
26. januar 2015  FM 2015/85 

Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xXx 2015 om ændring af landstingslov om ind- og 
udførsel af varer 
(Adgang til elektronisk indblik i flyselskabernes passageroplysninger samt toldkontrol ved 
kropsscanning) 

 
§ 1 

 
I landstingslov nr. 18 af 30. oktober 1992 om ind- og udførsel af varer, som ændret ved blandt 
andet inatsisartutlov nr. 12 af 21. maj 2010 og senest ved inatsisartutlov nr. 5 af 15. april 
2011, foretages følgende ændringer: 
 
1. I § 29 indsættes som nyt stk. 3: 
”Stk. 3.  Skattestyrelsen er berettiget til at kræve oplysninger hos transportselskaber om 
personer, som er under rejse til eller fra afgiftsområdet, herunder ved adgang til 
transportselskabernes elektroniske databaser. Oplysningerne som indhentes ved 
Skattestyrelsens online adgang til transportselskabernes databaser kan ikke overføres 
elektronisk eller direkte lagres i Skattestyrelsens datasystemer.” 
 
Stk. 3-5 bliver herefter stk. 4-6. 
 
2. I § 29 indsættes som stk. 7:   
”Stk. 7. Skattestyrelsen kan nægte personer adgang til og udgang fra befordringsmidlet samt 
tilførsel eller fraførsel af varer, indtil kontrollen er afsluttet. Skattestyrelsen kan endvidere 
forbyde, at befordringsmidlet forlader kontrolstedet, indtil kontrollen er afsluttet.”  
 
3. I § 30 indsættes som nyt stk. 5: 
”Stk. 5. Juridiske eller fysiske personer, der forsender eller modtager penge likvide midler, der 
overstiger modværdien af 15.000 euro, skal angive samtlige penge likvide midler til 
Skatteforvaltningen senest i forbindelse med forsendelsens ankomst til eller afgang fra 
afgiftsområdet.” 

 
Stk. 5 bliver herefter stk. 6. 

 
4. I § 30 indsættes som stk. 7: 
”Stk. 7. Eftersyn som nævnt i stk. 6 kan med den pågældendes accept foretages ved hjælp af 
kropsscanning.” 

 
5. I § 46, stk. 5, indsættes efter ”§ 30, stk. 4”: ”og § 30, stk. 5”.  

 
6.  § 45 affattes således: 
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”§ 45.  Vægrer nogen sig ved at efterkomme bestemmelserne i § 1, § 29, stk. 1, 2, 3 og 5, § 
30, stk. 1-3 og § 32, stk. 2, kan vedkommende idømmes bøde. 
  Stk. 2.  Tilsidesætter nogen et af skatteforvaltningen i medfør af § 29, stk. 6 og 7, meddelt 
pålæg, kan vedkommende idømmes bøde.” 
 
7.  I § 46 indsættes som stk. 7: 
”Stk. 7.  Hvor landstingsloven efter forskrifter udstedt i medfør af landstingsloven hjemler 
fastsættelse af bøde, kan bøden pålægges en juridisk person efter reglerne i Kriminallov for 
Grønland.” 

 
§ 2 

 
 
Inatsisartutloven træder i kraft den 1. juni 2015. 

 
 
Grønlands Selvstyre, den x. xXx 2015 
 
 
Kim Kielsen 


