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2003 blev året med den mindste stigning i
indkomsterne siden 1997
I 2003 steg de samlede skattepligtige indkomster med ca. 164 mio. kr. – fra ca.
6,95 mia. kroner i 2002 til ca. 7,12 mia. kroner i 2003. Det svarer til en stigning
på 2,4 procent.
Figuren viser ændringen i de skattepligtige indkomster i årene 1997 til 2003 i forhold
til det foregående år. Stigningstakten har ikke været mindre siden 1997.
Figur 1

Udviklingen i den skattepligtig indkomst i procent i årene 1997-2003
Ændring i skattepligtig indkomst i procent
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Tabellen herunder viser ligeledes udviklingen i den skattepligtige indkomst i årene
1997 til 2003.
Tabel 1

Udviklingen i skattepligtig indkomst i årene 1997-2003
1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

6.741

6.953

7.117

Mio. kroner i alt

Skattepligtig indkomst

5.605

5.966

6.186

6.539

Dette fremgår af publikationen ”Indkomststatistik 1993-2003” som Grønlands Statistik netop har offentliggjort på hjemmesiden www.statgreen.gl. Publikationen foreligger foreløbig kun på dansk.

Store forskelle

Statistikken viser, at der er store forskelle i indkomstudviklingen. Ud af den samlede
stigning i de skattepligtige indkomster i 2003 på knap 164 mio. kroner, er det først og
fremmest personer i Ilulissat og Nuuk der har tjent mere. Indkomsterne er steget med
62 mio. kroner i Ilulissat og i Nuuk er indkomsterne steget med 87 mio. kroner.
Det anvendte mål for indkomstfordelingen i samfundet viser, at fordelingen af indkomsterne i 2003 er stort set uændrede i forhold til 2002. Dette gælder uanset om
samfundet inddeles efter civilstand, husstandsstørrelse, kommune, bosted etc.

Offentlige ydelser
med i statistikken

De ikke-skattepligtige sociale ydelser (offentlig hjælp, boligsikring og pensionstillæg),
er medtaget i indkomststatistikken. De offentlige ydelser er med til at udjævne de
disponible indkomster i væsentlig højere grad end den udjævning, der sker via skattebetalingen.

Mulighed for
overblik
og analyse

Formålet med indkomststatistikken fra Grønlands Statistik er, at give et hurtigt overblik over fordelingen og udviklingen af indkomsterne. Samtidig er der mulighed for,
via publikationens tabeller, at lave dybtgående analyser hvor indkomsterne er fordelt
på civilstand, 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.

Som pdf-fil

Publikationen kan hentes som pdf-fil på Grønlands Statistiks hjemmeside
www.statgreen.gl. eller rekvireres hos Grønlands Statistik.

Tegn et e-mail
abonnement

Vil du i 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
modtager du fremover en e-mail, hver gang vi offentliggør ny statistik.
Ønskes yderligere oplysninger kan henvendelse ske til journalist Thorkild Knudsen på
tlf. 34 55 85 (direkte) eller fuldmægtig Jane Rusbjerg på tlf. 34 55 77 (direkte).
Med venlig hilsen

Jane Rusbjerg
Fuldmægtig

