Meddelelse fra Skattedirektoratet nr. 323 af 15.12.1994
Vejledende anvisning fra Skatterådet
Emne: Fradrag for jagtbetjente ansat under Grønlands Hjemmestyre og de grønlandske kommuner.
Jagtbetjente, der er ansat i henhold til Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for jagtbetjente ansat under
Grønlands Hjemmestyre og de grønlandske kommuner, får i henhold til regulativets § 6 udbetalt et tillæg for
brug af eget fartøj, hundeslæde eller snescooter i tjenesten.
De udbetalte tillæg udgør følgende beløb:
Fartøj

500 kr. pr. døgn

Hundeslæde

250 kr. pr. døgn

Snescooter

250 kr. pr. døgn

Tillæggene dækker alle omkostninger i forbindelse med brug af fartøj, hundeslæde eller snescooter,
herunder driftsmidler, foder, vedligeholdelse, slitage og forsikring m.v.
Skatterådet har vedtaget nedenstående vejledende anvisning gældende fra regulativets ikrafttræden den 1.
december 1994 vedrørende jagtbetjentes fradrag i forbindelse med brug af eget fartøj, hundeslæde eller
snescooter i tjenesten.
Jagtbetjentene kan fratrække de dokumenterede driftsomkostninger, der er forbundet med erhvervelsen af
tillægget jf. § 17 i landstingslov om indkomstskat. Driftsomkostningerne vil være de med sejladsen,
hundeslæde- eller snescooterkørslen direkte forbundne omkostninger, samt en forholdsmæssig andel af de
øvrige omkostninger som f.eks. vedligeholdelse og forsikring. Herudover vil der kunne foretages
skattemæssige afskrivninger, såfremt den erhvervsmæssige benyttelse af fartøjet, hundeslæden eller
snescooteren, inkl. benyttelse af disse i tjenesten, udgør mindst halvdelen af den samlede benyttelse jf. § 5 i
Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 18 af 9. juni 1986 om skattemæssige afskrivninger m.v. Er dette tilfældet
vil der kunne fratrækkes afskrivninger efter forholdet mellem den erhvervsmæssige og den samlede
benyttelse af fartøjet, hundeslæden eller snescooteren.
I stedet for fradrag for de faktiske udgifter kan jagtbetjentene, uden dokumentation, vælge at fratrække et
beløb svarende til det udbetalte tillæg for brug af eget fartøj, hundeslæde eller snescooter. Fradraget dækker
samtlige udgifter, der er afholdt i forbindelse med erhvervelse af tillægget, herunder skattemæssige
afskrivninger.
Såfremt denne metode er valgt til at opgøre fradrag for brug af eget fartøj, hundeslæde eller snescooter, kan
man ikke, i forbindelse med andet erhverv fratrække de udgifter, som tillægget er medgået til at dække. Der
kan således heller ikke foretages skattemæssige afskrivninger for den del af benyttelsen, der knytter sig til
brug af fartøj, hundeslæde eller snescooter i tjenesten.
Brug af eget fartøj, hundeslæde eller snescooter i tjenesten betragtes således ikke, i relation til afsnit II i
Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 18 af 9. juni 1986 om skattemæssige afskrivninger m.v., som
erhvervsmæssig benyttelse, såfremt den pågældende har valgt at fratrække et beløb svarende til det udbetalte
tillæg.
Har man ikke i øvrigt afskrevet på fartøjet, hundeslæden eller snescooteren, vil fortjeneste eller tab ved salg
af disse ikke skulle medregnes i den skattepligtige indkomst.
Det skal bemærkes, at tillægget er A-indkomst, hvorfor der bør tages højde for fradraget ved
forskudsregistreringen.
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