Meddelelse fra Skattedirektoratet nr. 45 af 11.09.1975
Emne: Opgørelse af formue.
Efter § 46, stk. 2 i den grønlandske skattelov skal alle skattepligtige, der skal indgive selvangivelse,
oplyse formuen ved indkomstårets udløb. Endvidere skal formuen ved indkomstårets begyndelse
oplyses, såfremt dette ikke tidligere er sket.
Med hjemmel i § 114 er det dog bestemt, at formuen kun skal selvangives, hvor brutto B-indkomsten
overstiger det skattefrie B-indkomstbeløb. Skattemyndighederne kan dog efterfølgende indkræve
oplysning om formue i alle tilfælde, hvor der skønnes behov herfor.
Der skal oplyses om al formue, uanset om formuen er placeret i Grønland, Danmark eller udlandet.
For begrænset skattepligtige efter § 3, stk. 1, nr. 5 og 6 i den grønlandske skattelov skal dog kun
oplyses om de formuegoder m.m., der vedrører den begrænsede skattepligt.
Ved formue forstås navnlig:
A. Formuegoder, hvorpå den skattepligtige kan foretage skattemæssige afskrivninger i h.t.
bekendtgørelse for Grønland om skattemæssige afskrivninger m.v. Sådanne formuegoder skal
medregnes med den nedskrevne værdi, jfr. afskrivningsbekendtgørelsens § 17.
B. Faste ejendomme, skibe og biler, der ikke er omfattet af stk. A. Sådanne formuegoder skal
medregnes til værdien i handel og vandel. Faste ejendomme i Danmark medregnes dog til
ejendomsværdien ved den seneste vurdering forud for indkomståret.
C. Penge, værdipapirer, indestående i pengeinstitutter, herunder også indestående på index- og
børneopsparingskonti, samt udestående fordringer og selskabsandele.
Udestående fordringer og penge skal medregnes til pålydende værdi. Dog skal udestående
fordringer, som ikke kan inddrives, ikke medregnes.
Værdipapirer og selskabsandele skal medregnes til værdien i handel og vandel. Såfremt der er fastsat
en officiel kurs, anvendes denne dog.
D. Varer, råstoffer og andet løsøre, som benyttes i den skattepligtiges erhverv. Sådanne
omsætningsmidler skal medregnes til samme værdi, som er benyttet ved indkomstopgørelsen.
Til formuen henregnes ikke:
A. Møbler, husgeråd, gangklæder, smykker, bog- og kunstsamlinger samt andet husligt indbo,
medmindre formuegodet anvendes i den skattepligtiges erhverv eller er anskaffet i
spekulationshensigt.
B. Suspensivt betingede formuerettigheder, såsom retten til en endnu ikke forfalden
livsforsikringssum.
C. Brugsrettigheder eller krav på periodiske ydelser af offentlig eller privat karakter, såsom ret til
pension, livrente, fribolig og aftægtsydelse.
Ved formueopgørelsen skal fratrækkes:
A. Den skattepligtiges gæld.
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