom

hedens regnskab.
Renteudgifter skal end

videre henføres til virks
omheden, hvor der

foreligger fælles hæftel
se for disse. Dette er b

l.a. tilfældet,
hvor en kreditor ved mi

sligholdelse kan søge s
ig fyldestgjort i

den fælles virksomhed
s formue eller en del he

raf. Det samme gæl-
der, hvis deltagerne i ø

vrigt hæfter solidarisk f
or gæld.

I andre tilfælde må det 
på grundlag af en konk

ret vurdering af-

gøres, om renteindtæg
ter ogeller -udgifter ved

rører virksomhe-
den, eller de er den ska

ttepligtiges private rent
er. Hvor den

skattepligtige mener, a
t renteudgifter skal hen

føres til pri-
vatsfæren, og der er be

rettiget tvivl om, hvorvid
t de ikke i

stedet vedrører virksom
heden, skal den skatte

pligtige dokumente-
re, at der er tale om pri

vate renter. Det samme
 gælder, hvor

renteindtægter menes 
at vedrøre virksomhede

n, men hvor de beret-
tiget kan anses for priv

ate renteindtægter.

a n
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ds regnskab alene inde

holder periodiserede

renteindtægter og -udg
ifter, f.eks. i et fælles sk

atteregnskab,
kan det i overensstemm

else med hidtidig praks
is accepteres, at

den skattepligtige ejer 
medtager over- eller un

derskud i over-
ensstemmelse hermed

. Er der i regnskabet op
lyst beløb for såvel

periodiserede renter so
m forfaldne renter, ska

l den skatteplig-
tige medtage over- elle

r underskud incl. renter
 opgjort efter

forfaldsprincippet. 14. Over- eller undersk
ud opgøres for den enk

elte virksomhed for

sig. Hvor den skatteplig
tige deltager i eksempe

lvis 3 kommandit-
selskaber, skal der opg

øres over- eller unders
kud fra hvert kom-

manditselskab for sig. 15. Fortjeneste eller tab
 ved salg af virksomhed

 skal fortsat

opgøres efter de almin
deligt gældende regler,

 herunder at akti-
verne anses for afstået

 ved skattepligtsophør.

16. Ved indtrædelse og
 ophør af fuld skatteplig

t anses anskaf-

felses- henholdsvis afs
tåelsessummen for de 

enkelte aktiver for
at være værdien i hand

el og Vandel på det tids
punkt, hvor skat-

tepligten indtræder hen
holdsvis ophører.

D. Fradragsbegrænsni
ngsregler.

17. Underskud fra en v
irksomhed, der er omfa

ttet af § 21A, kan
ikke fratrækkes i anden

 positiv indkomst, men 
alene fremføres

til modregning i efterføl
gende 5 års positive in

dkomst fra samme
virksomhed efter regler

ne i skattelovens § 21, 
stk. 1 og 3. Der

gives dog mulighed for
, at Skatterádet kan tilla

de, at et ikke
udnyttet underskud kan

 fradrages i positiv indk
omst fra samme

virksomhed for de nær
mest forudgående 5 ind

komstår, jf. § 21,
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stk. 6. Ved anden indkomst fo
rstås al indkomst opgjo

rt efter de alminde-

ligt gældende regler i s
katteloven, uanset der 

er tale om ind-
komst som lønmodtage

r, indkomst ved selvstæ
ndig virksomhed i

Grønland eller anden s
elvstændig virksomhed

 uden for Grønland.

Modregning af et unde
rskud i positiv indkoms

t i et senere ind-
komstår fra samme virk

somhed kan ske, selvo
m den skattepligtige

for dette indkomstår ikk
e er omfattet af reglern

e i § 21A. Ek-
sempelvis kan undersk

ud fra perioder, hvor de
n skattepligtige

ikke har deltaget i virks
omhedens drift i væsen

tligt omfang, jf.
pkt. 6, efterfølgende ale

ne modregnes i positiv
 indkomst fra

samme virksomhed, ua
nset at den skattepligtig

e i senere perioder
deltager i væsentligt om

fang i virksomhedens d
rift.

Ved afgørelse af, om d
et er den samme virkso

mhed, er det uden

betydning, om virksom
heden efterfølgende ha

r ændret ejerkreds
eller aktiviteter, medmi

ndre der har været tale
 om ophør af

virksomhed. Et eventuelt uudnyttet o
psamlet underskud fra 

tidligere år kan

modregnes i positiv ind
komst i form af avance

 ved afståelse af
virksomhedens aktiver 

ved salg eller ophør, jf.
 pkt. 15 og 16.

Et eventuelt resterende
 underskud kan ikke m

odregnes i anden
indkomst, hvilket også 

gælder for underskudta
b i forbindelse

med salg eller ophør. 18. Et underskud skal a
nføres på en særlig bla

nket, der vedlæg-
ges selvangivelsen, og

 kan ansættes særskilt
 og påklages sær-

skilt efter reglerne i §§ 
55 - 59. Såfremt den sk

attepligtige på
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anden måde viser et un
derskud, f.eks. i et regn

skab, kan dette

accepteres. Et overskud efter modr
egning af eventuelt frem

ført underskud

skal overføres til selvan
givelsens pkt. 7, side 2

.
E. Ikrafttrædelses- og o

vergangsbestemmelse
r.

19. § 21A har virkning 
for indkomst (undersku

d) i virksomhed

opstået fra og med den
 14. oktober 1992. Såv

el anparterandele
anskaffet før som efter

 denne dato er således
 omfattet.

Hvor virksomhedens re
gnskabsår følger kalen

deråret kan den skat-

tepligtige vedrørende 1
992 for den enkelte virk

somhed vælge at
opgøre et eventuelt un

derskud pr. 13. oktober
, og fuldt ud fra-

trække dette ved indko
mstopgørelsen for indk

omståret 1992. Un-
derskuddet for periode

n 1. januar til den 13. o
ktober 1992 opgø-

res i givet fald incl. rent
er og regnskabsmæssi

ge afskrivninger,
d.v.s. afskrivninger, de

r ligger indenfor årsreg
nskabslovens

rammer. Der kan dog m
aksimalt afskrives et be

løb svarende til
den skattemæssige sa

ldo pr. 13. oktober 199
2. skattemæssige

merafskrivninger anses
»først for foretaget den

 31. december.
Alternativt kan hele åre

ts underskud før skatte
mæssige afskriv-

ninger fordeles, med de
n 14« oktober som skæ

ringsdag, forholds-
mæssigt efter det antal

 dage, hvori den skatte
pligtige har ejet

anparterandele i virkso
mheden.

Hvor virksomheden ha
r forskudt regnskabsår 

gælder også, at skat-

temæssige merafskrivn
inger først anses for fo

retaget den 31. de-
cember. Opgørelse af o

ver- eller underskud fø
r den 14. oktober

skal således være incl.
 regnskabsmæssige af

skrivninger, dog mak-
simalt den skattemæss

ige saldoværdi. Hvis ek
sempelvis en virk-
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somheds regnskabsår 
slutter den 30. april 199

2, kan der således
i anden indkomst for in

dkomståret 1992 maks
imalt fradrages et

underskud opgjort incl.
 regnskabsmæssige af

skrivninger. For ind-
komståret 1993 gælder

 tilsvarende, at den ska
ttepligtige maksi-

malt kan fradrage et un
derskud for perioden l. 

maj til og med
13. oktober 1992 opgjo

rt incl. regnskabsmæss
ige afskrivninger.


