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Ændringsforslag 

 

til 

 

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

 

Fremsat af Naalakkersuisut til 3. behandlingen. 

 

Til § 1 

 

1. Efter lovforslagets § 6, stk. 4, indsættes som nyt stk. 5: 

”Stk. 5.  Hvis der i ét kvartal udføres mindre end 10 procent af det foregående års samlede ikke 

indhandlingspligtige kvote af en afgiftspligtig fiskeart, anvendes den gennemsnitlige salgspris for 

det kvartal, hvor der senest blev udført 10 procent eller mere af det foregående års samlede ikke 

indhandlingspligtige kvote af den afgiftspligtige fiskeart som grundlag for beregning af afgiften, jf. 

stk. 1 og 2.” 

 

 

2.  Efter lovforslagets § 7, stk. 2, indsættes som nyt stk. 3: 

”Stk. 3.  Hvis der i ét kvartal indhandles mindre end 10 procent af det foregående års samlede 

indhandlingspligtige kvote af en afgiftspligtig fiskeart, anvendes den gennemsnitlige salgspris for 

det kvartal, hvor der senest blev udført 10 procent eller mere af det foregående års samlede  

indhandlingspligtige kvote af den afgiftspligtige fiskeart som grundlag for beregning af afgiften, jf. 

stk. 1.” 

 

 

Bemærkninger til forslaget 

 

Almindelige bemærkninger 

 

 

Ændringsforslaget indebærer, at der i forslaget tages højde for den situation, at enkelte fiskearter 

ikke opfiskes helårligt, men alene i enkelte perioder af året.   

 

Den nuværende indretning af loven indebærer, at afgiften fastsættes på baggrund af de 

gennemsnitlige salgspriser to kvartaler forud for det kvartal, hvori udførslen eller indhandlingen 

finder sted. Den nuværende indretning af loven giver således mulighed for, at fiskearter som alene 

opfiskes i nogle perioder af året, kan blive pålagt en uforholdsmæssig lav afgift, set i forhold til, at 



 

 

afgiftsgrundlaget i den periode, som ligger til grund for afgiftsberegningen, er uforholdsmæssig lav 

eller ikke eksisterende.  

 

Ændringen giver ikke anledning til at ændre vurderingen af lovforslagets økonomiske 

konsekvenser. 

 

 

Bemærkninger til de enkelte bestemmelser 

 

Til nr. 1 og 2 

Det foreslås, at der tages højde for, at enkelte fiskearter ikke opfiskes helårligt, men alene i enkelte 

perioder af året. 

 

Det foreslås, at hvis der i ét kvartal udføres mindre end 10 procent af det foregående års samlede 

ikke indhandlingspligtige kvote, eller indhandlingspligtige kvote, af en afgiftspligtig fiskeart, 

anvendes den gennemsnitlige salgspris for det kvartal, hvor der senest blev udført 10 procent eller 

mere af det foregående års samlede ikke indhandlingspligtige kvote af den afgiftspligtige fiskeart, 

som grundlag for beregning af afgiften.  

 


