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Bemærkninger til lovforslaget 

 
Almindelige bemærkninger 

 
 
1. Lovforslagets baggrund 
 
Efter gældende regler kan erhvervslivet i Grønland ikke få refunderet indførselsafgifterne af 
varer som leveres til boreplatforme mv., som befinder sig uden for afgiftsområdet, men på 
grønlandsk søterritorium eller kontinentalsokkelområde. På indeværende tidspunkt er varer 
som leveres direkte fra en havn i et andet land til sådanne boreplatforme mv. fritaget for 
indførselsafgift, idet varerne ikke har været indført til afgiftsområdet. Har varerne været 
indført til afgiftsområdet omfattes de af afgiftspligten og der er betalt eller skal betales 
indførselsafgift.  
 
Efter gældende regler kan erhvervsdrivende foretage afgiftsfri proviantering af skibe og fly, 
der forlader det grønlandske afgiftsområde med dansk, færøsk eller udenlandsk havn som 
destination. Det er nærliggende at udvide disse regler til også at gælde proviantering af 
boreplatforme mv., der befinder sig uden for afgiftsområdet, men på søterritoriet eller 
kontinentalsoklen, og herved forbedre grønlandske virksomheders mulighed for at konkurrere 
med udenlandske leverandører. 
 
2. Lovforslagets indhold 
Det foreslås, at Naalakkersuisut bemyndiges til at fastsætte regler om afgiftsfrit salg af varer 
til proviantering af produktionsanlæg, platforme og andre anlæg, herunder rørledninger og 
hertil knyttede anlæg, skibe samt andet udstyr, der anvendes i forbindelse med 
forundersøgelse, efterforskning eller udnyttelse af mineralske råstoffer på søterritoriet samt 
Grønlands kontinentalsokkelområde. 
 
Forslaget indebærer, at de gældende regler om afgiftsfri proviantering af skibe og fly, der 
afgår med udenlandsk havn som destination, kan udvides til at omfatte proviantering af 
boreplatforme m.v. 
 
3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 
 
Forslaget forventes ikke at have nævneværdige provenumæssige konsekvenser for det 
offentlige.  
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4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet 
 
Det skønnes, at forslaget vil få mindre, men positive økonomiske konsekvenser for 
erhvervslivet som følge af muligheden for at optage konkurrence med udenlandske 
leverandører. 
 
Forslaget vil ikke have administrative konsekvenser for erhvervslivet 
 
5. Miljø- og naturmæssige konsekvenser 
 
Forslaget har ingen miljø- eller naturmæssige konsekvenser. 
 
6. Økonomiske og administrative konsekvenser for borgerne 
 
Forslaget skønnes ikke at have økonomiske og administrative konsekvenser for borgerne. 
 
7. Forholdet til rigsfællesskabet og selvstyret 
 
Lovforslaget har ikke rigsfællesskabsaspekter 
 
8. Høring af myndigheder og organisationer 
 
Forslaget har i en tidligere version været til høring hos KANUKOKA, Grønlands 
Arbejdsgiverforening, NUSUKA, Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat (SIK), 
KNAPK, Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked, Departementet for Sociale 
Anliggender, Departementet for Sundhed, Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og 
Miljø og Råstofdirektoratet. 
 
Der er modtaget høringssvar fra Grønlands Arbejdsgiverforening, Departementet for Erhverv 
og Arbejdsmarked, Pilersuisoq, Departementet for Sociale Anliggender og Råstofdirektoratet. 
 
Ingen af de modtagne høringssvar kommenterer forslaget om afgiftsfrit salg af varer til 
proviantering af produktionsanlæg, platforme m.v. Høringssvarene koncentrerer sig om, 
hvorvidt der skal åbnes mulighed for, at private personer skal kunne få tilladelse til at indføre 
vin og spiritus. Naalakkersuisut har besluttet at afvente behandlingen af alkoholpolitisk 
redegørelse på FM 2011 inden stillingtagen til dette spørgsmåls videre behandling.  
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Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser 
 
 

Til § 1 
 

Til nr. 1 
Det foreslås, at Naalakkersuisut bemyndiges til at fastsætte regler om afgiftsfrit salg af varer 
til proviantering af produktionsanlæg, platforme og andre anlæg, herunder rørledninger og 
hertil knyttede anlæg, skibe samt andet udstyr, der anvendes i forbindelse med 
forundersøgelse, efterforskning eller udnyttelse af mineralske råstoffer på søterritoriet samt 
Grønlands kontinentalsokkelområde. 
 
Forslaget indebærer, at de gældende regler om afgiftsfri proviantering af skibe og fly, der 
afgår med dansk, færøsk eller udenlandsk havn som destination kan udvides til at omfatte 
proviantering af boreplatforme mv. beliggende på Grønlands søterritorium eller 
kontinentalsokkel, men uden for afgiftsområdet. 
 

Til § 2 
 
Det foreslås at loven skal træde i kraft den 1. maj 2011.  
 


