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 Ændringsforslag  
 

til  

 
Forslag til: Inatsisartutlov nr. XX af XX. XXX 2015 om ændring af inatsisartutlov om afgift 
på hellefisk og makrel i det havgående fiskeri  
 
Fremsat af Naalakkersuisut til 2. behandlingen.  
 

 
Til § 1  

 
1.  § 1, nr. 2, affattes således: 
”2. § 1, stk. 1, affattes således: 
”Efter bestemmelserne i denne lov svares afgift af hellefisk fisket på Grønlands fiskeriterritorium 
og på andre landes fiskeriterritorium og af visse pelagiske fiskearter fisket i det østgrønlandske 
fiskeri.” 
 
2.  § 1, nr. 3, udgår. 
 
3.  § 1, nr. 4, affattes således: 
”4.  § 2 affattes således: 
”§ 2.  Afgiftspligten indtræder på fangsttidspunktet, jf. dog stk. 2. 
  Stk. 2.  I det kystnære hellefisk fiskeri indtræder afgiftspligten ved indhandling til et indhandlings- 
eller produktionsanlæg, herunder et indhandlingsskib.”   
 
4.  I § 1 indsættes som nyt nr. 01 
”01. § 3, stk. 1, affattes således: 
”§ 3.  Virksomheder og personer, der har kvoter til det havgående fiskeri efter hellefisk, svarer en 
afgift på 2,50 kr. per kilo hellefisk, jf. stk. dog stk. 2. Ved opgørelsen af afgiften ses bort fra den 
andel af fangsten, som skal indhandles med henblik på filetering.”  
 
5.  § 1, nr. 7, affattes således: 
”7.  Efter § 3 a indsættes en ny overskrift:  
 

”Afgift på hellefisk i det kystnære fiskeri” 
 
6.  § 1, nr. 8, affattes således: 
”8.  Efter den nye overskrift indsættes: 
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”§ 3 b.  Virksomheder og personer, der ikke er omfattet af § 3, stk. 1, svarer en afgift på 5 procent 
af vederlaget ved indhandling af hellefisk til et indhandlings- eller produktionsanlæg. 
  Stk. 2.  Den, der udbetaler vederlag som nævnt i stk. 1, indeholder afgiften ved udbetalingen. 
Indeholdelsen foretages ved at den indeholdelsespligtige beregner det beløb, der skal indeholdes, og 
tilbageholder beløbet i vederlaget.”   
 
7.  I § 1 indsættes som nyt nr. 02 
”02.  § 4, stk. 2 og 3, affattes således: 
  ”Stk. 2.  Afgiftspligtige virksomheder og personer som nævnt i § 3, stk. 1 og § 3 a skal føre et 
regnskab, der kan danne grundlag for opgørelsen af afgiften og for kontrollen med afgiftens rigtige 
betaling.  
  Stk. 3.  Afgiftspligtige virksomheder og personer som nævnt i § 3, stk. 1, og § 3 a skal efter 
udgangen af afgiftsperioden og senest sidste hverdag i måneden efter afgiftsperiodens udløb, angive 
afgiftsgrundlaget, afgiften heraf samt indbetale afgiften til skatteforvaltningen.”  
 
8.  I §1 indsættes som nyt nr. 03 
”03. Som ny § 4 a indsættes: 
”§ 4 a.  Indeholdelsespligtige virksomheder som nævnt i § 3 b, stk. 2, skal føre et regnskab over de 
virksomheder og personer, som indhandler hellefisk, udbetalte vederlag, bonusser m.v. og andre 
oplysninger, der kan tjene som grundlag for opgørelsen af afgiften og for kontrollen med afgiftens 
rigtige betaling.  
  Stk. 2.  Indeholdelsespligtige virksomheder og personer som nævnt i § 3 b, stk. 2, skal efter 
udgangen af afgiftsperioden og senest sidste hverdag i måneden efter afgiftsperiodens udløb for 
hvert indhandlings- eller produktionssted, angive afgiftspligtig mængde, størrelsen af udbetalte 
vederlag, afgiften heraf samt indbetale afgiften til skatteforvaltningen.   
  Stk. 3.  Indsendes angivelsen ikke rettidigt, skal der betales et gebyr på 2 procent af den afgift, der 
skal indbetales for perioden, dog mindst 500 kr. og højest 5.000 kr.” 
  
9.  § 1, nr. 12, affattes således: 
” 12.  § 8, stk. 1, affattes således: 
”§ 8.   Forsætlig eller groft uagtsom overtrædelse af § 1, stk. 1, § 3, stk. 1, § 3 a, stk. 1, § 3 b, § 4, 
stk. 2 eller 3, § 4 a, stk. 1 og 2, eller undladelse af at efterkomme et i medfør af § 5 meddelt påbud 
om anvendelse af en kortere betalingsfrist eller påbud om at stille sikkerhed, kan medføre 
foranstaltninger efter reglerne i Kriminallov for Grønland.” 
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Bemærkninger til lovforslaget 
 

Almindelige bemærkninger 
 

Ændringsforslaget fremsættes for at imødekomme den kritik der har været af forslaget om afgift på 
udførsel af sparsomt eller forarbejdet hellefisk. Ændringen indebærer, at denne del af det fremsatte 
lovforslag udgår. 
 
I stedet foreslås, at det kystnære fiskeri efter hellefisk i hele landet bliver omfattet af en 
ressourceafgift.  
 
Afgiften på det kystnære hellefisk fiskeri udgør efter forslaget 5 procent af vederlaget ved 
indhandlingen. Der tages herved højde for, at de forskellige indhandlings- og 
produktionsvirksomheder benytter forskellige indhandlingspriser. En procentandel bevirker, at 
afgiften udgør samme relative andel af prisen, uanset indhandlingspriserne.  
 
Afgiftspligten indtræder, når hellefisken indhandles til et indhandlings- eller produktionsanlæg. 
Afgiften påhviler i udgangspunktet den, der indhandler hellefisken. Det er dog indhandlings- eller 
produktionsstedet, som har pligt til at indeholde afgiften i indhandlerens vederlag og at afregne den 
indeholdte afgift til skatteforvaltningen.   
 
Indhandleren kan fradrage afgiften ved opgørelsen af sin skattepligtige indkomst. 

 

Som følge af forslaget om afgiftsbelægning af indhandling af hellefisk i det kystnære hellefisk 
fiskeri foreslås afgiftsbelægningen af det havgående hellefisk fiskeri ændret. Ændringen indebærer, 
at det havgående hellefisk fiskeri fremover skal betale afgift af hele fangsten, bortset fra den del, 
som det havgående fiskeri har pligt til at indhandle til filetering.  

 

Til gengæld for at afgiftspligten i det havgående fiskeri udvides til at omfatte den 
indhandlingspligtige del, nedsættes afgiftssatsen, så den samlede afgiftsbelastning for det 
havgående fiskeri forbliver på samme niveau. I den gældende § 3, stk. 1, er afgiftssatsen fastsat til 
2,50 kr. Som følge af den regulering, som finder sted i medfør af § 3, stk. 2, udgør den senest 
anvendte afgiftssats 3,06 kr. Det foreslås, at afgiftssatsen fra lovens ikrafttrædelse fastsættes til 2,50 
kr. Herved opnås, at den samlede afgiftsbelastning for det havgående fiskeri forbliver på samme 
niveau som i dag. Det skyldes alene tilfældigheder, at den foreslåede afgiftssats for det samlede 
havgående fiskeri er den samme, som den afgiftssats, som fremgår af § 3, stk. 1. Den nye afgiftssats 
vil fra og med 2. kvartal 2016 blive reguleret efter bestemmelsen i § 3, stk. 2. 
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Provenuet fra afgiften på det kystnære hellefisk fiskeri skønnes at udgøre ca. 20 mio. kr. i 2016. 
Provenuet modsvarer provenuet fra afgiften på udførsel af sparsomt eller uforarbejdet hellefisk. Der 
er med andre ord tale om et provenuneutralt ændringsforslag. 
 
For rederierne samt indhandlings- og produktionsanlæggene vil ændringen være forbundet med 
administration af opgørelse og indbetaling af afgifterne.  
 
I det omfang de ansatte ombord aflønnes som partsfiskere, vil disse blive berørt af forslaget, hvis 
afgiften fratrækkes det samlede løngrundlag før afregning til de ansatte. 

 
Bemærkninger til de enkelte bestemmelser 

 

Til nr. 1 (lovens § 1, stk. 1) 

Det foreslås, at lovens anvendelsesområde udvides til at omfatte virksomheder og personer, der har 
kvoter til fiskeri efter visse pelagiske fiskearter, herunder sild og lodde i Østgrønland. 
Desuden udvides anvendelsesområdet til hellefisk, der i det kystnære fiskeri indhandles til 
indhandlings- og produktionsanlæg. Som hidtil omfattes virksomheder og personer, der har kvoter 
til havgående fiskeri efter hellefisk og makrel. 

 

Til nr. 2 (lovforslagets nr. 3) 

Det foreslås at lovforslagets nr. 3 udgår, idet afgiften på udførsel af sparsomt og uforarbejdede 
hellefisk falder bort og erstattes af en afgift på det kystnære fiskeri efter hellefisk. 

 

Til nr. 3 (lovens § 2) 

I det havgående hellefisk fiskeri og i fiskeriet efter visse pelagiske fiskearter i Østgrønland 
indtræder afgiftspligten på fangsttidspunktet.  

 

Bestemmelsen i stk. 2 medfører, at afgiftspligten i forbindelse med kystnært fiskeri efter hellefisk i 
stedet indtræder på indhandlingstidspunktet.  

 

Til nr. 4 (lovens § 3, stk. 1) 

Bestemmelsen medfører en nedsættelse af afgiftssatsen for hellefisk fanget i det havgående fiskeri. 
Til gengæld inddrages den del af fangsten, som skal indhandles til indhandlings- eller 
produktionssteder under afgiftspligten bortset fra den del, som skal indhandles med henblik på 
filetering. Indhandlingsskibe anses i denne sammenhæng som et indhandlings- eller 
produktionssted. 
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Er der ikke ved tildelingen af kvoten fastsat en pligt til at indhandle en bestemt mængde eller andel 
af fangsten med henblik på filetering, beregnes afgiften af hele den logbogsførte fangst. 

 

Til nr. 5 (ny overskrift) 

Bestemmelsen er ordensmæssig, idet den indfører en overskrift i loven som konsekvens af, at loven 
udvides til at omfatte hellefisk i det kystnære fiskeri. 

 

Til nr. 6 (lovens § 3b)   

Det foreslås, at der indføres en ressourceafgift på fiskeri af hellefisk i det kystnære fiskeri. 

 

Afgiften udgør 5 procent af vederlaget ved indhandling af hellefisk fanget i det kystnære fiskeri til 
indhandlings- eller produktionsanlæg. 

 

Som vederlag anses ethvert beløb, gode eller lignende, som modtages som modydelse for 
indhandlingen. Vederlaget omfatter eksempelvis også udbetalte bonusser, gaver, naturalier, rabatter 
eller lignende, som indhandleren modtager som modydelse for indhandlingen af hellefisk. 

 

Indhandling til Kalaaliaraq (brætter), institutioner, kantiner, restauranter m.v. betragtes ikke som 
indhandling til indhandlings- og produktionsanlæg. 

 

Bestemmelsen i stk. 2 fastslår, at det påhviler indhandlings- eller produktionsanlægget at indeholde 
afgiften ved udbetalingen af vederlaget. Indeholdelsen foretages ved, at den indeholdelsespligtige 
beregner det beløb, der skal indeholdes og tilbageholder beløbet i vederlaget. 

 

Til nr. 7 (lovens § 4, stk. 2-3) 

Ændringen er især en følge af, at loven er udvidet til at omfatte fiskeri efter visse pelagiske 
fiskearter i Østgrønland.  

 

Bestemmelsen fastslår, at virksomheder og personer, der har kvoter til det havgående fiskeri efter 
hellefisk samt visse pelagiske fiskearter i Østgrønland har regnskabs- og angivelsespligt for 
afgiften. Desuden fastsættes fristen for rettidig indbetaling af afgiften.  
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Desuden ophæves kravet om at afgiftsangivelser skal vedlægges kopier af fakturaer m.v., idet 
sådanne oplysninger er uden betydning for opgørelsen af afgifterne. 

 

Til nr. 8 (ny § 4 a) 

Bestemmelsen fastslår, at virksomheder, som udbetaler vederlag i forbindelse med indhandling af 
hellefisk fanget i det kystnære fiskeri er forpligtet til for hvert indhandlings- eller produktionssted, 
at føre et regnskab, som kan danne grundlag for opgørelsen af afgiften, og for kontrollen med 
afgiftens betaling.  

Bestemmelsen angiver samtidig fristen for angivelse og indbetaling af afgiften. Undlader en 
afgiftspligtig, at indsende angivelsen rettidigt, betales et gebyr på 2 procent af afgiften, dog mindst 
500 kr. og højest 5.000 kr.  

  

Til nr. 9 (lovens § 8, stk. 1) 
Som konsekvens af lovens udvidede anvendelsesområde forslås bestemmelsen ændret, så der også 
kan idømmes foranstaltninger for eventuelle overtrædelse af de nye bestemmelser. 

 
 


