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BETÆNKNING
Afgivet af Finans- og Skatteudvalget
vedrørende
Forslag til Inatsisartutlov om ændring af landstingslov om afgift på rejer
Fremsat af Medlem af Naalakkersuisut for Finanser
Afgivet til forslagets 2. behandling

Udvalget har under behandlingen bestået af:
Inatsisartutmedlem Andreas Uldum, Demokraterne, formand
Inatsisartutmedlem Olga P. Berthelsen, Inuit Ataqatigiit, næstformand
Inatsisartutmedlem Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit
Inatsisartutmedlem Aqqaluaq Egede, Inuit Ataqatigiit
Inatsisartutmedlem Siverth K. Heilmann, Atassut
Inatsisartutmedlem Jens Immanuelsen, Siumut
Inatsisartutmedlem Finn Karlsen, Siumut

Udvalget har efter 1. behandlingen 29. september 2011 under EM2011 gennemgået forslaget.

Forslagets indhold og formål
Det foreslås, at der indføres et nyt indeks til beregning af afgiften i situationer, hvor
eksportøren ikke indregner transportomkostninger i salgsprisen.
Forslaget indebærer, at eksportører som ikke afholder omkostninger for transport mellem
Grønland og leveringsstedet, skal opgøre afgiftsbetalingen på baggrund af et indeks der tager
udgangspunkt i 10,70 kr. pr. kg, medens eksportører som afholder transportomkostninger skal
opgøre afgiften efter det nuværende indeks på 11,70 kr. pr. kg.
1. behandling af forslaget i Inatsisartut
Der var ved 1. behandlingen bred tilslutning til forslaget.
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Høringssvar
Der er i forbindelse med udarbejdelse af forslaget modtaget høringssvar fra to høringsparter.
Udvalget finder, at høringssvarene i fornødent omfang er behandlet i forslagets almindelige
bemærkninger.
Forslagets økonomiske konsekvenser
De økonomiske konsekvenser ved forslagets realisering er beskrevet under forslagets
almindelige bemærkninger. Det er her anført, at ændringen samlet vurderes at medføre et
merprovenu i størrelsesordenen ca. 3 mio. kr.
Udvalget bemærker, at det forventede merprovenu ikke fremgår af FFL 2012, hvorfor det
forventes, at Naalakkersuisut fremsætter ændringsforslag desangående i forbindelse med 2.
behandlingen af FFL 2012.

Udvalgets indstillinger
Et enigt udvalg indstiller på denne baggrund forslaget til vedtagelse.
Med disse bemærkninger og med den i betænkningen anførte forståelse skal udvalget
overgive forslaget til 2. behandling.

Andreas Uldum, Formand
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