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Bemærkninger til lovforslaget 

 

Almindelige bemærkninger 

Som led i finanslovsforhandlingerne har der været ønske om at gennemføre ændringer i afgifterne 

på fiskeri. Særligt ønskes afgiften på det kystnære hellefisk fiskeri nedsat.  

 

For at finansiere nedsættelsen af den kystnære hellefisk fiskeriafgift foreslås der ændringer i 

afgiftssatserne for eksport af alle afgiftsbelagte fiskearter, samt, at afgiftsloftet hæves fra 17,9 

procent til 18,4 procent. Det foreslås dog samtidig, at fiskeriet efter havgående fiskeri efter torsk, 

kuller, sej, rødfisk og kystnært fiskeri efter rejer i 2022 friholdes fra afgiftsforhøjelsen.  

 

Der forventes i løbet af 2022 fremsat et lovforslag, der vil gøre afgiftslempelserne for det 

havgående fiskeri efter torsk, kuller, sej og rødfisk og kystnært fiskeri efter rejer varige. 

 

2. Hovedpunkter i forslaget 

Hvor lempelser af skatter og afgifter kan ske via tekstanmærkninger på finansloven, vurderes det at 

den fornødne lovmæssige hjemmel for gennemførelse af de foreslåede forhøjelser bør sikres ved en 

lovændring. 

 

Lovforslaget har til hensigt at sikre dette. 

 

3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 

Forslaget skønnes ikke at have administrative konsekvenser. En fjernelse af afgiften på kystnært 

hellefiskefiskeri vil nedsætte landskassens indtægter med 16 mio. kr. i 2022. Forhøjelsen af afgiften 

på det havgående fiskeri efter hellefisk og rejer vil øge landskassens indtægter med omkring 8,5 

mio. kr. årligt.  

 

Disse provenuvirkninger indarbejdes i forslaget til finanslov for 2022 ved et ændringsforslag til 3. 

behandlingen. 

 

En stigning i afgiftsloftet for det havgående fiskeri særligt efter rejer og hellefisk vil i et mindre 

omfang reducere besætningernes hyre samt reducere heraf følgende A-skatter og selskabsskatter. 

Afgiftsstigningen anses som så begrænset, at det havgående fiskeri efter rejer og hellefisk stadig 

kan drives rentabelt. 

 

4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet 

De økonomiske konsekvenser for erhvervslivet vil bestå i afgiftsforhøjelser som beskrevet i afsnit 3. 

Det kystnære fiskeri efter hellefisk bliver tilsvarende lempeligere afgiftspålagt. 

 

5. Konsekvenser for natur, miljø og folkesundhed 
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Forslaget har ingen natur-, miljø- eller folkesundhedsmæssige konsekvenser. 

 

6. Konsekvenser for borgerne 

For en beskrivelse af forslagets konsekvenser for borgere, der er beskæftiget indenfor de fiskeriet, 

henvises til afsnit 3. Det kystnære fiskeri efter hellefisk bliver tilsvarende lempeligere afgiftspålagt. 

 

7. Andre væsentlige konsekvenser 

Lovforslaget har ikke rigsfællesskabsaspekter. 

 

8. Høring af myndigheder og organisationer 

Grundet at lovforslaget er udformet i forbindelse med finanslovsforhandlingerne har der ikke været 

mulighed for at foretage en offentlig høring. 

 

 

 

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser 

 

Til § 1 

 

Til nr. 1 

Det foreslås, at afgiften ved overdragelse af fangsten til tredjemand eller udførsel fra Grønland 

hæves fra 5 procent til 5,5 procent.  

 

Til nr. 2 

Det foreslås, at afgiftsloftet i § 6, stk. 3, fastsættes til 18,4 procent.  

 

 

Til § 2 

 

Til stk. 1 

Det foreslås at loven træder i kraft 1. januar 2022. 

 

Til stk. 2 

Som en overgangsordning i 2022 foreslås det, at afgiftssatserne i lovens § 6, stk. 1 bibeholdes på 5 

procent for fiskeriet efter torsk, kuller, sej, rødfisk og kystnært fiskeri efter rejer. 

 

 

Til stk. 3 

Det foreslås desuden som en overgangsordning for 2022, at afgiftsloftet i lovens § 6, stk. 3 holdes 

uændret på 17,9 procent for torsk, kuller, sej, rødfisk og kystnært fiskeri efter rejer. 


