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Ændringsforslag 
 

Til 
 
Forslag til: Inatsisartutlov om miljøafgift på produkter til energifremstilling 

 
Fremsat af Naalakkersuisut til 3. behandling. 

 
Til § 1 

 
1.  § 1, stk. 5, udgår. 
 
2.  § 5 udgår. 
 
3.  § 7, stk. 1, affattes således: 
”Stk. 1.  Registrerede oplagshavere skal opgøre den afgiftspligtige mængde for en 
afgiftsperiode som den mængde afgiftspligtige varer, der er overgået til anvendelse som 
brændsel til opvarmning, elektricitetsfremstilling eller motorbrændstof med tillæg af svind og 
lignende, jf. § 2, stk. 1, eller er indført til afgiftsområdet, jf. § 2, stk. 2. Opgørelsen 
specificeres efter regler, der fastsættes af skatteforvaltningen.” 
 
4.  § 8 affattes således: 
”I den afgiftspligtige mængde opgjort efter § 7, stk. 1, fradrages  
1) varer, der udføres til steder uden for afgiftsområdet,  
2) varer, der hos virksomheden eller under transport til og fra virksomheden er gået tabt som 
følge af brand, lækage eller lignende.” 
 
5.  § 9 udgår. 
 
6.  § 11, stk. 1, affattes således: 
”Stk. 1.  Oplagshavere, der er registreret efter § 3, stk. 1, skal føre regnskab over tilgangen af 
varer, som udvindes, fremstilles eller indføres, og over udlevering samt forbrug af varer i 
henhold til § 8.” 
 
7.  § 14, stk. 2 og 3, udgår. 
 
 

Bemærkninger til forslaget 
 

Almindelige bemærkninger 
 
Som led i drøftelserne af finanslovsforslaget for 2011 har koalitionen besluttet at foreslå, at 
der ikke skal indføres reducerede afgiftssatser for virksomheder, der er meddelt tilladelse i 
henhold til Inatsisartutlov om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor.  
 
Desuden har koalitionen besluttet at der ikke skal indrømmes afgiftsfrihed ved levering af 
motorbrændstof m.v. til skibe- og fly i udenrigsfart m.v. 
 
Samlet set er det vurderingen, at merprovenuet som følge af de foreslåede ændringer vil blive 
ca. 6 mio. kr.  
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I det omfang de nuværende efterforsknings- og mineaktiviteter resulterer i egentlig minedrift 
eller udvidelse af eksisterende aktiviteter vil det skønnede merprovenu skulle opjusteres, men 
da aktivitetsniveauet på nuværende tidspunkt er usikkert, er der ikke i forbindelse med dette 
skøn taget højde for sådanne udvidelser. 
 
Herefter skønnes det samlede provenu fra Inatsisartutlov om miljøafgift på produkter til 
energifremstilling at udgøre 24 mio. kr. Herudover vil Nukissiorfiit opnå et merprovenu fra 
el- og varmekunder i byer med vandkraftværker som følge af den nuværende tarifstruktur på 
el, vand og varme. Dette merprovenu forventes at udgøre ca. 2 mio. kr., og vil blive 
modregnet i Nukissiorfiits tilskud på finansloven. 
 
 

Bemærkninger til de enkelte bestemmelser 
 

Til nr. 1  
Forslaget er en konsekvens af beslutningen om, at der ikke skal indføres reducerede 
afgiftssatser for virksomheder, der er meddelt tilladelse i henhold til Inatsisartutlov om 
mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor. 
 
Til nr. 2 
Forslaget er en konsekvens af beslutningen om ikke at indrømme afgiftsfrihed ved levering af 
motorbrændstof m.v. til skibe og fly i udenrigsfart m.v. 
 
Til nr. 3 
Forslaget er en konsekvens af beslutningen om ikke at indrømme afgiftsfrihed ved levering af 
motorbrændstof m.v. til skibe og fly i udenrigsfart m.v. 
 
Til nr. 4 
Forslaget er en konsekvens af beslutningen om ikke at indrømme afgiftsfrihed ved levering af 
motorbrændstof m.v. til skibe og fly i udenrigsfart m.v. 
 
Til nr. 5 
Forslaget er en konsekvens af beslutningen om ikke at indrømme afgiftsfrihed ved levering af 
motorbrændstof m.v. til skibe og fly i udenrigsfart m.v. 
 
Til nr. 6 
Forslaget er en konsekvens af beslutningen om ikke at indrømme afgiftsfrihed ved levering af 
motorbrændstof m.v. til skibe og fly i udenrigsfart m.v. 
 
Til nr. 7 
Forslaget er en konsekvens af beslutningen om ikke at indrømme afgiftsfrihed ved levering af 
motorbrændstof m.v. til skibe og fly i udenrigsfart m.v. 
 


