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TILLÆGSBETÆNKNING 
 

Afgivet af Finans & Skatteudvalget 
 

vedrørende 
 

Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xXx 2013 om ændring af landstingslov om afgift på 
rejer 

 
Fremsat af Medlem af Naalakkersuisut for finanser og indenrigsanliggender 

 
Afgivet til forslagets 2. behandling 

 
 

Udvalget har under behandlingen bestået af: 
 
Inatsisartutmedlem Finn Karlsen, Siumut, formand 
Inatsisartutmedlem Gerhardt Petersen, Atassut, næstformand 
Inatsisartutmedlem Evelyn Frederiksen, Siumut  
Inatsisartutmedlem Jens Imanuelsen, Siumut 
Inatsisartutmedlem Kalistat Lund, Inuit Ataqatigiit 
Inatsisartutmedlem Hans Aronsen, Inuit Ataqatigiit 
Inatsisartutmedlem Naaja Nathanielsen, Inuit Ataqatigiit 
 
 
Udvalget har efter 2. behandlingen den 17. oktober 2013 gennemgået forslaget. 
 

2. behandlingen af forslaget i Inatsisartut 
Under 2. behandlingen beklagede oppositionen sig over ikke at have fået afklaring på, hvorfor 
der var forskelle i Naalakkersuisuts og Grønlands Arbejdsgiverforenings udmeldinger 
omkring lovforslagets økonomiske konsekvenser for branchen. Punktets 2. behandling blev 
herefter stoppet af mødelederen og forslaget henvist til fortsat udvalgsbehandling.  
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Udvalgets behandling af forslaget   
Udvalget modtog en skrivelse fra Naalakkersuisoq for Finanser og Indenrigsanliggender d. 
31. oktober. Denne skrivelse vedrører nærværende forslag og forslag til Inatsisartutlov om 
ændring af Inatsisartutlov om afgift på hellefisk i det havgående fiskeri (EM 2013/101). 
Naalakkersuisoq anfører i sin skrivelse:  
”Grønlands Arbejdsgiverforening (GA) fremførte forud for 1. behandlingen af EM 2013/103 
kritik af de beregninger, som lå til grund for FFÆ 2014. Forskellene mellem GA og 
Naalakkersuisuts tal skyldes, at beregningerne var foretaget ud fra forskellige forudsætninger. 
Naalakkersuisuts beregninger tog udgangspunkt i den afgiftssats (dvs. rejepris) og forventede 
kvotemængde, som var kendt omkring april 2013. GA´s beregninger byggede på de 
oplysninger, som var kendt og forventede i juni/juli 2103. I den mellemliggende periode var 
bl.a. rejepriserne steget markant, hvilket medfører et højere provenu. Dette er en konsekvens 
af den eksisterende lovgivning og har derfor ingen direkte sammenhæng med forslaget til EM 
2013/103. … 
Dialogen har ført til enighed om vurderingen af de økonomiske konsekvenser og om 
fremsættelse af et ændringsforslag til 2. behandlingen af lovforslaget.”   
 
Til andenbehandlingen af forslaget fremsatte Nalakkersuisut et ændringsforslag til 
nærværende forslag. Det foreslås heri, at den maksimale afgift fastfryses på 15 procent, ved 
en gennemsnitlig salgspris på 24,60 kr. Naalakkersuisut anfører at ændringsforslaget 
imødekommer en del af erhvervets bekymring for de fremtidige økonomiske vilkår. Det sker 
ved at sænke den maksimale afgift til 15 procent.  

 

6. Udvalgets indstillinger  
På baggrund af ovenstående anser udvalget de forskellige udmeldinger fra Naalakkersuisut og 
GA om forslagets økonomiske konsekvenser for branchen for aklaret.  
 

Udvalgets indstilling  
 
Et enigt udvalg indstiller på denne baggrund forslaget, med det af Naalakkersuisut 
fremsendte ændringsforslag til 2. behandling, til vedtagelse af Inatsisartut. 
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Med disse bemærkninger og med den i betænkningen anførte forståelse skal udvalget 
overgive forslaget til 2. behandling. 
 
 
 
 
 

 
  

 
 

 
Finn Karlsen, Formand  

 
 

 
  

 
 

Gerhardt Petersen 
 
 Evelyn Frederiksen 

 
 

 
  

 
 

 
  

 
Jens Immanuelsen 

 
 Naaja Nathanielsen  

 

 

 
Hans Aronsen  

 
Kalistat Lund  

 
 
 


