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Løsning på vej for indefrosne feriemidler for medlemmer i
Grønland
I oktober 2020 blev tre uger af de i alt fem ugers indefrosne feriemidler tilgængelige for alle danskere, der
har haft et arbejde og modtaget løn i perioden fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020. I løbet af
marts bliver det muligt at ansøge om de sidste to uger.
Men CS medlemmer, der gør tjeneste i Grønland, har stadig til gode at se pengene på deres konto.
Statsansatte danskere i Grønland har nemlig endnu ikke fået udbetalt de første tre ugers feriepenge. CS har
siden oktober sidste år været i kontakt med ATP angående den manglende udbetaling til medlemmerne på
Grønland, og nu lyder det til, at der er en løsning på vej.
ATP forventer udbetaling til foråret
ATP har sendt et skriftligt svar, hvori de forklarer, hvorfor det har været så svært at udbetale de indefrosne
feriemidler til statsansatte i Grønland, og de giver samtidig et bud på, hvornår de statsansatte i Grønland
kan forvente at få pengene:
”Vores behandling af ansøgninger om udbetalinger af indefrosne feriepenge til de statsansatte i Grønland
er desværre stødt på flere forhindringer, der har krævet en del afklaringer bl.a. med andre myndigheder. I
starten af januar fik vi fra Skattestyrelsen en afklaring af, at feriemidlerne for de statsansatte i Grønlands
skal beskattes efter grønlandske skatteregler. Det er dog altid en konkret vurdering for den enkelte
lønmodtager. Det betyder, at vi skal kunne indberette og indbetale skatten til det grønlandske skattevæsen.
Til det skal der bl.a. oprettes et særligt grønlandsk SE-nummer til Lønmodtagernes Feriemidler/LD Fonde.
Det har vi siden da været i kontakt med både Skattestyrelsen og Grønlandsrepræsentationen om, og der
arbejdes på den tekniske løsning,” skriver ATP og fortsætter:
”Så snart ATP har aftaler med og teknisk integration til Grønlands Skat på plads, er vi klar til at behandle
ansøgningerne. Da vi er afhængige af andre myndigheder, er det svært at give et meget fast tidspunkt for
hvornår de udestående, førtidige udbetalinger er endeligt gennemført. Det er dog ATP’s klare forventning,
at det er fuldt afviklet inden næste udbetalingsrunde, som forventes igangsat ultimo marts 2021. Der er
etableret kontakt til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, hvor det er aftalt, at de kan bistå med evt.
yderligere afklaringer vedr. dokumentation af ansættelsesforhold, så dette ikke forsinker processen. Vi vil
ligeledes benytte FPS til at dele information om fremdrift og evt. udfordringer, da mere samlet information
har været efterspurgt af Forsvarets ansatte i Grønland.”
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”Næste førtidige udbetaling her i foråret 2021 vil være baseret på arbejdsgivers indberetninger af
feriemidlerne. Desuden er en række juridiske forhold nu afklaret og teknikken vil være på plads i forhold til
bl.a. beskatning. Derfor forventer vi ikke at møde samme komplikationer vedr. statsansatte i Grønland, og
dermed heller ikke samme forlængede sagsbehandlingstid for udbetalingen.”
I CS er vi glade for at høre, at der er en løsning på vej for de medlemmer, der gør tjeneste i Grønland, og
som har ventet længe på at få udbetalt deres indefrosne feriemidler. Vi synes dog, det er vigtigt at tilføje, at
det grønlandske skattesystem er meget kompliceret, og at vi derfor venter med at juble, til løsningen er
helt på plads, og pengene er på vores medlemmers konto.

