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BETÆNKNING 

 

Afgivet af Finans- og Skatteudvalget 

 

vedrørende 

 

Forslag til Inatsisartutlov om ændring af landstingslov om indførselsafgifter 

Fremsat af Naalakkersuisoq for Finanser og Ligestilling 

 

Afgivet til forslagets 2. behandling 

 

 

Udvalget har under behandlingen 24. oktober 2022 bestået af: 

 

Medlem af Inatsisartut Hans Peter Poulsen, Siumut, formand 

Medlem af Inatsisartut Jens Frederik Nielsen, Demokraatit, næstformand 

Medlem af Inatsisartut Asii Chemnitz Narup, Inuit Ataqatigiit  

Medlem af Inatsisartut Mariia Simonsen, Inuit Ataqatigiit 

Medlem af Inatsisartut Kuno Fencker, Siumut 

Medlem af Inatsisartut Lars Poulsen, Siumut 

Medlem af Inatsisartut Jens Napaattooq, Naleraq 

 

Udvalget har efter 1. behandlingen 4. oktober 2022 under EM2022 gennemgået forslaget. 

 

1. Forslagets indhold og formål 

Forslaget vedrører ændring af landstingslov om indførselsafgifter på tre punkter. Den 

midlertidige ophævelse af indførselsafgift på kaffe, te og fjerkræ, som blev vedtaget ved 

finanslovsarbejdet i 2022, foreslås indarbejdet i gældende lovgivning, så ophævelsen gøres 

permanent. Derudover foreslås afgiftsfrihed ved midlertidig indførsel af afgiftspligtige 

køretøjer, der indføres i forbindelse med statsbesøg. Afgiftsfriheden er betinget af, at 

køretøjerne indføres af rigs- eller landsmyndigheder, og at de genudføres indenfor 30 dage fra 

indførsel. Endelig foreslås en redaktionel ændring af lovens §3, nr. 1, der er tale om rettelse af 

en lovteknisk fejl. 

 

2. Førstebehandling af forslaget i Inatsisartut 

Forslaget blev mødt med bred støtte til førstebehandlingen, dog med enkelte bemærkninger til 

indholdet og forslagets tilsigtede befolkningsgruppe. Første og anden del af forslaget, om hhv. 

videreførelse af afgiftsfritagelse på kaffe, te og fjerkræ, og om afgiftsfritagelse af midlertidig 

indførsel af køretøjer ifm. statslige besøg, blev drøftet med enkelte forslag til ændringer. Den 

tredje del af forslaget, om rettelsen af en lovteknisk fejl, blev støttet af samtlige partier. 
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3. Høringssvar 

De afgivne høringssvar er vedlagt lovforslaget, hvilket er i overensstemmelse med formkravene 

opstillet af Inatsisartuts Formandskab.  

 

4. Udvalgets behandling af forslaget   

Udvalget noterer sig, at der generelt er bred enighed blandt partierne vedrørende 

afgiftsfritagelse af dagligvarer. Forrige år blev afgiftsfritagelsen af kaffe, te og fjerkræ 

midlertidigt vedtaget, og i nærværende lovforslag foreslås afgiftsfritagelsen videreført og gjort 

permanent i Landstingslov om indførselsafgifter. 

Udvalget bemærker dog, at der blandt enkelte partier foreligger ønske om ændring af forslagets 

indhold om, hvilke varer afgiftsfritagelsen skal omfatte, og om afgiftsfritagelsen af 

udenlandske, afgiftspligtige køretøjer helt skal undlades.  

 

4.1. Afgiftsfritagelse af varer 

Trods opbakning blandt partierne noterer Udvalget sig drøftelserne om hvilke varer, der skal 

omfattes af afgiftsfriheden, og hvorvidt disse varer skal være bearbejdede eller ej. Det er i den 

forbindelse blandt andet blevet fremført, at ved at fritage afgiften på ubearbejdede råvarer, kan 

man støtte op om lokalt iværksætteri og skabe nye beskæftigelsesmuligheder. Dette indebærer 

dog, at bearbejdede varer stadigvæk vil være afgiftspligtige. 

Udvalget bemærker, at den store opbakning til afgiftsfritagelsen blandt partierne, beror på en 

fælles tilstræbelse efter at afbøde prisstigningerne, som følger af den globale inflation. Det vil 

derfor være til gavn for den almindelige borger, også at fjerne afgiften på allerede bearbejdede 

dagligvarer, så som kaffe, te og fjerkræ. 

 

4.2. Afgiftsfritagelse af udenlandske køretøjer 

Vedrørende afgiftsfritagelsen af afgiftspligtige køretøjer, der indføres i forbindelse med 

statsbesøg og lignende, opstod der til førstebehandlingen tvivl om, hvem denne afgiftsfritagelse 

skal komme til gode. Udvalget forstår, at der udtrykkes undren over at, udenlandske køretøjer, 

indført i forbindelse med statsbesøg, skal fritages for afgift. Udvalget konstaterer dog, at et 

bredt flertal bakker op om denne ændring. Forslaget sigter mod tilfælde, hvor det f.eks. af 

sikkerhedshensyn kan være relevant at indføre særlige køretøjer. 

 

5. Forslagets økonomiske konsekvenser 

De økonomiske konsekvenser ved forslagets realisering er beskrevet under forslagets 

almindelige bemærkninger. Det er her anført, at forslaget om ophævelse af afgiften på kaffe, te 

og fjerkræ skønnes at reducere provenuet med 5,7 mio. kr., hvilket allerede er indarbejdet i 

Finansloven for 2022 og 2023. Samme forslag skønnes at gavne borgernes økonomi i mindre 

omfang. 
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De øvrige forslag, om ophævelse af afgiften på midlertidig indførelse af køretøjer ved statslige 

besøg og om rettelsen af en lovteknisk fejl i §3, nr. 1, skønnes ikke at have økonomiske 

konsekvenser. 

 

6. Udvalgets indstillinger  

 

Et flertal i udvalget bestående af Inuit Ataqatigiit, Siumut og Demokraatit indstiller forslaget 

til vedtagelse. 

 

Et mindretal i udvalget bestående af Naleraq indstiller forslaget til forkastelse. 

 

Ovennævnte udvalgsmindretal afgiver i tilknytning til indstillingen følgende 

mindretalsudtalelse: 

 

”Naleraq er ikke enig i prioriteringen fra Naalakkersuisut i dette forslag. Rigtig mange borgere 

i landet har meget begrænset adgang til veje, men skal stadig betale fuld afgifter til biler. Der 

er krav til at ATV og snescootere overholder samme regler overalt i landet, hvor vi ikke kan 

sikre tilpasning af reglerne til vores lokale forhold.  

Derfor kan Naleraq ikke stemme for endnu en særordning, i stedet for vi giver bilforhandlere i 

landet mulighed for at opbygge en bilpark som udenlandske gæster kan benytte sig af. ” 
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Med disse bemærkninger, og med den i betænkningen anførte forståelse, skal udvalget overgive 

forslaget til 2. behandling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Peter Poulsen 

Formand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jens-Frederik Nielsen 

Næstformand 

 

 

 

Kuno Fencker 

   

 

 

 

 

 

 

Lars Poulsen 

 

 

 

 

 

 

 

Jens Napaattooq 

 

 

 

 

 

Mariia Simonsen 

 

 

 

 

 

Asii Chemnitz Narup 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


