20. august 2010

EM 2010/27
Bemærkninger til lovforslaget
Almindelige bemærkninger

1. Lovforslagets baggrund
Som led i udmøntningen af indtægtsreserven på finansloven for 2011 samt Naalakkersuisuts
prioritering af en øget indsats på bl.a. børne- og ungeområdet foreslås landstingslov om afgift
på automatspil ændret.
Forslaget er finanspolitisk motiveret i et ønske om at inddrage en større del af overskuddet på
automatspil som afgiftsprovenu til Landskassen. I dag tilfalder denne del af overskuddet
indehaverne af automatspil.
2. Lovforslagets indhold
Det foreslås, at afgiften på gevinstgivende automater forhøjes med kr. 5.000
Afgiften for første gevinstgivende automatspil ændres således til kr. 64.000. For det andet
gevinstgivende automatspil ændres afgiften til kr. 70.000 og for hvert af de efterfølgende til
kr. 76.000.
3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige
Den foreslåede forhøjelse af automatspilsafgiften forventes at indbringe landskassen et årligt
provenu på ca. 900.000 kr. i finansåret 2011 og i budgetoverslagsårene, således at den
samlede årlige automatspilsafgift vil udgøre ca. 12 mio. kr.
Det forventes, at den øgede afgift vil påvirke skatteprovenuet i et beskedent omfang, idet
indehavere af automatspil kan fratrække automatspilsafgiften ved opgørelsen af den
skattepligtige indkomst
Forslaget har ikke administrative konsekvenser
4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet
Den stigende afgift vil bevirke en ekstraudgift for erhvervslivet, der dog er fradragsberettiget i
den skattepligtige indkomst
Forslaget forventes ikke at have administrative konsekvenser for erhvervslivet
5. Miljø – og naturmæssige konsekvenser
Forslaget forventes ikke at have miljø- og naturmæssige konsekvenser.
6. Økonomiske og administrative konsekvenser for borgerne
Forslaget forventes ikke at have konsekvenser for brugerne af spilleautomaterne.
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7. Forholdet til rigsfællesskabet og selvstyret
Lovforslaget har ikke rigsfællesskabsaspekter
8. Høring af myndigheder og organisationer
Forslaget har været til høring hos:
KANUKOKA, Grønlands Arbejdsgiverforening, Nunaqavissut Suliffiutillit Kattuffiat
(NUSUKA), Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat (SIK), Departementet for Erhverv
og Arbejdsmarked, Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Departementet for
Infrastruktur og Boliger, Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø og
Råstofdirektoratet.
Der er modtaget høringssvar fra Grønlands Arbejdsgiverforening (GA), KANUKOKA,
KommuneQarfik Sermersooq, Depardementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø
(NNPAN), Depardementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug (APNN) og Råstofdirektoratet.
GA henleder opmærksomheden på, at der med sandsynlighed vil forekomme et væsentligt
mindre provenu end angivet i forslagets bemærkninger, idet det må forventes, at en række
automater vil blive afmeldt. GA forventer ikke, at provenuet vil udgøre de beregnede 900.000
kr., men i stedet 750.000 kr. såfremt antallet af automater falder.
Der eksisterer en reel mulighed for et fald i automater opsat i mindre byer, hvor en
afgiftsstigning kan gøre det ufordelagtigt at bibeholde automaterne. Henset til at
ekstraudgiften, i form af den stigende afgift, er fradragsberettigedet i ejerens skattepligtige
indkomst, forventes faldet dog at være begrænset.
Kommuneqarfik sermersooq udtrykker sin beklagelse over den sene fremsendelse af forslag
til høring, og har ikke yderligere bemærkninger til forslaget.
På grund af Naalakkersuisuts politiske behandling af forslagene har det med stor beklagelse
ikke været muligt at fremsende forslagene på et tidligere tidspunkt.
KANUKOKA har ingen bemærkninger til forslaget. Dette gælder ligeledes for NNPAN,
APNN samt Råstofdirektoratet.

Bemærkninger til de enkelte bestemmelser
Til § 1, nr. 1
Det foreslås, at den årlige afgift på gevinstgivende automatspil forhøjes med 5.000, således at
afgiften for første gevinstgivende automatspil forhøjes fra kr.59.000 til kr. 64.000, for det
andet gevinstgivende automatspil fra kr. 65.000 til kr. 70.000 og for hvert af de efterfølgende
gevinstgivende automatspil fra kr. 71.000 til kr. 76.000.
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Til § 2

Det foreslås, at inatsisartutloven træder i kraft den 30. november 2010, dog således at de
ændrede afgiftssatser har virkning første gang for den afgift, der vedrører januar kvartal 2011.
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