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Slutskatten uændret 
 
Den samlede slutskat var uændret i 2005 i forhold til året før. Samtidig fik de laveste 
indkomster et lille løft. Dette fremgår af ”Indkomststatistik 2005” som Grønlands Sta-
tistik netop har offentliggjort på www.statgreen.gl 

 
Den samlede slutskat i 2005 er på samme niveau som i 2004. Dette på trods af en lille 
omlægning i skattesystemet pr. 1. januar 2005 der havde til hensigt at tilgodese lav-
indkomstgruppen. Mere konkret betød omlægningen, at de person- og de lignings-
mæssige fradrag blev forhøjet til en værdi af knap 40 mio. kroner, ifølge oplysninger 
fra Skattedirektoratet. Samtidig blev den fælleskommunale skat hævet med 2 pro-
centpoint. 
 
De samlede A-indkomster for kommunerne er generelt steget. En af årsagerne er, at 
økonomien i 2005 fortsat var god og beskæftigelsen høj. 
 
En anden af årsagerne er, at flere af de sociale ydelsestyper nu skal opgives på selvan-
givelsen. Nogle af ydelserne skal der betales skat af, andre ikke. De grupper der mod-
tager sociale ydelser vil normalt være de personer med lavest indkomst. Dette er med 
til at løfte de laveste indkomstgrupper. 
 
Der er fortsat betydelig kommunal forskel i indkomsterne. I områder uden for kom-
munal inddeling samt i Ivittuut kommune findes de højeste gennemsnitlige indkom-
ster. I Kangaatsiaq, Nanortalik, Illoqqortoormiut og Qaanaaq kommuner har indbyg-
gerne de laveste indkomster. 
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En direkte sammenligning af indkomsterne i 2005 med de foregående år skal gøres 
med varsomhed, idet der, som nævnt ovenfor, har været en omlægning i skattesyste-
met.  
 
Publikationen ”Indkomststatistik 2005” beskriver indkomsterne i Grønland, både 
summarisk, men også på civilstand, alder, kommune etc. 
 
Formålet med indkomststatistikken fra Grønlands Statistik er at give et hurtigt over-
blik over udviklingen og fordelingen af indkomsterne. Samtidig er der mulighed for, 
gennem publikationens tabeller, at lave dybtgående analyser af, hvordan indkom-
sterne i Grønland er sammensat, herunder hvordan indkomsterne er fordelt på civil-
stand, alder, størrelsen af husstanden, kommuner og bosted. 
 
Som supplement til publikationen er det muligt at gå ind på Grønlands Statistiks 
hjemmeside på www.statgreen.gl. Under menuen Statistikbank, er der mulighed for at 
foretage yderligere udtræk af data fra indkomststatistikken. 
 
Publikationen kan hentes som pdf-fil på Grønlands Statistiks hjemmeside 
www.statgreen.gl. eller rekvireres hos Grønlands Statistik. 
 
Vil du for fremtiden have besked om ny statistik, som offentliggøres på Grønlands 
Statistiks hjemmeside, kan du tilmelde dig det elektroniske nyhedsbrev: Gå ind på 
www.statgreen.gl. I menuen til venstre vælger du ”nyhedsbrev” og tilmelder dig. Så vil 
du fremover modtage en e-mail, hver gang vi offentliggør ny statistik. 
 
Ønskes yderligere oplysninger kan henvendelse ske til fuldmægtig Jane Rusbjerg på 
e-mail jaru@gh.gl eller på tlf. 34 55 77 (direkte). 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Jane Rusbjerg 
Fuldmægtig 

 
Mulighed for 

 overblik 
 og analyse 

Som pdf-fil 

Tegn et e-mail 
abonnement 


