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FM 2019/18

Ændringsforslag
til
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2019 om ændring af landstingslov om afgift af
visse drikkevarer fremstillet i Grønland
(Præcisering af sanktionsbestemmelse)
Fremsat af Naalakkersuisut til 2. behandlingen.
Til § 1
1. Forslagets § 1, nr. 1, affattes således:
” 1. § 19, stk. 1, affattes således:
”Bøde idømmes den, der forsætligt eller ved grov uagtsomhed:
1) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger til brug for afgiftskontrollen,
2) Overtræder § 1, § 1 a, § 2, § 3, stk. 1, § 6, stk. 1, § 8, stk. 1, § 9, stk. 1 eller § 10, stk. 1,
3) undlader at efterkomme et pålæg meddelt efter § 11, stk. 1,
4) fortsætter driften af en afgiftspligtig virksomhed efter at Skattestyrelsen har inddraget
registreringen i henhold til § 9, stk. 2 eller § 12, stk. 1 og 2, eller
5) overdrager, erhverver, opbevarer, forbruger, transporterer eller tilegner sig varer, hvoraf der ikke
er betalt afgift, som skulle have været betalt efter loven.””

Bemærkninger til forslaget
Almindelige bemærkninger

Ændringsforslaget indebærer, at det præciseres i lovens § 19, stk. 1, nr. 2, at også overtrædelser af
lovens § 1 a, som vedrører erhvervsmæssig fremstilling her i landet af mineralvand, sodavand,
limonader og andre kulsyreholdige, ikke ethanolholdige læskedrikke, kan sanktioneres med bøde,
såfremt den pågældende har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.
Ændringsforslaget indebærer i øvrigt, at udtrykket ”eller forsøg herpå”, jf. det fremsatte forslags §
19, stk. 1. nr. 2, udgår, idet forsøg på overtrædelse af lovens bestemmelser allerede vil være
omfattet af Kriminallov for Grønlands bestemmelse om ”forsøg”.
Ændringen giver ikke anledning til at ændre vurderingen af lovforslaget i øvrigt.
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Bemærkninger til de enkelte bestemmelser
Til nr. 1
I forhold til det fremsatte ændringsforslag til Inatsisartutlov ændres oplistningen under § 19, stk. 1,
nr. 2 med en tilføjelse af lovens § 1 a.
Lovens § 1 a vedrører alene erhvervsmæssig fremstilling af mineralvand, sodavand, limonader og
andre kulsyreholdig, ikke ethanolholdige drikkevarer.
I oplistningen under § 19, stk. 1, nr. 2 udgår desuden ”eller forsøg herpå,”. Forsøgshandlinger er
omfattet af Kriminallov for Grønlands bestemmelse om ”forsøg”, hvorfor sådanne handlinger
allerede efter gældende regler kan sanktioneres.

