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Akileraartarnermut Pisortaqarfimmit najoqqutassiaq.
Pillugu:

Savaatillit tuttuutillillu uumasuutaannik naliliinerit.

Naalakkersuisut aalajangiipput savaatillit tuttuutillillu uumasuutaanik naliliineq 31. december 2007imi uumasuutigisat tunngavigalugit naliliinerit makku malillugit pissasoq:
Savaatillit:
Angutikuluut:
Savat arnavissat:
Savaaqqat:
Hestit:

kr. 170
- 350
- 750
- 2.000

Tuttuutillit:
Kulavak (naartusut):
Norraq (0-1 ukiulik):
Angutiviaq:
Tuttuaraq (1-2 ukiulik):

kr. 670
330
- 1.700
860

Qulaani naligititanut atatillugu 31.12.2006-imi naliliussanut sanilliullugit allannguuteqanngillat.
Tuttuutillunnut tunngatillugu:
Savaatilinnut periuseq assigalugu tuttuutillinnut ukiup naatsorsuusiorfiusup naanerani uumasuutinik
nalilersuisalernissaat Skatterådip ataatsimiinnermini nr. 91-imi april 2002-imi pisumi aalajangiuppaa.
Akileraartarnermi Pisortaqarfimmit nalunaarut nr. 52, 1. november 1975-imeersoq assigalugu
Skatterådi aalajangerpoq uumasuutit nalinginik naatsorsueriaatsimik allannguisoqarsinnaasoq, uumasuutit tunngaviusumik 31. december 2000-imi nalinginik piviusunik tunngaveqartinneqarnerisigut
taannalu naatsorsorneqassasoq agguaqatigiisitsilluni tunineqarnerini nalinganit iluanaarutaasinnaasumik ilanngaasernerisigut.
Naalakkersuisut aalajangerput periuseq manna suli atuutsinneqaannassasoq.
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Vejledende anvisning fra Skattedirektoratet.
Emne:

Værdiansættelse af besætning hos fåreholdere og rensdyrholdere.

Landsstyret har vedtaget, at værdiansættelse af besætningen hos fåreholdere og rensdyrholdere med
udgangspunkt i besætningen af dyr pr. 31. december 2007 skal foretages efter følgende priser:
Fåreholdere:
Væddere:
Får:
Gimmer/lam:
Heste:

kr. 170
350
750
- 2.000

Rensdyrholdere:
Simler (drægtige):
Kalve (0-1 år):
Bukke:
Ungbukke (1-2 år):

kr. 670
- 330
- 1.700
- 860

Ovennævnte satser er uændret i forhold til satserne pr. 31.12.2006.
Vedrørende rensdyrholdere:
Skatterådet har tidligere besluttet, at der for rensdyrholdere på ligefod med fåreholdere fremover skal
ske en værdiansættelse af besætningen ved regnskabsårets afslutning. Det blev besluttet, at
ansøgningen om en overgangsordning for indtægtsføring af besætningsværdien godkendes med
udgangspunkt i en faktisk besætningsopgørelse pr. 31. december 2000, hvor dyrene værdiansættes på
grundlag af gennemsnitlige salgspriser reduceret med avance, i øvrigt som anført i SDI-meddelelse nr.
52 af 1. november 1975.
Landsstyret har besluttet, at dette princip fortsat skal være gældende.

