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 RETTELSESBLAD  

 

Erstatter forslag dateret 15. november 2017  

 

Begrundelse 

Inatsisartuts Bureau har påpeget at begge ændringsforslag fremsat til 3. behandlingen indeholder 

indsættelser af nye stykker 3 i § 7. Nærværende rettelse er således alene af lovteknisk karakter. 

 

Ændringsforslag 

 

Til 

 

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. Xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri.  
 

Fremsat af Naalakkersuisut til 3. behandlingen.  

 

1.  Inatsisartutforslagets § 3, stk. 2, affattes således:  

”Stk. 2.  For det kystnære fiskeri efter rejer og hellefisk svares afgift i henhold til reglerne i §§ 4-7.” 

 

2.  Inatsisartutforslagets § 6, stk. 3 affattes således: 

”Stk. 3. Afgiftsprocenten kan ikke overstige 17,5 procent.” 

 

3.  Efter Inatsisartutforslagets § 7, stk. 3, indsættes som nyt stk. 4: 

”Ved overdragelse af kammuslinger til tredjemand eller udførsel fra Grønland udgør afgiften 5 

procent af prisen.” 

 

 

Bemærkninger til forslaget 

 

Almindelige bemærkninger 

 

Ændringsforslaget indebærer, at der ikke indføres afgift på det kystnære fiskeri efter torsk, krabber 

stenbidderrogn. Desuden indføres en fast afgift på 5 procent for kammuslinger. 

 

Ændringerne er en følge af drøftelser i koalitionen om bl.a. det uhensigtsmæssige i afgiftsbelægning 

af det relativt begrænsede fiskeri efter torsk, krabber stenbidderrogn i det kystnære fiskeri.  

 

Efter at have modtaget en meget sen henvendelse er det desuden konstateret, at det nuværende 

fiskeri efter kammuslinger ikke vil bære en afgift på det niveau der lagt op til med forslaget. Der 

lægges derfor op til en fast afgiftssats på 5 procent for dette fiskeri. 

 

Ændringen af den afgiftsmæssige behandling af kammuslingefiskeriet forventes at reducere det 
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årlige provenu med op mod 1 mio. kr. Det må dog anses som tvivlsomt, at det oprindeligt 

budgetterede provenu på kammuslingefiskeriet ville have været realiseret, da dette fiskeri næppe 

ville have været rentabelt under den foreslåede afgiftsbelægning. 

 

Fritages det kystnære fiskeri efter torsk, krabber og stenbidderrogn for afgift vil reducere det 

forventede merprovenu med 4,4 mio.kr.  

 

Dette opvejes af en stigning i afgiftsloftet fra 17 pct. til 17,5 pct., der forventes at bidrage med ca. 7 

mio.kr. i afgiftsprovenu.  

 

Ændringerne forventes at pålægge det havgående fiskeri efter særligt rejer og hellefisk en merudgift 

efter skat på ca. kr. 4,5 mio.kr. Det vurderes, at det havgående fiskeri kan bære afgiftsstigning uden 

at det vil forringe erhvervets muligheder for at generere et acceptabelt afkast til ejerne og til 

investeringer.  

 

I det kystnære fiskeri sparer aktørerne en udgift på ca. kr. 4,4 mio.kr. svarende netto til ca. kr. 2,9 

mio. Dette vil øge mulighederne for at opnå større afkast.  

 

Bemærkninger til de enkelte bestemmelser 

 

Til nr. 1 og 2 

Det foreslås, at der alene indføres afgift på det kystnære fiskeri efter rejer og hellefisk. Som følge 

heraf foreslås den maksimale afgiftsprocent i § 6, stk. 3, forhøjet med 0,5 procent til 17,5 procent. 

 

Til nr. 3 

Det foreslås, at der fastsættes en fast afgiftssats på 5 procent af prisen ved overdragelse af 

kammuslinger til tredjemand eller ved udførsel heraf.  


