
Skatteråds afgørelse Identifikation: 2019-560
2

Afgørelse truffet: maj 2
019

Afgørelse offentliggjort
:

indkomstår: 2017 Emne: Skat Emne ord: Pension, tils
kud til indbetaling på pe

nsionsordning

- udbetalingshindring Resume Klagen vedrører tilskud
 til indbetaling på pensi

onsordning. Skattestyre
lsen havde nægtet tilsk

ud under

henvisning til, at klager
 ikke havde oplyst sin b

ankkonto til brug for ud
betaling, da han ansøg

te om
tilskuddet. Skatterådet gav klager

 medhold, da manglend
e oplysning om bankko

nto alene er en udbeta
lingshln-

dring, som ikke ændrer
 på klagers krav på tilsk

ud. Udbetalingstidspun
ktet udskydes blot, ind 

til Skat-

testyrelsen har de man
glende oplysninger.

Sagens faktiske forhold Klager har ansøgt om t
ilskud til indbetaling på

 pensionsordning. Ansø
gning er indgivet via

. Oplysninger om uden
landsk pension mm. er

 angivet, men der mang
ler oplysning

om bankkonto til brug f
or udbetaling af tilskud

.

Skattestyrelsen har pr.
 brev anmodet klager, o

m de manglende oplys
ninger. Efterfølgende h

ar Skatte-
styrelsen rykket for ind

sendelse af de mangle
nde oplysninger. Klage

r er samtidig blevet opl
yst om, at

der træffes afgørelse p
å det foreliggende grun

dlag, hvis det ønskede
 materiale ikke modtag

es inden

fristens udløb. Oplysningerne er ikke b
levet modtaget og Skat

testyrelsen har herefter
 givet afslag på tilskud.

Klagers opfattelse Der klages over Skatte
styrelsens afgørelse m

ed følgende begrundel
se:

o At han ikke har være
t på Grønland i periode

n, hvor Skattestyrelsen
 udsendte breve med a

n-

modning om oplysning
er og at han derfor ikke

 har modtaget tilsendte
 breve.

o At han nu fremsende
r de manglende kontoo

plysninger til brug for u
dbetaling.
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Henvisning til retsregle
r og retspraksis

Tilskud til indbetalino p
å pensioner:

I 2016 vedtog Inatsiartu
t lov nr. 7 af 6. juni 201

6 om beskatning af ind
betalinger til udenlands

ke pensi-
onsordninger. Formåle

t var, at beskatning af p
ensioner optjent i Grøn

land også kom til beska
tning i

Grønland. Inatsisartut vedtog en o
vergangsordning i love

ns § 2. I perioden 2017
 - 2021 yder Grønlands

 Selvsty-

re tilskud til indbetaling
 på pensioner, der omf

attes af § 39 a stk. 1 og
 2 i Landstingslov nr. 1

2 af 2.

november 2006 om ind
komstskat.

Der kan ansøges om ti
lskud elektronisk via "M

in Skat" på I . eller ved 
indsendelse af

ansøgningsskema pr. m
ail til , ' . . Der skal sam

tidig indsendes dokume
ntation for egne

pensionsindbetalinger. Ansøgningsskemaet sk
al udfyldes med følgen

de oplysninger:

Navn Cpr.nr. Oplysning om egen pe
nsions indbetaling

Oplysning om arbejdsg
ivers pensions indbetal

ing
Oplysning om bank kon

to

Dato og underskrift Bankkonto til udbetalin
g af overskvdende ska

tter mm.:

Som følge af, at bank c
hecks er ved at blive ud

faset blev § 46 a indfør
t i Skatteforvaltningslov

en ved

lnatsisartutlov nr. 32 af
 28. november 2016.

Det er herefter en pligt 
for skatteyderen at anv

ise en bankkonto, som
 Skatteforvaltningen ka

n udbetal-
te for meget indbetalt s

katter, afgifter, gebyrer
 m.v. til. Hvis skatteyde

ren på trods af henven
delser og

forsøg på henvendelse
r fra Skatteforvaltninge

n, ikke har anvist en ba
nkkonto, som udbetalin

gen kan

ske til, så vil et krav på
 tilbagebetaling af skatt

er, afgifter, gebyrer, ren
ter, godtgørelser m.v. e

fter 5 år

tilfalde Landskassen. § 46 a. Udbetaling af fo
r meget indbetalte skat

ter, renter, godtgørelse
r og lignende skeri dan

ske kroner til en af ska
tteyde-

ren anvist konto i et pe
ngeinstitut. skatteydere

n kan anvise en konto 
som nævnti forbindelse

 med indgivelse af selv
angi-

velse, anmodning om t
ilbagebetaling eller på 

et senere tidspunkt. Ud
betalinger til en anvist k

onto sker med frigøren
de virk-

ning for skatteforvaltnin
gen.

Stk. 2. Beløb anvist til e
n konto i et pengeinstit

ut, der ikke har hjemste
d i Danmark, på Færøe

rne elleri Grønland, kan

være fratrukket de mer
omkostninger, som ove

rførslerne er forbundet 
med. overstiger omkos

tningerne til overførslen
 det

anviste beløb, kan skat
tefon/altningen undlade

 at overføre beløbet til 
den anviste konto. Beta

linger til konti/ pengeins
titut-

ter, der ikke har hjemst
ed i Danmark, på Færø

erne elleri Grønland an
ses for foretaget rettidig

t, uanset at de er modt
age-

ren i hænde på et sene
re tidspunkt end tilsvar

ende indenlandske bet
alinger, hvis de eksped

eres samme dag som t
ilsva-

rende betalinger til grø
nlandske konti og de til

svarende grønlandske 
betalinger er modtager

en i hænde rettidigt.

Stk. 3. Har skatteydere
n tidligere anvist en kon

to jf. stk. 1, kan Skattef
orvaltningen ved udsen

delse af selvangivelses
-

skemaer og andre skrif
tlige meddelelser til ska

tteyder angive, til hvilke
n konto eventuelt for m

eget indbetalte skatter 
vil bli-

ve udbetalt, såfremt sk
atteyder ikke anviser e

n anden konto Anviser 
skatteyder ikke en and

en konto, sker udbetali
nger til

den i selvangivelsesske
maet m. v. angivne kon

to med frigørende virkn
ing for skatteforvaltning

en.

Stk 4. Kan Skatteforval
tningen ikke udbetale f

or meget indbetalte ska
tter m.v. til en anvist ko

nto som nævnt i stk. 1 
eller

2, tilkommer der ikke s
katteyderen renter efte

r den dato, hvor skattef
orvaltningen kan genne

mføre udbetalingen.

Stk. 5. Kan skattefon/a
ltningen ikke inden 5 år

 efter den dato, hvor sk
atteforvaltningen kan g

ennemføre udbetalinge
n,

udbetale til en anvist ko
nto som nævnt l stk. 1-

3, bortfalder skatteyder
ens krav på tilbagebeta

ling af for meget indbet
alte

skatter, renter, godtgør
elser og lignende. Krav

 der bortfalder efter 1. p
kt. tilfalder Landskasse

n.
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Skatterådets vurdering
er og begrundelse

Der lægges til grund: o at klager har ansøgt 
om tilskud inden ansøg

ningsfristens udløb

o at Skattestyrelsen ha
r anerkendt, at klagers 

pensioner opfylder beti
ngelserne i § 39 a stk. 

1 og

2, som er en forudsætn
ing for, at der kan bevil

ges tilskud ved indbeta
ling til pensioner.

o at klager har oplyst, a
t det alene er arbejdsgi

veren, som har indbeta
lt på pensionsordninge

n

o at Skattestyrelsen ha
r givet afslag på udbeta

ling grundet manglende
 konto oplysninger.

Betingelserne for at mo
dtage tilskud er opfyldt

e og det er derfor med 
urette, at Skattestyrelse

n har
nægtet tilskud til pensio

nsbetaling. Manglende
 oplysning om bank kon

to er alene en udbetalin
gshin-

dring, som ikke ændrer
 på klagers krav på tilsk

ud. Udbetalingstidspun
ktet udskydes blot ind t

il Skatte-

styrelsen har de mangl
ende oplysninger og de

t får styrelsen i den ind
sendte klage til Skatter

ådet.

Skatterådets afgørelse Klager får medhold i sin
 klage, da han opfylder

 betingelserne for at mo
dtage tilskud til pension

sindbe-

taling på visse udenlan
dske pensioner. Mangl

ende bankoplysninger 
kan alene udskyde udb

etalings-

tidspunkt ind til oplysni
ngerne foreligger.

Lovhenvisning: § 2 i Ina
tsisartut lov nr. 7 af 6. j

uni 2016 om beskatnin
g af indbetalinger til ud

enland-
ske pensionsordninger § 46 a indført i Skattefo

rvaltningsloven ved lna
tsisartutlov nr. 32 af 28

. november
2016. Side 3 af 3


