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Stigningen i indkomsterne fortsatte i 2001 
 
Efter et fald i de skattepligtige indkomster i starten af 1990’erne, har indkomsterne i 
Grønland været stigende siden 1993. I 2001 steg de samlede skattepligtige indkom-
ster med ca. 203 mio. kr. – fra ca. 6,54 mia. kr. i 2000 til ca. 6,74 mia. kr. i 2001, hvil-
ket svarer til en stigning på 3,1 pct. Til sammenligning steg de skattepligtige indkom-
ster i 2000 med ca. 350 mio. kr. 
 
Det fremgår publikationen ”Indkomststatistik 1991-2001” som Grønland Statistik 
netop har offentliggjort på sin hjemmeside www.statgreen.gl. 
 
Statistikken viser, at der er store forskelle i indkomstudviklingen. Ud af den samlede 
stigning i de skattepligtige indkomster på godt 200 mio. kr. er det først og fremmest 
folk i Nuuk, der har tjent mere. Deres skattepligtige indkomster er steget med 97 mio. 
kr., hvilket er ca. halvdelen af den samlede stigning. I Qasigiannguit, Uummannaq, 
Upernavik og Qaanaaq kommuner er der til gengæld sket fald i de samlede skatteplig-
tige indkomster, mens de skattepligtige indkomster er steget i landets øvrige kom-
muner.  
 
Ud fra tallene i indkomststatistikken er det muligt at vurdere forskellige mål for, 
hvordan indkomsterne er fordelt i samfundet. Disse mål indikerer, at fordelingen af 
indkomsterne i 2001 stort set er uændrede i forhold til 2000. 
 
For første gang er de sociale ydelser (offentlig hjælp, boligsikring og børnetilskud), 
der ikke er skattepligtige, medtaget i indkomststatistikken. Det betyder, at det mere 
præcist end tidligere er muligt at vurdere fordelingen af indkomsterne i samfundet. 
Som det fremgår af publikationens kapitel 5 er de offentlige ydelser med til at udjæv-
ne de disponible indkomster i væsentlig højere grad end den omfordeling, der sker 
via skattebetalingen. 
 
Formålet med indkomststatistikken er, at give brugeren et hurtigt overblik over såvel 
udviklingen i indkomsterne som fordelingen af disse. Desuden er der gennem stati-
stikkens tabeller skabt mulighed for dybtgående analyser af, hvordan indkomsterne i 
Grønland er sammensat, herunder hvordan indkomsterne er fordelt på civilstand, 
alder, størrelsen af husstanden, kommuner og bosted.  
 
Som supplement til publikationen er det muligt for interesserede gå ind på Grønlands 
Statistiks hjemmeside på www.statgreen.gl. Under menuen Statistikbank, er der mu-
lighed for at skræddersy egne udtræk af data fra indkomststatistikken. 
 
Publikationen kan hentes som en pdf-fil på Grønlands Statistiks hjemmeside 
www.statgreen.gl. eller rekvireres hos Grønlands Statistik. 
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Vil du for fremtiden have besked om ny statistik, som offentliggøres på Grønlands 
Statistiks hjemmeside, kan du tilmelde dig vores elektroniske nyhedsbrev: Gå ind på 
www.statgreen.gl. I menuen til venstre vælger du ”nyhedsbrev” og tilmelder dig. Så 
får du fremover en e-mail, hver gang vi offentliggør ny statistik. 
 
Ønskes yderligere oplysninger kan henvendelse ske til journalist Thorkild Knudsen på 
e-mail thkn@gh.gl eller på tlf. 34 55 85 (direkte). 
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