21. november 2015

EM2015/85
Ændringsforslag
til

Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xXx 2015 om ændring af landstingslov om ind- og
udførsel af varer
(Adgang til elektronisk indblik i flyselskabernes passageroplysninger samt toldkontrol ved
kropsscanning)
Fremsat af Lovudvalget til 3. behandlingen.
Til inatsisartutlovens undertitel
1. Inatsisartutlovens undertitel, affattes således:
”(Adgang til passageroplysninger, kropsscanning, krav til anlæg og indretning af havne og
lufthavne, beløbsgrænser for oplysningspligtig ind- og udførsel af penge likvide midler)”
Til § 1
2. § 1, nr. 3, affattes således:
”3. I § 30 indsættes som nyt stk. 5:
”Stk. 5. Juridiske eller fysiske personer, der forsender eller modtager penge likvide midler, der
overstiger modværdien af 50.000 kr., skal angive samtlige penge likvide midler til
Skatteforvaltningen senest i forbindelse med forsendelsens ankomst til eller afgang fra
afgiftsområdet.”
Stk. 5 bliver herefter stk. 6.”
3. I § 1, nr. 5, som blev indsat i lovforslaget ved andenbehandlingen, affattes § 32a, stk. 2,
således:
”Stk. 2. Ved oprettelse af passagerruter mellem steder i udlandet og steder indenfor det
grønlandske afgiftsområde kan Skatteforvaltningen give påbud om, at der uden udgift for
denne stilles fornødent udstyrede lokaler og indretninger til rådighed for eftersyn af
passagerer mv. Udgifter til udstyr, herunder teknisk udstyr, som alene skal finde anvendelse
passagerer mv., påhviler dog Skatteforvaltningen.”
4. I § 1, indsættes som nyt nummer:
”01. § 30, stk. 4, affattes således:
”Stk. 4. Personer, der ved indrejse i eller udrejse fra afgiftsområdet medtager penge likvide
midler, der overstiger modværdien af 50.000 kr. skal uopfordret standse op for kontrol og har
pligt til over for skatteforvaltningen at angive samtlige medtagne penge likvide midler.””
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Til § 2
5. § 2 affattes således:
”§ 2. Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar 2016.”

Bemærkninger til ændringsforslaget
Almindelige bemærkninger
Ændringsforslaget indebærer følgende ændringer i forhold til Naalakkersuisuts lovforslag,
som ændret ved andenbehandlingen:
1. Beløbsgrænsen for oplysningspligtig ind- og udførsel af penge likvide midler sænkes
fra 15.000 euro til 50.000. Dette gælder både for penge likvide midler, som
medbringes ved ind- eller udrejse, og for penge likvide midler, som forsendes.
2. Det præciseres, at skatteforvaltningen kan give påbud om, at der uden udgift for
skatteforvaltningen stilles fornødent udstyrede lokaler og indretninger til rådighed for
eftersyn af passagerer mv. i havne og lufthavne med forbindelse ud af landet, men at
skatteforvaltningen selv afholder udgifterne til udstyr, som alene skal finde anvendelse
som led i skatteforvaltningens kontrol.
3. Inatsisartutlovens ikrafttræden udskydes fra 1. juni 2015 til 1. januar 2016.

Om baggrunden for ændringsforslagets fremsættelse henvises til Lovudvalgets betænkning til
2. behandlingen af EM 2015/85.
Ændringsforslaget medfører ikke økonomiske eller administrative konsekvenser.

Bemærkninger til de enkelte bestemmelser
Til nr. 1
Ændringslovens indhold udvides ved nærværende ændringsforslag og ved det
ændringsforslag, som blev vedtaget ved andenbehandlingen. Som konsekvens heraf foreslås
en tilpasning af ændringslovens undertitel.
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Til nr. 2
Beløbsgrænsen for oplysningspligtig ind- og udførsel af penge likvide midler ved forsendelse
sænkes fra 15.000 euro (svarende til ca. 100.000 kr.) til 50.000.
Formålet hermed er at modvirke ind- og udførsel af penge, som stammer fra kriminalitet
(f.eks. salg af hash) eller som skal anvendes til kriminalitet (f.eks. køb af euforiserende
stoffer).
Til nr. 3
Naalakkersuisut har foreslået, at skatteforvaltningen gives hjemmel til at stille krav om at der
stilles fornødent udstyrede lokaler og indretninger til rådighed for eftersyn af passagerer mv. i
havne og lufthavne med forbindelse ud af landet.
Med ændringsforslaget præciseres det, at skatteforvaltningen selv afholder udgifterne til
udstyr, som alene skal finde anvendelse som led i skatteforvaltningens kontrol.
Skatteforvaltningen vil således ikke kunne pålægge en lufthavn at udstyre et lokale med en
kropsscanner til brug for skatteforvaltningen for lufthavnens egen regning.
Ændringsforslaget er i overensstemmelse med Naalakkersuisuts intentioner med forslaget,
således som disse er beskrevet i lovbemærkningerne.
Til nr. 4
Beløbsgrænsen for oplysningspligtig indførsel af penge likvide midler ved indrejse og
udførsel af - penge likvide midler ved udrejse sænkes fra 15.000 euro (svarende til ca.
100.000 kr.) til 50.000.
Formålet hermed er at modvirke ind- og udførsel af penge, som stammer fra kriminalitet
(f.eks. salg af hash) eller som skal anvendes til kriminalitet (f.eks. køb af euforiserende
stoffer).
Til nr. 5
Lovforslagets ikrafttrædelsesdato (1. juni 2015) er fastsat ud fra en forventning om, at
lovforslaget ville blive vedtaget under FM 2015. Som følge af, at lovforslaget først
færdigbehandles under EM 2015, foreslås det, at loven først træder i kraft 1. januar 2016.
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