
Skattestyrelsen vil i begyndelsen af 2016 udarbejde afgiftsskemaer til brug for indberet-ning af de enkelte fiskearter. Skemaerne vil kunne hentes på Skattestyrelsens hjemme-sideNAALAKKERSülSUTAningaasaqamermut NaalakkerstisoqalflkDepartementet for FlnanserGOVERNMENT OF GREENLANDAkllereartemennut AqulsieoqamkSkattestyrelsenTil hvem det måtte vedkommeOrientering om ændringer i lov om afgift på helleflsklnatsisartut har på efterårssamlingen 2015 vedtaget en række ændringer i lov om afgiftpå hellefisk. Loven med bemærkninger vedlægges.Skattestyrelsen vil her kort redegøre for de væsentligste ændringer:Det havgåendg fiskgri:Den nuværende afgift på hellefisk som for fjerde kvartal 2015 udgør 3,06 kr.lkg. somberegnes med baggrund i den hidtidige basisafgifl på 2,50 kr.lkg. fra 2013 ”nulstilles”med virkning fra 1. januar 2016. således at afgiften for det første kvartal 2016 udgør2,50 kr.lkg. jf. § 3 i Inatsisartutlov nr. 35 af 9. december 2015. Sidste rettidige indbeta-ling er som hidtil den 30. april 2016.Af samme paragraf fremgår det endvidere som noget nyt. at afgiften omfatter såvel hel-letisk som indhandles til indhandlings- og produktionsanlæg i Grønland, samt helleflskder ikke indhandles. Afgiften fra såvel den indhandlingspligtige del som eksporldelenindberettes via det eksisterende skema.Hellefisk. hvor det fremgår af Iicensbetingelserne. at de skal indhandles med henblik påfiletering, er i_lgk_e omfattet af afgiftspligten.Afgiften reguleres kvartalsvis og efter samme principper som hidtil.Endvidere er der indført en ny § 3a, som omhandler afgift på en række pelagiske fiske-arter fanget ved Østgrønland. Afgiftspligten omfatter sild, lodde og makrel, ligesom afgif-ten er forskellig for de enkelte arter afhængig af om. de er fisket med fartøjer registreretmed hjemsted i Grønland eller udenfor Grønland. De aktuelle satser fremgår af loven.Frister for indberetninger og afregning af afgiflerne, er de samme som for hellefisk.Rederierne skal ved udgangen af måneden efter hvert kvartal indberette og indbetaleafgiften til Skattestyrelsens konto 6471 - 1508196 med bemærkningen "Sild", ”Lodde”eller "Makrel" samt oplyse rederlets GER nr.16. december 2015Sngenr. 2012-064103Dok. Nr. 1104966Postboks 16053900 NuukTlf. (+299) 34 50 00Fax (+299) 32 20 42E-mail: lexgnanoqglwwwmnoqgl13www.aka.gl



toro@nanog.gI gean@nanog.gll givet fald, der er spørgsmål til ovenstående eller ønsker yderligere oplysninger, bedesman kontakte undertegnede via mail ellerDet kystnære fiskeri:I Iov nr. 35 af 9 december 2015 om ændring af inatsisartutlov om afgift på heIIefisk ogmakrel i det havgående fiskeri, er der nu tilføjet nye regler, som pålægger virksomhederog personer, der ikke er omfattet af det havgående fiskeri en afgift på 5% af vederlagetved indhandling af hellefisk.Af de vedlagte bemærkninger til loven fremgår, at som vederlag anses ethvert beløb,gode eller lignende som modtages som modydelse for indhandlingen, og omfatter ek-sempelvis udbetalte bonusser, gaver, naturalier, rabatter eller lignende som modydelsefor indhandlingen af hellefisk. Dette indebærer at eksempelvis transporttilskud, loyali-tetsbetaling med mere også er omfattet af afgiftspligten.Af § 3b, stk. 2 i loven fremgår, at det er den, som udbetaler vederlag, der er ansvarlig forat indeholde og afregne afgiften til Skattestyrelsen. Dette indebærer, at der skal udar-bejdes regnskab/oversigt over afgiftsperiodens indhandling for hvert indhandlings- ogproduktionssted, hvoraf fremgår CPR-nummer/GER-nummer samlet indhandling samtberegnet afgift. Se eksempel herunder.lndhandler Afgiftspligtig Vederlag/betaling AfgiftmængdeCPR-/GER-nummer Kg Kr Kr. (5%)220760-xxxx 175 8.750,00 437.5026121563 1.413 28.350,00 1.417,50I alt xx.xxx xxx.xxx,00 xx.xxx,00Eksempel på afgiftsregnskab.Afgiftsperioden er kvartalet, og redegørelse/indberetning og indbetaling skal ske senestden sidste hverdag i måneden efter afgiftsperiodens udløb. Det vil sige den 30. april, 31.juli, 31. oktober og 31 . januar.Afgiften indbetales til Skattestyrelsens konto 6471 - 1508196 med bemærkningen"HFlkyst" samt oplyse selskabets GER nr.Skattestyrelsen vil inden udgangen af 2015 udarbejde afgiftsskema, samt regnskabs-/oversigtsskema som kan anvendes iforbindelse i med indberetning af afgiften.2/3



Med venlig hilsenI Peter Aarup AndersenBilag: Inatsisartutlov nr. 35 af 9. december 2015 med tilhørende bemærkninger3/3



Inatsisartutlov nr. 35 af 9. december 2015 0m ændring af inatsisartutlov om afgift på hellefiskog makrel i det havgående fiskeri (Afgift på sparsomt og uforarbejdet hellefisk samt på vissepelagiske Fiskearter fanget i Østgrønland)§1I inatsisartutlov nr. ll af 3. december 2012 om afgift på hellefisk og makrel i det havgående fiskeri,som ændret ved inatsisartutlov nr. 9 af 29. november 2013 og ved inatsisaitutlov nr. 10 af 8. juni 2014,foretages følgende ændringer:1. Lovens titel affattes således:”Inatsisartutlov om afgift på hellefisk og på visse pelagiske ñskearter i det østgrønlandske fiskeri.”2. § l, stk. 1, affattes således:"Efter bestemmelserne i denne 10v svares afgift af hellefisk fisket på Grønlands ñskeriterritorium og påandre landes fiskeriterritorium 0g af visse pelagiske fiskearter fisket i det østgrønlandske fiskeri.”3. § 2 affattes således:" § 2. Afgiftspligten indtræder på fangsttidspunktet, jf. dog stk. 2.Stk. 2. I det kystnære hellefisk fiskeri indtræder afgiftspligten ved indhandling til et indhandlings-eller produktionsanlæg, herunder et indhandlingsskib.”4. § 3, stk. l, affattes således:” § 3. Virksomheder og personer, der har kvoter til det havgående fiskeri efter hellefisk, svarer enafgift på 2,50 kr. per kilo hellefisk, jf. stk. dog stk. 2. Ved opgørelsen af afgiften ses bort fra den andelaf fangsten, som skal indhandles med henblik på tiletering.”5. Efter § 3 affattes overskriften således:”Afgift på visse pelagiske ñskearter fanget i Østgrønland”6. Efter den nye overskriñ indsættes:” § 3 a. Afgiften på visse pelagiske fiskeaiter fanget i Østgrønland udgør for fartøjer registreret medhjemsted i Grønland henholdsvis med hjemsted i Danmark, på Færøerne eller i udlandet:1) Sild,a) fisket ved brug af fartøj registreret med hjemsted i Grønland .... .. pr. kg. 0 kr. 25 øre.b) fisket ved brug af fartøj registreret med hjemsted i Danmark, på Færøerne eller i udlandet ........ ..pr. kg. 0 kr. 80 øre.2) Lodde,Illlllliill-l-...IIUI-II-l-Irl-u.IIi.l.I.I|l.-| i_..Ir-IIII.  LL.liJrul iaaliillllnll-II i'tIl-u Ilrllillll.IIlTirri-.IILIIIIFIEFHL1..I.|II-.Ilillllufllnl-l-ILIIEII-I-IIIII-Jflr-.II-.IIIL-Irlr.. l. TJJIf-Iiili.LHT EliiII-T-FI.inn-LIFE5.555;lll-;IIITEII1111...... Iii. I|1[ ...Illlli! I nl...1...1.nl._.l.....Piil-suf.rlnrn-IIIII Il..Iilill. _.. iI-.P-IIIPI-I-.IPI-II-llll'Ililllif-ILIIIIIi.llI-I-ILJIIIII-Ilillluli-Eli II-ulllul-.lulllll-u1.I..JI..Ili' .



a) fisket ved brug af fartøj registreret med hjemsted i Grønland. . . .. pr. kg. 0 kr. 15 øre.b) fisket ved brug af fartøj registreret med hjemsted i Danmark, på Færøerne eller i udlandet.pr. kg. 0 kr. 70 øre.3) Makrel,a) fisket ved brug af fartøj registreret med hjemsted i Grønland.. ... pr. kg. 0 kr. 95 øre.b) fisket ved brug af fartøj registreret med hjemsted i Danmark, på Færøerne eller i udlandet.pr. kg. l kr. 50 øre.Stk. 2. Hvis et aktie- eller anpartsselskab med hjemsted i Grønland har chartret et fartøj, registreretmed hjemsted i Danmark, på Færøerne eller i udlandet, uden besætning bortset fra fartøjets kaptajn,maskinmester eller dem begge, svares afgift efter satserne for fartøjer registreret med hjemsted iGrønland."7. Efter § 3 a affattes overskriften således:”Afgift på hellefisk i det kystnære fiskeri"8. Efter den nye overskrift indsættes:" § 3 b. Virksomheder og personer, der ikke er omfattet af § 3, stk. l, svarer en afgift på 5 procent afVederlaget ved indhandling af hellefisk til et indhandlings- eller produktionsanlæg.Stk. 2. Den, der udbetaler vederlag som nævnt i stk. l, indeholder afgiften ved udbetalingen.Indeholdelsen foretages ved at den indeholdelsespligtige beregner det beløb, der skal indeholdes, ogtilbageholder beløbet i vederlaget.”9. § 4, stk. 2 og 3, affattes således:” Stk. 2. Afgiftspligtige virksomheder og personer som nævnt i § 3, stk. l og § 3 a skal føre etregnskab, der kan danne grundlag for opgørelsen af afgiften og for kontrollen med afgiftens rigtigebetaling.Stk. 3. Afgiñspligtige virksomheder og personer som nævnt i § 3, stk. l, og § 3 a skal efterudgangen af afgiftsperioden og senest sidste hverdag i måneden efter afgiftsperiodens udløb, angiveafgiftsgrundlaget, afgiften heraf samt indbetale afgiften til Skatteforvaltningen.”10. Som ny § 4 a indsættes:” § 4 a. Indeholdelsespligtige virksomheder som nævnt i § 3 b, stk. 2, skal føre et regnskab over devirksomheder og personer, som indhandler helleñsk, udbetalte vederlag, bonusser m.v. og andreoplysninger, der kan tjene som grundlag for opgørelsen af afgiften og for kontrollen med afgiftensrigtige betaling.Stk. 2. Indeholdelsespligtige virksomheder og personer som nævnt i § 3 b, stk. 2, skal efterudgangen af afgiftsperioden og senest sidste hverdag i måneden efter afgiftsperiodens udløb for hvertindhandlings- eller produktionssted, angive afgiftspligtig mængde, størrelsen af udbetalte vederlag,afgiften heraf samt indbetale afgiften til Skatteforvaltningen.Stk. 3. Indsendes angivelsen ikke rettidigt, skal der betales et gebyr på 2 procent af den afgift, der



skal indbetales for perioden, dog mindst 500 kr. og højest 5.000 kr.”11. § 7 affattes således:” § 7. Naalakkersuisut kan imødekomme en ansøgning 0m fritagelse for afgift, når der er givettilladelse til forsøgsñskeri, som har væsentlige biologiske eller erhvervsmæssige formål, og deøkonomiske virkninger af en dispensation i øvrigt er begrænsede."12. § 8, stk. l, affattes således:” § 8. Forsætlig eller groft uagtsom overtrædelse af § l, stk. l, § 3, stk. l, § 3 a, stk. 1, § 3 b, § 4, stk.2 eller 3, § 4 a, stk. 1 og 2, eller undladelse af at efterkomme et i medfør af § 5 meddelt påbud omanvendelse af en kortere betalingsfrist eller påbud om at stille sikkerhed, kan medføre foranstaltningereñer reglerne i Kriminallov for Grønlan f'§2Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar 2016.Grønlands Selvstyre, den 9. december 2015Kim KielsenI--H-I--I-n--n-u-I-I-I-i- I--Iu-r- nr' HJ-rI-'I--pt-'IHI-I-hlt-rl-Ll-Ii.- Li. IIIH' IIHJH*annual 'IuIHJ'_-"'|+HBII'I'I'LI'H_J-TbH-'nF-ñl-rlüFå-Åi-“r_1.-.1.rr-r|-'- J'-Ln-q-.jaçrüHII-Ilzl-F-



05. november 20 l 5 EM 2015/21ÆndringsforslagtilForslag til: Inatsisartutlov nr. XX af XX. XXX 2015 om ændring af inatsisartutlov om afgiftpå helleflsk og makrel i det havgående fiskeriFremsat af Naalakkersuisut til 2. behandlingen.Til§11. § I, nr. 2, affattes således:"2. § 1, stk. l, affattes således:"Efter bestemmelserne i denne 10v svares afgift af hellefisk fisket på Grønlands ñskeriterritoriumog på andre landes ñskeriterritorium og af visse pelagiske ñskearter fisket i det østgrønlandskefiskeri.”2. § I, nr. 3, udgår3. § I, nr. 4, affattes således:"4. § 2 affattes således:"§ 2. Afgiftspligten indtræder på fangsttidspunktet, jf. dog stk. 2.Stk. 2. I det kystnære helleñsk fiskeri indtræder afgiftspligten ved indhandling til et indhandlings-eller produktionsanlæg, herunder et indhandlingsskib."4. I § I indsættes som nyt nr. 01"01. § 3, stk. 1, affattes således:”§ 3. Virksomheder og personer, der har kvoter til det havgående fiskeri eñer helleñsk, svarer enafgift på 2,50 kr. per kilo helleñsk, jf. stk. dog stk. 2. Ved opgørelsen af afgiften ses bort fra denandel af fangsten, som skal indhandles med henblik på ñletering."5. § 1. nr. 7, affattes således:”7. Efter § 3 a indsættes en ny overskrift:"Afgift på hellefisk i det kystnære fiskeri "6. § I, nr. 8, affattes således:”8. Eñer den nye overskrift indsættes:EM 2015/21AN sagsnr. 2015-115594



05. november 2015 EM 2015/21”§ 3 b. Virksomheder og personer, der ikke er omfattet af § 3, stk. 1, svarer en afgift på 5 procentaf vederlaget ved indhandling af helleñsk til et indhandlings- eller produktionsanlæg.Stk. 2. Den, der udbetaler vederlag som nævnt i stk. l, indeholder afgiften ved udbetalingen.Indeholdelsen foretages ved at den indeholdelsespligtige beregner det beløb, der skal indeholdes, ogtilbageholder beløbet i vederlage .”7. I§ I indsættes som nyt nr. 02"02. § 4, stk. 2 og 3, affattes således:”Stk 2. Afgiftspligtige virksomheder og personer som nævnti § 3, stk. 1 og § 3 a skal føre etregnskab, der kan danne grundlag for opgørelsen af afgiften og for kontrollen med afgiñens rigtigebetaling.Stk. 3. Afgiftspligtige virksomheder og personer som nævnt i § 3, stk. l, og § 3 a skal efterudgangen af afgiftsperioden og senest sidste hverdag i måneden efter afgiftsperiodens udløb, angiveafgiitsgrundlaget, afgiften heraf samt indbetale afgiften til Skatteforvaltningen.”8. I §I indsættes som nyt nr. 03"03. Som ny § 4 a indsættes:"§ 4 a. Indeholdelsespligtige virksomheder som nævnt i § 3 b, stk. 2, skal føre et regnskab over devirksomheder og personer, som indhandler hellefisk, udbetalte vederlag, bonusser m.v. og andreoplysninger, der ka11 tjene som grundlag for opgørelsen af afgiñen og for kontrollen med afgiñensrigtige betaling.Stk. 2. Indeholdelsespligtige virksomheder og personer som nævnti § 3 b, stk. 2, skal efterudgangen af afgiftsperioden og senest sidste hverdag i måneden efter afgiftsperiodens udløb forhvert indhandlings- eller produktionssted, angive afgifcspligtig mængde, størrelsen af udbetaltevederlag, afgiften heraf samt indbetale afgiften til skatteforvaltningen.Stk. 3. Indsendes angivelsen ikke rettidigt, skal der betales et gebyr på 2 procent af den afgift, derskal indbetales for perioden, dog mindst 500 kr. og højest 5.000 kr."9. § I, nr. 12, affattes således:” 12. § 8, stk. I, affattes således:”§ 8. Forsætlig eller groft uagtsom overtrædelse af § 1, stk. l, § 3, stk. l, § 3 a, stk. l, § 3 b, § 4,stk. 2 eller 3, § 4 a, stk. l og 2, eller undladelse af at efterkomme et i medfør af § 5 meddelt påbudom anvendelse af en kortere betalingsfrist eller påbud om at stille sikkerhed, kan medføreforanstaltninger efter reglerne i Kriminallov for Grønland."EM 2015/21AN sagsnr. 2015-115594llIiI-ll-I-HIII- II lIIlLil-l-i. la... .i22111.19 .u I... Jliillllu-IrffI11II.I.. Tlnü.il-IIIII I4IIrh...ILillla i: ILTII T!11.11.:... äi-NIIZEIE -iIliJ-:IILI-Jill.I-llllllll-J.. lil-iii.llalrlturfair-.llig Jfn-Lnllrl.LIa-.Illanr Ili' iL11T...I. .nl-Ii .Illllul i.. ...rn-lind'HvamI 1.... i Illn lI ..I[lllllllIÆN-.JLEiIII-JITF! ._



Til gengæld for at afgiftspligten i det havgående fiskeri udvides til at omfatte denindhandlingspligtige del, nedsættes afgiftssatsen, så den samlede afgiftsbelastning for dethavgående fiskeri forbliver på samme niveau. I den gældende § 3, stk. l, er afgiltssatsen fastsat til2,50 kr. Som følge af den regulering, som ñnder sted i medfør af § 3, stk. 2, udgør den senestanvendte afgiñssats 3,06 kr. Det foreslås, at afgiftssatsen ñra lovens ikrafttrædelse fastsættes til 2,50kr. Herved opnås, at den samlede afgifcsbelasming for det havgående fiskeri forbliver på sammeniveau som i dag. Det skyldes alene tilfældigheder, at den foreslåede afgiftssats for det samledehavgående fiskeri er den samme, som den afgiñssats som fremgår af § 3, stk. 1. Den nye afgiftssatsvil fra og med 2. kvartal 2016 blive reguleret efter bestemmelsen i § 3, stk. 2.05. november 2015 EM 2015/21Bemærkninger til lovforslagetAlmindelige bemærkningerÆndringsforslaget fremsættes for at imødekomme den kritik der har været af forslaget om afgift påudførsel af sparsomt eller forarbejdet helleñsk. Ændringen indebærer, at denne del af det fremsattelovforslag udgår.I stedet foreslås, at det kystnære ñskeri efter helleñsk i hele landet bliver omfattet af enressourceafgift.Afgiften på det kystnære helleñsk fiskeri udgør eñer forslaget 5 procent af vederlaget vedindhandlingen. Der tages herved højde for, at de forskellige indhandlings- ogproduktionsvirksomheder benytter forskellige indhandlingspriser. En procentandel bevirker, atafgiften udgør samme relative andel af prisen, uanset indhandlingspriseme.Afgiftspligten indtræder, når helleñsken indhandles til et indhandlings- eller produktionsanlæg.Afgiften påhviler i udgangspunktet den, der indhandler helleñsken. Det er dog indhandlings- ellerproduktionsstedet, som har pligt til at indeholde afgiften i indhandlerens vederlag og at afregne denindeholdte afgift til Skatteforvaltningen.Indhandleren kan fradrage afgiften ved opgørelsen af sin skattepligtige indkomst.Som følge af forslaget om afgiftsbelægning af indhandling af hellefiski det kystnære helleñskfiskeri foreslås afgiftsbelægningen af det havgående helleñsk fiskeri ændret. Ændringen indebærer,at det havgående hellefisk fiskeri fremover skal betale afgiñ af hele fangsten, bortset fra den del,som det havgående fiskeri har pligt til at indhandle til filetering.EM 2015/21AN sagsnr. 2015-115594



05. november 2015 EM 2015/21Provenuet fra afgiften på det kystnære helleñsk fiskeri skønnes at udgøre ca. 20 mio. kr. i 2016.Provenuet modsvarer provenuet fra afgiften på udførsel af sparsomt eller uforarbejdet helleñsk. Derer med andre ord tale om et provenuneutralt ændringsforslag.For rederierne samt indhandlings- og produktionsanlæggene vil ændringen være forbundet medadministration af opgørelse og indbetaling af afgifteme.I det omfang de ansatte ombord aflønnes som partsfiskere, vil disse blive berørt af forslaget, hvisafgiften fratrækkes det samlede løngrundlag før afregning til de ansatte.Bemærkninger til de enkelte bestemmelserTil nr. I (l0vens§ I, stk. I)Det foreslås, at lovens anvendelsesområde udvides til at omfatte virksomheder og personer, der harkvoter til fiskeri efter visse pelagiske ñskearter, henmder sild og lodde i Østgrønland.Desuden udvides anvendelsesområdet til helleñsk, der i det kystnære fiskeri indhandles tilindhandlings- og produktionsanlæg. Som hidtil omfattes virksomheder og personer, der har kvotertil havgående fiskeri efter helleñsk og makrel.HI nr. 2 (lovforslagets nr. 3)Det foreslås at lovforslagets nr. 3 udgår, idet afgiften på udførsel af sparsomt og uforarbejdedehelleñsk falder bort og erstattes af en afgift på det kystnære fiskeri efter hellefisk.Til nr. 3 (lovens § 2)I det havgående helleñsk fiskeri og i fiskeriet efter visse pelagiske fiskearter i Østgrønlandindtræder afgiftspligten på fangsttidspunktet.Bestemmelsen i stk. 2 medfører, at afgiftspligten i forbindelse med kystnært fiskeri eñer helleñsk istedet indtræder på indhandlingstidspunktet.Til nr. 4 (lovens § 3, stk. I )Bestemmelsen medfører en nedsættelse af afgiftssatsen for hellefisk fanget i det havgående fiskeri.Til gengæld inddrages den del af fangsten, som skal indhandles til indhandlings- ellerproduktionssteder under afgiftspligten bortset fra den del, som skal indhandles med henblik påfiletering. Indhandlingsskibe anses i denne sammenhæng som et indhandlings- ellerproduktionssted.EM 2015/21AN sagsm'. 2015-115594Elli-iii'.rul.l..lrl._lll.lnl.Iii. lr-Llnllllllllrllll.I..-1..1.L|I-JIF1II..| .LrILI-.ILIPIJI-nufl] F-u-Jldrr-IIIIII  rlljlN1..Il.IrIIrTiI-I-Ii



05. november 2015 EM 2015/21Er der ikke ved tildelingen af kvoten fastsat en pligt til at indhandle en bestemt mængde eller andelaf fangsten med henblik på fileter-ing, beregnes afgiften af hele den logbogsførte fangst.Til nr. 5 (ny overskrift)Bestemmelsen er ordensmæssig, idet den indfører en overskrift i loven som konsekvens af, at lovenudvides til at omfatte helleñsk i det kystnære ñskeri.Til nr. 6 (lovens § 3b)Det foreslås, at der indføres en ressourceafgift på fiskeri af helleñsk i det kystnære fiskeri.Afgiften udgør 5 procent af vederlaget ved indhandling af helleñsk fanget i det kystnære fiskeri tilindhandlings- eller produktionsanlæg.Som vederlag anses ethvert beløb, gode eller lignende, som modtages som modydelse forindhandlingen. Vederlaget omfatter eksempelvis også udbetalte bonusser, gaver, naturalier, rabattereller lignende, som indhandleren modtager som modydelse for indhandlingen af helleñsk.Indhandling til Kalaaliaraq (brætter), institutioner, kantiner, restauranter m.v. betragtes ikke somindhandling til indhandlings- og produktionsanlæg.Bestemmelsen i stk. 2 fastslår, at det påhviler indhandlings- eller produktionsanlægget at indeholdeafgiften ved udbetalingen af vederlaget. Indeholdelsen foretages ved, at den indeholdelsespligtigeberegner det beløb, der skal indeholdes 0g tilbageholder beløbet i vederlaget.Til nr. 7 (lovens § 4, stk 2-3)Ændringen er især en følge af, at loven er udvidet til at omfatte fiskeri eñer visse pelagiskeñskearter i Østgrønland.Bestemmelsen fastslår, at virksomheder og personer, der har kvoter til det havgående fiskeri efterhelleñsk samt visse pelagiske fiskearter i Østgrønland har regnskabs- og angivelsespligt forafgiften. Desuden fastsættes fristen for rettidig indbetaling af afgiften.EM 2015/21AN sagsnr. 2015-115594H-l-Fl-.H-"Jirl-fx--I-Åhü-H-"I- Fl-füü :IL-Hæl-ñlfril-l-ájz-k-n--Hl-F'F-flf -r-i -hl--ti! H_"-r-q--_'-l--I-.i-IiI-i-Hun-lu-I-l--F-d 1-l'.fj-l-lu__l.á-TI-,ijlzç-.II_|.|.|-I-.|q_'I1Å.Iq'Mil''j-larjülh- -h-r-Hl-TJ“I-



05. november 2015 EM 2015/21Desuden ophæves kravet om at afgiftsangivelser skal vedlægges kopier af fakturaer m.v., idetsådanne oplysninger er uden betydning for opgørelsen af afgifteme.Til nr. 8 (ny § 4 a)Bestemmelsen fastslår, at virksomheder, som udbetaler vederlag i forbindelse med indhandling afhelleñsk fanget i det kystnære ñskeri er forpligtet til for hvert indhandlings- eller produktionssted,at føre et regnskab, som kan danne grundlag for opgørelsen af afgiften, og for kontrollen medafgifcens betaling.Bestemmelsen angiver samtidig ñ-isten for angivelse og indbetaling af afgiften. Undlader enafgifcspligtig, at indsende angivelsen rettidigt, betales et gebyr på 2 procent af afgiñen, dog mindst500 kr. og højest 5.000 kr.Til nr. 9 (lovens § 8, stk. I)Som konsekvens af lovens udvidede anvendelsesområde forslås bestemmelsen ændret, så der ogsåkan idømmes foranstaltninger for eventuelle overtrædelse af de nye bestemmelser.EM 2015/21AN sagsnr. 2015-115594mrh-il? 'JKEÅbn-H- H-l-TT-F"å-'I-I-ll*IrH-I-JHh_*_I:I.-":"'“ "_I_ZI-.-bldluI-Ilifln-iláqë-HlüüñlI-lHFI-á-iri-Ird-r-Häü-Ev-'J-.Enid-H.IIQ-HLIp..|i.-|.l.|. r-|l- Iphl--r-nu



22. oktober 2015 EM 2015/21RETTELSESBLADErstatter forslag dateret 19. august 2015BegrundelseNaalakkersuisut har besluttet at foreslå en udvidelse af afgiftsgrundlaget i forhold til lovforslaget fraden 19. august 2015.Der er indarbejdet konsekvensændñnger i bemærkningerne, herunder en revurdering af detforventede provenu.Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xXx 2015 om ændring af inatsisartutlov om afgift påhelletisk og makrel i det havgående fiskeri(Afgift på sparsomt og uforarbejdet helleñsk samt på visse pelagiske Fiskearter fanget iØstgrønland)§1I inatsisartutlov nr. 11 af 3. december 2012 om afgift på helleñsk og makrel i det havgående ñskeri,som ændret ved inatsisartutlov nr. 9 af 29. november 2013 og ved inatsisartutlov nr. 10 af 8. juni2014, foretages følgende ændringer:1. Lovens titel affattes således:"Inatsisartutlov om afgift på helleflsk og på visse pelagiske ñskearter i det østgrønlandske fiskeri.”2. § 1, stk. I, affattes således:”Eñer bestemmelserne i denne lov svarer virksomheder og personer, der har kvoter til havgåendeñskeri efter helleñsk på Grønlands tiskeriterritorium og på andre landes ñskeriterritorium eller tilfiskeri efter visse pelagiske ñskearter i det østgrønlandske fiskeri, en afgift til landskassen af dendel af fangsten, som ikke i henhold til ñskerilovgivningen skal indhandles til et indhandlings- ellerproduktionsanlæg i Grønland.”3. I § I indsættes som nyt stk. 2:"Stk 2. Efter bestemmelseme i denne lov svarer virksomheder og personer, der udfører helleñskfra Grønland, en afgift til landskassen af indhandlede helleñsk, som udføres uforarbejdet ellerforarbejdet således, at hoved eller hale er forblevet på fisken. Undtaget fra afgiftspligten er den delaf fangsten, der er pålagt afgift efter stk. l.”EM 2015/21AN sagsnr. 2015-115594



Stk. 2 bliver herefter stk. 3.4. § 2 affattes således:”§ 2. Afgiftspligten i henhold til § 1, stk. 1, indtræder på fangsttidspunktet.Stk. 2. Afgiftspligten i henhold til § 1, stk. 2, indtræder på tidspunktet for udførslen."5. Efter § 3 affattes overskriften således:"Afgift på visse pelagiske fiskearter fanget i Østgrønland"6. Efter den nye overskrift indsættes:"§ 3 a. Afgiften på visse pelagiske fiskearter fanget i Østgrønland udgør for fartøjer registreret medhjemsted i Grønland henholdsvis med hjemsted i Danmark, på Færøerne eller i udlandet:1) Sild,a) fisket ved brug af fartøj registreret med hjemsted i Grønland .... ..pr. kg. 0 kr. 25 øre.b) fisket ved brug af fartøj registreret med hjemsted i Danmark, på Færøerne eller i udlandet ........ ..pr. kg. 0 kr. 80 øre.2) Lodde,a) fisket ved brug af fartøj registreret med hjemsted i Grønland. .  pr. kg. 0 kr. 15 øre.b) fisket ved brug af fartøj registreret med hjemsted i Danmark, på Færøerne eller i udlandet ........ ..pr. kg. 0 kr. 70 øre.3) Makrel,a) fisket ved brug af fartøj registreret med hjemsted i Grønland. .  pr. kg. 0 kr. 95 øre.b) fisket ved brug af fartøj registreret med hjemsted i Danmark, på Færøerne eller i udlandet ........ ..pr. kg. 1 kr. 50 øre.Stk. 2. Hvis et aktie- eller anpartsselskab med hjemsted i Grønland har chartret et fartøj, registreretmed hjemsted i Danmark, på Færøerne eller i udlandet, uden besætning bortset fra fartøjets kaptajn,maskinmester eller dem begge, svares afgift efter satserne for fartøjer registreret med hjemsted iGrønland."7. Efter § 3 a affattes overskriften således:"Afgiji pä sparsomt eller uforarbejdede hellefisk"8. Efter den nye overskrift indsættes:"§ 3 b. Afgiften per kilo helleñsk omfattet af § 1, stk. 2, er 2,00 kr.”



9. § 7 affattes således:”§ 7. Naalakkersuisut kan imødekomme en ansøgning om fritagelse for afgiñ, når der er givettilladelse til forsøgsñskeri, som har væsentlige biologiske eller erhvervsmæssige formål, og deøkonomiske virkninger af en dispensation iøvrigt er begrænsede.”10. § 8, stk. 1, affattes således:"§ 8. Forsætlig eller groñ uagtsom overtrædelse af § l, stk. 1 og 2, § 3, stk. l, § 3 a, stk. l, § 3 b, §4, stk. 2 eller 3,, eller undladelse af at efterkomme et i medfør af § 5 meddelt påbud om anvendelseaf en kortere betalingsfrist eller påbud om at stille sikkerhed, kan medføre foranstaltninger efterreglerne i Kriminallov for Grønland."§2Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar 2016.Grønlands Selvstyre, den x. xXx 2015Kim Kielsen'L-J-IFI-lHdäülhulfffflfi*"l'l'l'u“_ZZ :I- gnçaaTjj-Jlu- ud“Mala” F '.'I"-."' F Il-'ä-LH-ifrfrlá' _-J_u_-ZI' u_;adult-GT-



22. oktober 2015 EM 2015/21RETTELSESBLADErstatter forslag dateret 19. august 2015BegrundelseNaalakkersuisut har besluttet, at foreslå en udvidelse af afgiñsgrundlaget i forhold tillovforslaget fra den 19. august 2015.Der er indarbejdet konsekvensændringer i bemærkningerne, henmder en revurdering af detforventede provenu.Bemærkninger til lovforslagetAlmindelige bemærkningerl. Lovforslagets baggrundMed forslaget indføres en ressourceafgift på dele af det pelagiske fiskeri i Østgrønland samten udførselsafgift på sparsomt forarbejdet og uforarbejdet helleñsk. Begge med det formål atsikre et større afkast til samfundet af den fælles fiskeressource.Skatte- og Velfærdskommissionen anbefalede i dets betænkning fra 2011, at der indføresressourceafgifter på ñskeriområdet. Anbefalingerne byggede på Fiskerikommissionensbetænkning fra 2009 og Benchmarkingsudvalgets rapport fra 2003. Kommissionen fandt, atfiskebestanden er en naturgiven ressource, som samfundet ejer.Udnyttelsen af de naturgivne ressourcer bør ske på det økonomisk bedst mulige grundlag. Detbør ske med størst muligt langsigtet samlet økonomisk udbytte for samfundet. Et effektivtfiskeri giver mulighed for en høj ressourcerente. Samfundet som helhed skal have en fairandel af ressourcerenten i form af ressoureeafgifter.I dag afgiftsbelægges alene det havgående fiskeri efter rejer, helleñsk og makrel. Det findesrigtigt at udvide afgiftsbelægningen til at omfatte visse andre kommercielt interessantepelagiske ñskearter, så aktørerne også skal betale for udnyttelse af denne del af den fællesflskeressource.De omhandlede dele af det pelagiske fiskeri vurderes at kunne bære en ressourceafgift.EM 2015/21 1AN sagsnr. 2015-115594



Med afgiftsbelægningen af sparsomt eller uforarbejdede hellefisk er det forhåbningen, at enudførselsafgift vil give en stigning i antallet af grønlandske arbejdspladser og dermed A-skatte indtægter som følge af, at afgiften vil gøre det mere attraktivt for eksportøreme atbearbejde helleñsken i Grønland. Det kan dog ikke udelukkes, at eksportøreme på trods afafgiften fortsat vil foretrække at udføre fisken uforarbejdet. I givet fald sikrer afgiften enindtægt til landskassen som kompensation herfor.2. Hovedpunkter i forslagetDet foreslås, at dele af det pelagiske fiskeri i Østgrønland bliver omfattet af enressourceafgift. Det pelagiske fiskeri i denne sammenhæng omfatter fiskeri efter makrel, sildog lodde. Kvoteområdet i Østgrønland omfatter den del af ICES-områderne II, V, XII ogXIV, som er beliggende på Grønlands fiskeriterritorium.Det foreslås, at det pelagiske fiskeri i Vestgrønland foreløbigt friholdes for afgift. Det skyldes,at der på nuværende tidspunkt foreligger et meget usikkert gnmdlag for forsøgsñskeri iVestgrønland efter makrel, sild og lodde. Der er behov for, at få kortlagt disse ñskeriområderfor at undersøge om de nævnte ñskeriområder kan danne grundlag for et fremtidigtkommercielt fiskeri. For ikke at mindske aktørernes interesse i at bidrage til en kortlægning afde pelagiske ñskeriressourcer i Vestgrønland lægges der derfor ikke op til at indføre en afgiftpå dette fiskeri på nuværende tidspunkt. Med forslaget ophæves den nuværende afgift påforsøgsñskeri efter makrel i Vestgrønland.Tilsvarende foreslås, at forsøgsfiskeriet efter blåhvilling og guldlaks ñiholdes for afgift, idetfiskeriet eñer disse arter hidtil alene har resulteret i fangst af uvæsentlige mængder i 2013 og2014, ligesom fiskeri efter disse arter stadig befinder sig på et tidligt udviklingsstadie.Det pelagiske fiskeri er relativt nyt og har stadig for de fleste arters vedkommende status somforsøgsfiskeri. Erfaringerne her fra viser, at grønlandske rederier ikke har hañ kapacitet til atudnytte kvoterne, hvorfor flere af kvoteholderne har indgået aftaler med udenlandskefiskerivirksomheder om at stille kapacitet til rådighed. Virkningen heraf har været, at fiskerietkun i begrænset omfang har givet øget beskæftigelse og kapacitetsudvikling i Grønland.Brugen af udenlandske fartøjer med udenlandsk beskæftigelse aflejrer sig samtidig kun ibegrænset omfang i øgede skatteindtægter. De udenlandske selskaber betaler således ikkeselskabsskatter af eventuelle overskud fra fiskeriet, ligesom de ikke betaler A-skatter afudenlandske besætningsmedlemmers løn.For at styrke den grønlandske beskæftigelse og kapacitetsudvilding ved at tilskynde til brug afgrønlandske fartøjer og grønlandsk besætning, og for at sikre landskassen en rimelig andel afden fortjeneste, som opstår i forbindelse med fiskeriet, foreslås, at ressourceafgiftendifferentieres således, at fisk fanget ved brug af fartøjer registreret med hjemsted i Grønlandmüláë..l.l11I- TÆT-Il!'I--Æi .“lii-LeilaIII-FI .Tui-llvl-IrllliurJILIÆIILIIIIIJJII.Ilu-Irll-III..'l l1| II.IIIiLlF-.rl-illll-LI.._. .illrlnllill-T:Illnll-allllllljurllIÆJIIII.I..1IJITILIIHIIHIIILIIHIlr-I fTe-Ihiii.L. ..I....“lur-Iillml-.i li.. I..TI-l-Iil Elin' rl...tur-lil
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afgifcsbelægges med en lavere afgiftssats, end hvad der gælder for fisk fanget ved brug affartøjer registreret med hjemsted i Danmark, Færøerne eller udlandet.Differentieringen af afgiften er begrundet dels i det nævnte ønske om at skabe incitament tilanvendelse af grønlandske fartøjer og grønlandsk besætning, dels det forhold at anvendelsenaf grønlandske fartøjer -o g/eller besætning giver indtægter i form af A-skatter ogselskabsskatter, hvorfor ressourcebeskatningen i disse tilfælde kan sættes til et lavere niveau iforhold til pelagiske fisk opfisket af øvrige fartøjer.Det foreslås desuden, at udførsel af sparsomt forarbejdede eller uforarbej dede hellefiskafgiftsbelægges med 2,00 kr. per kilo. Forslaget indebærer, at virksomheder 0 g personer, somudfører hellefisk fra Grønland, pålægges at betale afgift til landskassen af helleñsk, somudføres uforarbejdet eller forarbejdet således, at hoved eller hale er forblevet på fisken.Foretages en forarbejdning i Grønland, hvor både fiskens hoved 0g hale ñemes vedforarbejdning, skal der ikke betales udførselsafgift.Foretages der derimod en forarbejdning i Grønland, hvor eksempelvis kun fiskens finner ellerhoved fjernes, hvorefter fisken udføres fra Grønland, skal den foreslåede udførselsafgiftbetales.Forslaget tager alene sigte på udførsel af hellefisk, som har været indhandlet. Den del af dethavgående hellefisk fiskeri, som ikke er pålagt indhandlingspligt, vil med forslaget ikke blivegenstand for dobbelt afgiftsbelægning i form af afgiñ på fangst af hellefisk tillagt afgift påudførsel af helleñsk.Bestemmelserne om administration, som i den gældende lov er fastsat for helleiiskeafgiften,vil også gælde for udførselsafgiften.Afgiftspligten indtræder på tidspunktet for eksportørens overdragelse af fisken til tredjemand.Det er den virksomhed eller person, som udfører hellefisken fra Grønland, som har pligt til atbetale afgift. Afgiñen opgøres og betales kvartalsvis.Afgiften skal angives og indbetales til Skatteforvaltningen senest den sidste hverdag imåneden efter kvartalets udløb. Undlader en virksomhed at betale afgiften rettidigt, kanSkatteforvaltningen pålægge en kortere betalingsfrist, ligesom der kan krævessikkerhedsstillelse for afgifternes betaling.Lovforslaget skal i øvrigt ses i sammenhæng med landstingslov om forvaltning af skatter.Landstingslov om forvaltning af skatter indeholder bl.a. regler af betydning forskatteforvaltningens sags- og klagebehandling i forbindelse med Inatsisartutlov om afgift på3'llIIIl-I-llliulilurilnllali ;iäiilllI'lllll-I iii.Ilil-l: 1%..IIIIH-Iiälnl-Jnu-l IIliallrænill-Jlu-Jlilillliln.ililJlllllijâiIJLlLLÆÆ-IEIIII!.lilÆINFI1|ImflrrIILal-IIII....I'll :ell-IH|.I.1i.|IuI.....r .u.T.I.....1I.I.I.I.-I.II|I.IIINI.II1..L|IHI..l  in;.i ._......1I....l-..'I'll ÆILf-LLIFIIII|.|.lI.IJ...Iulrüi-Ili 'rul-al-I-I-i..l 11111111'III-JI-II-nl ...iIlf-I liI.I1 .I|...... I'll.-'ii illrllln- T_



helleñsk og makrel i det havgående fiskeri (herved foreslået ændret til Inatsisartutlov omafgift på helleñsk og på visse pelagiske ñskearter i det østgrønlandske fiskeri), om kontrol,om renter ved for sen betaling, om eftergivelse med mere. På linje med andre skatte- 0 gafgiftslove vil forvaltningen af Inatsisartutlov om afgift på helleñsk og på visse pelagiskeñskearter i det østgrønlandske fiskeri således være undergivet reglerne i landstingslov omforvaltning af skatter i det omfang, der ikke i Inatsisartutlov om afgift på hellefisk og på vissepelagiske ñskearter i det østgrønlandske fiskeri er fastsat særlige bestemmelser af betydningfor forvaltningen.Lovforslaget sammenholdt med gældende lovGældende formulering Lovforslaget§lI inatsisartutlov nr. 11 af 3. december 2012om afgift på helleñsk i det havgående fiskeri,som ændret ved inatsisartutlov nr. 9 af 29.november 2013 og ved inatsisartutlov nr. 10af 8. juni 2014, foretages følgende ændringer:Inatsisartutlov om afgift på hellefisk og 1. Lovens titel affattes således:makrel i det havgående fiskeri _ _”Inatsisartutlov om afgift på helleñsk og påvisse pelagiske ñskearter i det østgrønlandskefiskeri.”§ 1 2. § I, stk. I, affattes således:Stk. I. Efter bestemmelsen i denne lov ”Efter bestemmelsen i denne lov svarersvarer virksomheder og personer, der har virksomheder og personer, der har kvoter tilkvoter til havgående fiskeri efter hellefisk havgående fiskeri efter helleñsk på Grønlandshenholdsvis makrel, en afgift til landskassen fiskeriterritorium 0 g på andre landesaf den del af fangsten, som ikke i henhold til fiskeriterritorium eller til fiskeri efter vissefiskerilovgivningen skal indhandles til et pelagiske fiskearter i det østgrønlandskeindhandlings- eller produktionsanlæg i fiskeri, en afgift til landskassen af den del afGrønland. fangsten, som ikke i henhold tilñskerilovgivningen skal indhandles til etindhandlings- eller produktionsanlæg iGrønland.”3. I § 1 indsættes som nyt stk. 2



Afgift på makrel§3aAfgiñen er 0,95 kroner pr. kilo makrelfisket ved brug af fartøj registreret medhjemsted i Grønland.Stk. 2. Afgiften er 0,95 kr. pr. kilo makrelfisket ved brug af fartøj registreret medhjemsted i Danmark, på Færøerne eller iudlandet."Efter bestemmelserne i denne lov svarervirksomheder og personer, der udførerhelleñsk fra Grønland, en afgift tillandskassen af indhandlede helleñsk, somudføres uforarbejdet eller forarbejdet således,at hoved eller hale er forblevet på fisken.Undtaget fra afgiftspligten er den del affangsten, der er pålagt afgift efter stk. l.Stk. 2 bliver herefter stk. 3.4. § 2 affattes således:"§ 2. Afgiftspligten i henhold til § l, stk. l,indtræder på fangsttidspunktet.Stk. 2. Afgiftspligten i henhold til § 1, stk. 2,indtræder på tidspunktet for udførslen.”S. Efter § 3 affattes overskriften således:"Afgift på visse pelagiskefiskearterjünget iØstgrønland "6. Eñer den nye overskrift indsættes:”§ 3a. Afgiften på visse pelagiske flskearterfanget i Østgrønland udgør for fartøjerregistreret med hjemsted i Grønlandhenholdsvis med hjemsted i Danmark, påFærøeme eller i udlandet:l) Sild,a) fisket ved brug af fartøj registreret medhjemsted i Grønland .... ..pr. kg. 0 kr. 25øre.b) fisket ved brug af fartøj registreret medhjemsted i Danmark, på Færøerne eller iudlandet ........ .. pr. kg. 0 kr. 80 øre.2) Lodde,a) fisket ved brug af fartøj registreret medhjemsted i Grønland..... pr. kg. 0 kr. 15øre.b) fisket ved brug af fartøj registreret med5



S)§ . Naalakkersuisut kan imødekomme enansøgning om fritagelse for afgiñ, når der ergivet tilladelse til forsøgsñskeri, som harvæsentlige biologiske eller erhvervsmæssigeformål, og de økonomiske virkninger af endispensation iøvrigt er begrænsede.”§7Naalakkersuisut kan imødekommeansøgning om fritagelse for afgift påhellefisk, når der er givet tilladelse tilforsøgsfisken', som har væsentligebiologiske eller erhvervsmæssige formål, ogde økonomiske virkninger af endispensation i øvrigt er begrænsede.hjemsted i Danmark, på Færøerne eller iudlandet ........ .. pr. kg. 0 kr. 70 øre.3) Makrel,a) fisket ved brug af fartøj registreret medhjemsted i Grønland. .  pr. kg. 0 kr. 95øre.b) fisket ved brug af fartøj registreret medhjemsted i Damnark, på Færøerne eller iudlandet ........ .. pr. kg. l kr. 50 øre.Stk. 2. Hvis et aktie- eller anpartsselskab medhjemsted i Grønland har chartret et fartøj,registreret med hjemsted i Danmark, påFærøerne eller i udlandet, uden besætningbortset ña fartøjets kaptajn, maskinmestereller dem begge, svares afgift efter satsernefor fartøj er registreret med hjemsted iGrønland."7. Efter § 3 a affattes overskriften således:"Afgift på sparsomt eller uforarbejdedehellefisk"8. Efter den nye overskrift indsættes:”§ 3 b. Afgiften per kilo helleñsk omfattet af§ l, stk. 2, er 2,00 kr..4.9. § 7 affattes således:10. § 8, stk. I, affattes således:”§ 8. Forsætlig eller groft uagtsomovertrædelse af§ 1, stk. 1 og 2, § 3, stk. l, § 3a, stk. 1, § 4, stk. 2 eller 3, eller undladelse afat efterkomme et i medfør af § 5 meddelt



påbud om anvendelse af en korterebetalingsfrist eller påbud om at stillesikkerhed, kan medføre foranstaltninger efterreglerne i Kriminallov for Grønlan ."§ 2Inatsisartutloven træder i kraft den l. januar2016.3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentligeDet forventes, at forslaget vil resultere i et samlet provenu til landskassen fra pelagiskefiskearter på ca. 55 mio. kr. Der er ved vurderingen foretaget et konservativt skøn , hvor der ertaget udgangspunkt i at fangstmængderne i 2016 vil svare til 80 procent afgennemsnitsfangstmængden for makrel i 2013, 2014 og 2015, mens fangstmængden for sildog lodde svarer til 2014. Hvis fangstmængden bliver lavere, vil det forventede afgiftsprovenufalde tilsvarende. Da afgiñen i lighed med øvrige omkostninger, kan fradrages i rederiemesskattepligtige indkomst, hvorved rederiemes skattegrundlag mindskes, vil en samletomkostning på 23 mio. kr., derfor, alt andet lige, medføre et faktisk provenu eñer skat frafisken' efter pelagiske fiskearter på ca. 32 mio. kr.Provenuet fra sparsomt forarbejdede eller uforarbejdede hellefisk skønnes at udgøre ca. 20mio. kr. i 2016. Provenuet stammer fra øgede A-skatter, hvoraf størstedelen vil tilfaldekommunerne, og fra afgifter. Det er ikke muligt for nuværende at skønne, hvordan provenuetvil fordele sig mellem A-skatter og afgifter, idet der bl.a. ikke foreligger oplysninger omhvilke ændringer afgiften kan forventes at give anledning til hos produktionsvirksomhedeme.I det omfang afgiften resulterer i øget beskæftigelse og dermed øgede lønomkostninger vilden fulde lønudgift kunne fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.Tilsvarende vil eksportøremes udgifter til afgifter kunne fradrages ved opgørelse af denskattepligtige indkomst. Da der som nævnt ikke foreligger oplysninger om hvilke ændringerafgiften kan forventes at give anledning til hos produktionsvirksomhederne er det ikke muligtberegne i hvilket omfang afgiften vil reducere provenuet fra indkomstskatten.Skattestyrelsen forventer i forbindelse med afgiften på udførsel af hellefisk øgedeadministrative omkostninger til kontrol i form af virksomhedsbesøg, kontrol af færdigvarer,IILV.4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivetForslaget vil medføre økonomiske konsekvenser for de personer og virksomheder, somomfattes af lovforslaget, idet rederiemes og eksportøremes samlede overskud reduceres medmeromkostningeme til afgifceme eller udgifter til lønninger.7



Det må forventes, at en del af afgiften på det pelagiske fiskeri vil blive båret af besætningernesom følge af delingsfangstprincippet, jf. også punkt 6.Tilsvarende vil der for rederieme og eksportøreme være administration forbundet medopgørelse og indbetaling af afgifteme.5. Konsekvenser for miljø, natur og folkesundhedForslaget forventes ikke, at have nævneværdige miljø- og/eller naturmæssige konsekvenser.Forslaget forventes heller ikke at have konsekvenser i forhold til folkesundheden.6. Konsekvenser for borgerneForslaget forventes, at have en positiv effekt på beskæftigelsen i Grønland som følge afincitamentsstrukturen i afgiften på det pelagiske fiskeri i Østgrønland.Det forventes, at udførselsafgiften i nogen grad vil skabe øget grønlandsk beskæftigelse somfølge af det økonomiske incitament til forarbejdning i Grønland af helleñsk, som afgiftengiver. Dog er der risiko for, at afgiften kan medføre faldende indtjening hos virksomhederne,hvilket til gengæld kan koste arbejdspladser.Idet omfang de ansatte ombord på pelagiske ñskefartøjer aflønnes som partsfiskere, vil disseogså blive berørt, hvis afgiften fratrækkes det samlede løngrundlag før lønafregning til deansatte.Forslaget skønnes ikke at have administrative konsekvenser for borgerne7. Andre væsentlige konsekvenserLovforslaget skønnes ikke at have andre konsekvenser.8. Høring af myndigheder og organisationer m.v.Den del af lovforslaget som vedrører afgift på visse pelagiske ñskearter i Østgrønland har iperioden 2. juni 2015 til 6. juli 2015 været til høring hos:KANUKOKA, Grønlands Erhverv, NUSUKA, S.I.K., KNAPK, Departementet for Fiskeri,Fangst og Landbrug, og Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel.Lovforslag med bemærkninger har endvidere været offentliggjort på www.naalakkersuisut. gl,under høringsportalen.Der var ved udløbet af høringsfñsten modtaget høringssvar fra KANUKOKA, GrønlandsErhverv (GE), Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Departementet for Erhverv,8



Arbejdsmarked og Handel samt departementet for Natur, Miljø og Justitsområdet. Modtagnebemærkninger er nedenfor anført med almindelig skrift, mens Naalakkersuisuts kommentarerer anført med kursiv.KANUKOKA har på vegne af kommunerne meddelt, at der ikke afgives et høringssvar tillovforslaget, idet høringen grimdet det forhold at høringsfristen går ind i juli måned ikke kanbehandles på et kvalificeret grundlag. KANUKOKA har ønsket, at medlemmenie afInatsisartut bliver orienteret om, at kommunerne ikke har afgivet høringssvar til lovforslaget,fordi aftalen af 20. maj 2010 mellem Selvstyret og kommunerne om, at juli måned erhøringsfn' periode, og at høringen skal være på minimum 5 uger, ikke er overholdt.Naalakkersuisut bemærker, at lovforslaget har været udsendt i høring i perioden; 2. juni 2015til 6. juli 2015. Lovforslaget har således haft en høringsperiode på mindst 5 uger.Høringsperioden indeholdte 25 arbejdsdage, heraf 4 dage i juli. Henset hertil blev det ansetfor forsvarligt, at sende forslaget i høring, selv om en mindre del af høringsperioden blevhenlagt til de første dage af juli. Samtidig er der tale om et lovforslag, som er nært forbundetmed igangværende drøftelser med fiskeriets parter m.fl. T idshorisonten for udarbejdelse aflovforslag af denne karakter er ofte kort og der kan nemt opstå forsinkelser med bl. a.afholdelse af møder, endelig stillingstagen til indhold, oversættelser m. v. der kan gøre detnødvendigt at benytte tidsfrister, der ajizigerfra standarderne i mindre omfang.Afslutningsvis skal Naalakkersuisut bemærke, at det aktuelle lovforslag indgår som en del afde samlede finans-, arbejdsmarkedsmæssige, og jiskeripolitiske tiltag, og Naalakkersuisutfinder det derfor bekymrende, hvis manglende forståelse for processens fremme kan forsinkevigtige lovgivningsinitiativer.GE bemærker, at det pelagiske fiskeri giver de grønlandske rederiet udfordringer bådefinansielt og kompetencemæssigt. Selvom der kan hentes rimelige indtægter til rederieme, erder også store finansielle risici ved investeringeme, fordi ingen ved, om og hvor længe depågældende arter kan fiskes ved Grønland. Lovforslaget bærer meget præg af, at man politiskkun fokuserer på den potentielle gevinst ved pelagisk fisken'.Naalakkersuisut er opmærksom på, at fiskeri efter makrel m.v. er nyt i Grønland, og at der eren række usikkerhedsmomenter knyttet hertil, herunder vedrørende rederiernes afkast frafiskeriet. Der er ved udarbejdelsen af forslaget søgt taget hensyn til disseusikkerhedsmomenter.GE har gang på gang eñerlyst en fiskeripolitik, der hænger sammen gennemrammebetingelser på tværs af ñskerilovgivningen og skatte/afgiftslovgivningen. Lovforslageter endnu et eksempel på, at Finansdepartementet tilsyneladende arbejder uafhængigt afDepartementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, hvor der i sidstnævnte departement netop deseneste måneder har været arbejdet med alle fiskeriets parter om en samlet ñskeripolitiskreform. GE finder det kritisabelt og ukoordineret, at ressourcerentespørgsmålet nu løsrives fraden arbejds- og analyseproces, som netop havde til formål at anskue ñskeriets udfordringerms) n nu e. n n ... n nu...ilt-ni .  ble':i  I. 1:'.EFT.. uüilläi I.11.111 læn-Elli..Elin I ll|li 111....T I:.l........1... I...II. i iIllnlfllil...fl!! III Hull-Iflllll-  EIIirl tltil[If-Irj I II ITIL.. IILI. -I f--JlIIF-lll-JætlJ-ll-u[li. ...Ht-.HÆLIÆIIl il IEJJIII-ILII



under ét. Lovforslaget fremstår løsrevet som et finanspolitisk initiativ, der alene fokuserer påat lukke et hul i landskassen og ikke hvordan man på længere sigt kan styrke ñskerieksporten.Der foretages løbende både politisk og administrativ koordinering af forslag til lovgivning,herunder af lovgivningen vedrørende fiskeriafgifter. Naalakkersuisut har fundet det rigtigt atudvide afgiftsbelægningen på fiskeriområdet til også at omfatte visse andre kommercieltinteressante pelagiskefiskearter end makrel, så aktørerne også skal betale for udnyttelse afdenne del af den fælles fiskeressource.Et afgiftssystem skal have opbakning 0 g være balanceret. Det er en fordel, at forvaltningenudarbejder konsekvensanalyser inden afgiften fastsættes. Der er netop ikke lavetkonsekvensberegninger af forskellige fomier for ressourcerenter i det pelagiske fiskeri, ogafgifteme fastlægges uden sammenhæng med det øvrige igangværende ñskeripolitiskearbejde. Det finder erhvervet uholdbart, og GE kritiserede også denne fremgangsmåde sidsteår, da loven blev ændret.Naalakkersuisut er enig i, at det vil være en fordel, såfremt der forelå beregninger af demulige konsekvenser for rederierne ved lovforslaget. Der foreligger dog ikke tilstrækkeligtdetaljerede data til at forvaltningen kan udarbejde sådanne beregninger. Naalakkersuisut harbl.a. med henblik herpå vedtaget bekendtgørelse nr. II af 29. juni 2015 0m indberetning afproduktionsmæssige og økonomiske oplysninger vedrørende erhvervsmæssigt fiskeri, som hartil formål at give forvaltningen adgang til data, som sætter den istand til at udarbejdenærmere analyser vedrørende forholdene i landets vigtigste erhverv.Formålet med loven er at sikre et større afkast til samfundet. Dette principielle hensyn har GEingen indvendinger imod. GA er imod, at fiskeriet belastes med en forventet merudgift på 60mio. kr. samtidig med, at rederierne netop nu står foran at skulle gennemføre meget storeinvesteringer. GA mener, at man med forslaget risikerer meget let at give et meget ringeresamfundsøkonomisk afkast og dermed også et lavere provenu til de offentlige kasser.I forhold til 2015 indebærer forslaget en samlet merudgift efter skat på ca.I2,8 mio. kr. forrederierne. Det er Naalakkersuisuts vurdering, at dette beløb ligger indenfor rammerne afhvad rederierne kan bære på nuværende tidspunkt.Under punkt 4 er formuleringen: ”Det må forventes, at rederierne vil lade besætningemeafholde den ekstra omkostning” misvisende.Formuleringen er ændret.GE mener helt overordnet, at lovforslaget risikerer at stå i vej en for en langsigtet udvikling afnyt fisken', som Grønland kan have samfundsøkonomisk glæde af i mange år, hvis denødvendige investeringer ikke skræmmes væk af kortsigtede landskassehensyn.Med baggrund i det store antal ansøgninger om tildeling af kvoter til makrelfiskeriet i 2015 erdet Naalakkersuisuts vurdering, at forslaget ikke vil være til hinder for udvikling af fiskerietefter pelagiskefiskearter.10.I........I..1....Jah-Iain: 'TIål?.lILllirI-IIiilnllrll-IlrurnllJIrITil' Illifll-li Il-llnl-alllrlnl.nnrLLIIIFINWIIW] _.Ill-.jiirlmnlnl-Ill IiI-l-1-I-.F til'.inf-I-di.. .IIIHIIIII-Ill.l.. ]Iiii...._r.u..1.Hinn'.lillanllran1511ijll-IIII I!!!.INNII-I. Jiilllal.......+._......:.._| Inalk-liirlnu  ZTII -



Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug (APNN) anfører, at det er departementetsgenerelle opfattelse, at afgifcsstmlcturen bør tage højde for, at der også i de kommende år vilvære behov for yderligere investeringer iudviklingen af fiskeriet fra erhvervets side. Iforlængelse heraf er APNN meget positiv overfor en afgiftsstruktur, hvor der skelnes mellemgrønlandske og udenlandske fartøjer.Med baggrund i det store antal ansøgninger om tildeling af kvoter til makrelfiskeriet i 2015 erdet Naalakkersuisuts vurdering, at forslaget ikke vil være til hinder for udvikling af fiskerietefierpelagiskefiskearter. Den ændrede afgiftsstruktur har bl. a. til formål at give incitamentertil udvikling af det grønlandske fiskerierhverv.APNN gør opmærksom på, at der kan være store risici forbundet med, at så store indtægter påfinansloven baseres på de pelagiske bestande, idet ændringer i arternes vandring, biomassensstørrelse, fødegrundlag og lignende kan betyde et drastisk fald i de omfattede ñskemængderog dermed medføre et drastisk fald i afgifter.Naalakkersuisut er opmærksom på, at der på kort tid kan ske store ændringer i fiskedemængder og i priser. Der arbejdes derfor hen mod en afgifislovgivning for det samledefiskeri, hvilket bl.a. har til formål at mindske särbarheden overfor større udsving indenfor detenkelte fiskeri.De øvrige, som afgav høringssvar, havde ingen bemærkninger til forslaget.Et forslag der i det væsentlige grad svarer til det nuværende om afgift på udførsel af sparsomtforarbejdede og uforarbejdede helleñsk var i høring i iperioden 13. juni 2014 til 18. juli 2014hos:KANUKOKA, SIK, Grønlands Arbejdsgiverforening (GA), KNAPK, NUSUKA, KPMGGrønland, Deloitte, BDO, Grønlands Revisionskontor, Departementet for Erhverv, Råstofferog Arbejdsmarked og Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug.Der var ved udløbet af denne høringsfrist modtaget høringssvar fra GA, SIK, KNAPK ogPolar Seafood Greenland A/S.Høringen gav anledning til følgende bemærkninger:GA ønsker ikke, at forslaget fremsættes, da GA mener, at der ikke er foretaget tilstrækkeligeanalyser i forbindelse med forslaget.o Både GA og Polar Seafood Greenland A/S finder: At forslaget baseres på formodninger,o at der ikke er nogen sikkerhed for den beskæfcigelsesmæssige effekt af forslaget,o at hvis forslaget som håbet fører til øget beskæftigelse i Grønland, vil der opstå problemermed at skaffe kvalificeret arbejdskraft til forarbejdning i sommerperioden, hvilket vil føretil indhandlingsbegrænsninger,lln)



o at der må investeres i øget indhandlings- og produktionskapacitet med tilhørendeinfrastruktur, såfremt man ønsker øget forarbejdning af helleñsk i Grønland,0 at kravet om J -cut forarbejdning vil være kvalitetsforringende som følge af, atdobbeltñysning af fisken nødvendiggøres, hvormed slutproduktet vil blive mindreefterspurgt på markedet, og prisen derfor vil falde, ogo at eksportøremes indtjening vil falde som følge af afgiñen, hvilket vil betyde lavereindhandlingspriser.Naalakkersuisut finder, at forslaget under hensyn til de forventede provenu ogbeskæftigelsesmæssige virkninger bør fremmes.GA og Polar Seafood Greenland A/S forudsætter, at forslaget ikke omfatter fabrikstrawlere,selvom dette ikke er klart i forslaget.Det er korrekt, at det ikke er tilsigtet, at forslaget om afgift skal omfatte fabrikstrawlere, dadet ikke er hensigten at trawlerne skal være genstand for dobbelt afgiftsbelægning (afgift påfangsten af hellefisk tillagt afgift på eksporten af hellefisk). Forslaget er tilrettet for attydeliggøre, at der ikke skal betales dobbelt afgift.Polar Seafood Greenland A/S bemærker, at J -cut ikke som anført i forslaget indebærer, atfiskens finner f] emes.Forslaget er tilrettet i overensstemmelse med oplysningen.SIK har ingen bemærkninger til forslaget, men benytter lejligheden til at udtrykke glæde overlovforslagets intentioner om at skabe mere beskæftigelse ved forarbejdning af fisken iGrønland.KNAPK støtter grundlæggende udvidelsen/øgningen af fiskeriprodukter, derer produceret i Grønland. Men man kan ikke se af lovforslaget, hvordan man vil undgåprisnedsættelser på indhandlingspriseme på fisk.Naalakkersuisut finder ikke, at indhandlingspriseme bør reguleres ved lov, men må fastsættesefter forhandling mellem parterne. Det beror på disse forhandlinger om, og i givet fald ihvilket omfang, en afgift som foreslået vil påvirke indhandlingspriseme.KNAPK finder det ønskeligt, at man får undersøgt mulighederne for bedre udnyttelse afhoveder samt eventuelt haler og finner, der blot bliver smidt ud.Naalakkersuisut er enig i, at der er behov for at undersøge mulighederne for bedre udnyttelseaf restprodukterne fra fiskeproduktionen.12u -'uu h__- li...q|?-...-.iuI :-p-|.-J-'|-|."'I-'-I.I. .lÅhaaç-q-lgáaqjaáalÆ-*Tiwl .I. Ink* 'T-HühIII-iiÅZEIZ""“.' I-"IJI'.. *'11-I-Ibüila- i'..__._.._g-n. Elin-Hårta-T1r :Iü'F-'rhåäu-ëdl-l-á -WQFÅI'il-h3221-???rlrI-...I--I-I-"i-I-L-I-i-åäill Fi:l.-I-.r"J_-_|_IuZZJ-Ix-lánqw.unt-llj-m-.nür 'fl-.ä-.rF-HW'WI-HnhE& T -=".:1' '



KNAPK ønsker en strammere regulering, der beskytter de hjemmehørende i forbindelse medmakrelñskeriet. Det vil sige som minimum på samme niveau som rejefiskeriet.Naalakkersuisut finder, at spørgsmål om egentlige bestemmelser 0m beskyttelse af dehjemmehørende i makrelfiskeriet bør afvente ophøret af forsøgsfiskeriperioden, og bygge påerfäringerfa administration og afvikling af forsøgsfiskeriet.13Ii-lL-çrrirrf-tld-*FITHIWK*fl-i-u"



Bemærkninger til de enkelte bestemmelserTil § ITil nr. IBestemmelsen medfører en ordensmæssig ændring af lovens titel som konsekvens af, at lovenudvides til at omfatte visse pelagiske ñskearter fanget i Østgrønland foruden udførsel afhelleñsk.Til nr. 2 (§ I, stk. I)Det foreslås, at lovens anvendelsesområde udvides til at omfatte virksomheder og personer,der har kvoter til fiskeri efter visse pelagiske ñskearter, herunder sild og lodde i Østgrønland.Desuden foreslås det præciseret, at afgiftspligten som hidtil både omfatter de kvoter, som ermeddelt til helleñsk ñskeri på Grønlands ñskeritenitorium, og de kvoter, somNaalakkersuisut meddeler til helleñsk fiskeri på andre landes ñskeritenitorium. HarNaalakkersuisut i medfør af en ñskeriaftale med et andet land ret til at udstede kvoter tilfiskeri på det andet lands ñskeriten-itorium, skal der betales afgift til landskassen i forbindelsemed meddelelse af en sådan kvote. Kvoteområdet i Østgrønland omfatter den del af ICES-områderne H, V, XII og XIV, som er beliggende på Grønlands fiskeriterritorium. Afgiftenberegnes af den del af fangsten, som virksomheden eller personen ikke har pligt til atindhandle til et indhandlings- eller produktionsanlæg i Grønland. Foreløbigt er der ikke fastsaten sådan indhandlingspligt hvad angår pelagiske ñskearter. Indtil der eventuelt fastsættes ensådan indhandlingspligt, beregnes afgiften således af den samlede fangst af pelagiske fisk.Den samlede fangst af pelagiske ñsk opgøres som den mængde, der er angivet i logbogen,hvori mængden af fisk opgøres i kg levende vægt. Mængden opgøres ens, uanset om fiskeneer opñsket med grønlandske- eller udenlandske fartøjer, og uanset om fiskene er opfisket igrønlandsk eller udenlandsk farvand.For så vidt angår fartøjer med RSW- eller CSW-tanke (isolerede ñsketanke til nedkøling affangsten, indtil fiskene landes). Tankene indeholder havvand som nedkøles ved tilsætning afis o ge11er mekanisk kølemaskineri) gælder, at kvotetrækket baseres pålandingsdokumentationen (indhandlingssedler eller vejesedler) for den del af fangsten, somopbevares i tankene. For den eventuelle øvrige del af fangsten opgøres mængden på baggrundaf den mængde, der er registreret i logbogen.Det er den virksomhed eller person, som har en kvote til fiskeri, som har pligt til at betaleafgiften. Afgiften opgøres og betales kvartalsvis til Skatteforvaltningen.14Flirt.Illmllii. ...I'll-i'. :Il-LiqilfniIIIF-.rifluilfiI-nIE-TlulE-Iluiillllll-IP-lunI... lIIld... l'“Iil- life..I . T.|r....IIIIlI-Ili?.llnrlflllllnlirfirirlirII-Ilillil-Il JlIl--I-lHill. I-Irrll?1_IE!JI rIlL|I attFilt-Elli



Til nr. 3 (§ I, stk. 2)Bestemmelsen medfører en udvidelse af lovens anvendelsesområde til at omfattevirksomheder og personer, der udfører, dvs. eksporterer, hellefisk fra Grønland.Udførselsafgiften på hellefisk beregnes af den mængde (kg.) hellefisk, som udføres fraGrønland uforarbejdet eller forarbejdet således, at hoved eller hale er forblevet på fisken.Foretages der en forarbejdning i Grønland, skal der ikke betales udførselsafgift, når bådefiskens hoved og hale fjernes.F oretages der derimod en forarbejdning i Grønland, hvor eksempelvis kun fiskens finner ellerhoved fjernes, hvoreñer fisken udføres fra Grønland, skal den foreslåede udførselsafgiftbetales.Der skal betales udførselsafgift af alle indhandlede sparsomt forarbejdede eller uforarbejdedehelleñsk, uanset om helleñsken hidrører fra det kystnære fiskeri eller fra den del af havgåendehellefisk fiskeri, som skal indhandles.Den del af fiskeriet i det havgående helleñsk fiskeri, som ikke indhandles, vil kun skullebetale afgift efter den gældende bestemmelse i § 3. Formålet med dette er at undgå dobbeltafgiftsbelægmng.En eksportør, fx en produktionsvirksomhed, vil altid være afgiftspligtig af indhandlethellefisk, som ikke er forarbejdet tilstrækkeligt 0 g dernæst udført fra Grønland, uanset omeksportøren i anden sammenhæng har haft pligt til at betale en fangstafgift.Til nr. 4 (§ 2)Bestemmelsen regulerer tidspunktet for afgiftspligtens indtrædelse.For så vidt angår afgift på havgående fiskeri efter hellefisk og på visse pelagiske ñskearterforeslås, at tidspunktet for afgiftspligtens indtræden fortsat skal vil være fangsttidspunktet.For så vidt angår den nye udførselsafgift på hellefisk foreslås det, at afgiftspligten indtræderpå tidspunktet for udførslen fra Grønland af hellefisken.Til nr. 5 (overskrift)Bestemmelsen medfører en ordensmæssig ændring af en overskriñ i loven som konsekvensaf, at loven udvides til at omfatte visse pelagiske ñskearter fanget i Østgrønland forudenudførsel af helleñsk.15I.ElI.ln-IiiiIIiP-rrilnirllliiluÅIlLIrI-IIIIII-.l I1.'Lnl-I-.HL-.Ilir-lnsmn-rinrælllllllrlil.ni.. iiiJil... 111111111111jlllllállrnll.Fiil...iullrnü1ililIIL..1 r.. ll.l.|.i. I.|-1l.1L I|lÆ|$L1HIlir-Il-I-IIIIIIIIIJ-Iilil.|IIIIN 1.]!-I]|IIII- .IiiIl  il-lll:hl-Ill.......u.-.....Tf.-..I...I.1..Iu1..lu...IT.....ruI.....I.|..|:1.151.171i' i..lunllulilIl-Ialljllal.lliuinlllrli-...I-aslt....l....-..r..



Til nr. 6 (§ 3a)Det foreslås, at der indføres en ressourceafgift på visse pelagiske ñskearter fanget iØstgrønland foruden den nuværende afgift på makrel.Afgiften er differentieret afhængig af, om fisken er opfanget ved brug af fartøj registreret medhjemsted i Grønland eller udlandet, herunder Danmark 0g Færøerne. For at skabe incitamenttilvækst i det grønlandske fiskeri fastsættes afgiften for fisk opfanget ved brug af fartøjerregistreret med hjemsted i Grønland lavest.Et skib, som er registreret i udlandet, på Færøerne eller i Danmark, og som uden besætning,bortset ña fartøjets kaptajn eller maskinmester, eller dem begge, overtages til beüagtning af etgrønlandsk rederi (bareboat-charter), betragtes i denne sammenhæng som et grønlandsk skib.Derimod betragtes et skib, som er registreret i udlandet, på Færøeme eller i Danmark, og somchartres til et grønlandsk rederi, ikke som et grønlandsk skib efter denne 10v, såfremteksempelvis styrmanden indchartres sammen med fartøj et.Bestemmelsen i stk. 2 omfatter alene aktie- eller anpartsselskaber 0g gælder således ikke forandre selskabsfonner eller personer. Det er i den forbindelse lagt vægt på, at bestemmelsenskal gælde for de almindeligt anvendte 0g gennemprøvede selskabsformer.Til nr. 7 (overskrift)Bestemmelsen medfører en ordensmæssig tilføjelse af en overskrift i loven som konsekvensaf, at loven udvides til at omfatte udførsel af sparsomt forarbejdede og uforarbejdedehelleñsk.nmnsgswDet foreslås, at udførselsafgiften per kilo helleñsk for sparsomt forarbejdede og uforarbejdedehellefisk fastsættes til 2,00 kr. Antal afgiftspligtige kilo opgøres efter samme principper, somanvendes i forbindelse med vægtangivelser på udførselsangivelser 0 g EUR 1 certifikater.mmogvForslaget indeholder i forhold til den nugældende § 7 en udvidelse af den nugældende adgangfor Naalakkersuisut til at imødekomme en ansøgning om fritagelse for afgift på helleñsk, tilligeledes at gælde for øvrige ñskearter omfattet af loven.Det foreslås, at Naalakkersuisut får adgang til helt eller delvist at fritage for afgiften iforbindelse med forsøgsñskeri. Bestemmelsen kan eksempelvis bringes i anvendelse iforbindelse med iværksættelse af forsøg med nye fangstredskaber eller lignendeudviklingsorienterede skridt, samt når særlige tilfælde af forsøgsñskeri taler herfor.16



lhnniBn 18t.071FKlimXNaXllhVlbiVIQBestemmelsen kan ikke danne hjemmel for at fritage for afgiñen i forbindelse med genereldårlig økonomi i fiskeriet eller hos den enkelte virksomhedBestemmelsen finder alene anvendelse for pelagisk ñskeri i Østgrønland uden for område l,som dækker det geografiske område inden for ñskeriterritoriet i Østgrønland nord for62°30'N og syd for 66°l5°N og afgrænset mod vest ved 37°00'W og afgrænset mod øst vedñskeriterritoriets grænse.Til nr. 10 (§ 8, stk. I)Med forslaget opdateres og konsekvensændres den gældende bestemmelse vedrørendeforanstaltninger for overtrædelse af loven. Det tilføjes således, at der også kan ifalde ansvarfor overtrædelse aflovens § 1, stk. 2, § 3, stk. l, § 3 a, stk. 1, og § 3 b.TiI§2Det foreslås, at inatsisartutloven træder i kraft den l. januar 2016.17L .åLNEAFC SW


