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SUPPLERENDE 

 

TILLÆGSBETÆNKNING 

 

 

Afgivet af  

 

 

Finans- og Skatteudvalget 

 

 

vedrørende 

 

 

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

fiskeri 

 (Naalakkersuisoq for Finanser og Skatter) 

 

 

Afgivet til forslagets 3. behandling 

 

 

Udvalget har under behandlingen bestået af: 

 

Inatsisartutmedlem Jens Immanuelsen, Siumut, formand 

Inatsisartutmedlem Randi V. Evaldsen, Demokraterne, næstformand 

Inatsisartutmedlem Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit  

Inatsisartutmedlem Bendt Kristiansen, Inuit Ataqatigiit 

Inatsisartutmedlem Martha Lund Olsen, Siumut 

Inatsisartutmedlem Ineqi Kielsen, Siumut 

Inatsisartutmedlem Kelly Berthelsen, Inuit Ataqatigiit  

 

Udvalget har efter 2. behandlingen den 7. november 2017 gennemgået forslaget på baggrund af 

opfølgende spørgsmål og svar til lovforslaget. 

 

1. Forslagets formål og indhold  

Naalakkersuisut har til forslagets 3. behandling fremsat ændringsforslag. Ændringsforslaget 

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

helårligt, men alene i enkelte perioder af året.  
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2. Udvalgets behandling af Naalakkersuisuts ændringsforslag forud for forslagets 3. 

behandling   

Som udvalget forstår det, så søger man med ændringsforslaget at foregribe en situation, hvor 

afgiftsgrundlaget to kvartaler forud, som ligger til grund for afgiftsberegningen, ikke er 

eksisterende, fordi fiskearten ikke er opfisket i perioden.   

 

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, 

foreslås i så fald, at 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, anvendes som grundlag for beregning af afgiften. 

 

3. Udvalgets indstillinger 

Et flertal i udvalget bestående af repræsentanter for Siumut og Inuit Ataqatigiit skal om 

ændringsforslaget bemærke: 

Udvalgets flertal henviser til de ovenfor anførte i udvalgets behandling af forslaget.   

 

Ovennævnte udvalgsflertal indstiller på denne baggrund ændringsforslaget til vedtagelse af 

Inatsisartut.  

 

Et mindretal i udvalget bestående af repræsentanten for Demokraterne skal om forslaget 

bemærke:  

”Demokraterne skal henvise til sin mindretalsudtalelse i udvalgets betænkning til forslagets 3. 

behandling i øvrigt. Ændringsforslaget har ikke ændret på Demokraternes holdning til 

forslaget som helhed.”  

 

Ovennævnte udvalgsmindretal indstillerpå denne baggrund ændringsforslaget til forkastel-

se. 
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Med disse bemærkninger og med den i betænkningen anførte forståelse skal udvalget 

overgive forslaget til 3. behandling. 

 

 

 

 

 
 

Jens Immanuelsen, 

formand 

 
 

   

Randi V. Evaldsen  Peter Olsen  

   

Bendt B. Kristiansen  Martha Lund Olsen 

   

Ineqi Kielsen  Kelly Berthelsen 

 

 


