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TILLÆGSBETÆNKNING
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
Naalakkersuisut har efter 1. behandlingen fremsat ændringsforslag, hvorfor Udvalget hermed
afgiver tillægsbetænkning.
Ændringsforslagets indhold
Naalakkersuisut har bl.a. begrundet ændringsforslaget med følgende:
”En gennemgang af forslaget fremlagt til 1. behandling har vist, at det skønnede
merprovenu på 3 mio. kr. var skønnet for positivt. I stedet burde provenuet have været
skønnet til mellem minus 1 mio. kr. (tab) og plus 1,5 mio. kr. (gevinst).
Naalakkersuisut er efter forslagets 1. behandling desuden blevet opmærksom på, at det
fremsatte forslag om ændring af Landstingslov om afgift på rejer ikke i tilstrækkelig
grad sikrer neutralitet i afgiftsbetalingen ved salg med eller uden
transportomkostninger, dvs. uanset handelsmønstre[…]
Naalakkersuisut ønsker på den baggrund til 2. behandlingen, at fremsætte et
ændringsforslag.
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Ændringsforslaget betyder, at eksportører som ikke indregner transportomkostninger
skal forhøje rejernes salgspris med 1 kr. per kilo, forinden afgiftsberegningen”.
Udvalgets behandling af forslaget
Generelt finder Udvalget, at lovforslag bør udarbejdes så betids, at Naalakkersuisut har
mulighed for at undersøge og redegøre fyldestgørende for effekterne af forslaget. Udvalget
skal henstille at Naalakkersuisut fremover skærper opmærksomheden herpå.
Forslagets økonomiske konsekvenser
Naalakkersuisut har oplyst, at det forventede merprovenu som følge af ændringsforslaget er
1,5 mio. kr., hvilket er 1,5 mio. kr. mindre end det oprindelige forslag.

Udvalgets indstillinger
Et Enigt udvalg indstiller ændringsforslaget til vedtagelse

Med disse bemærkninger og med den i betænkningen anførte forståelse skal udvalget
overgive forslaget til 2. behandling.

Andreas Uldum, Formand

Olga P. Berthelsen

Juliane Henningsen
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Jens Immanuelsen
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____________
EM2011/110
J.nr. 01.31.03-00001

2

