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Vejledning vedrørende ressourceafgift på grønlandsk fiskeri
Gældende fra den 1. januar 2018

1.0 Ressourcerenteafgift fiskeri efter andre arter end pelagisk
fiskeri efter makrel, sild, lodde, blåhvilling og guldlaks

1.1 Ressourceafgift på indhandling
Indhandling til et landbaseret produktionsanlæg eller indhandlingssted i
Grønland, uanset om det foretages af havgående eller kystnære fartøjer, er
afgiftsbelagt med en ressourceafgift på 5 pct. af indhandlingsværdien, hvis den
gennemsnitlige indhandlingspris i det seneste kendte kvartal udgør 8 kr./kg. eller
mere.
Udgør den gennemsnitlige indhandlingspris i det seneste kendte kvartal mindre
end 8 kr./kg., betales i stedet en grundafgift på 0,05 kr./kg. indhandlet mængde.
Der anvendes data vedrørende indhandlingsværdier og indhandlingsmængder,
som er leveret til GFLK, til beregning af den gennemsnitlige indhandlingspris
for hver art. Afgiftssatserne fastsættes kvartalsvis for indhandling af de
afgiftspligtige arter.
1.1.1 Arter der afgiftsbelægges
Indhandling fra den havgående flåde:
- Rejer
- Hellefisk
- Torsk
- Rødfisk
- Kuller
- Sej
Indhandling fra den kystnære flåde:
- Rejer
- Hellefisk
Produktionsanlægget eller indhandlingsstedet har pligt til at indeholde afgiften
løbende, hver gang fartøj indhandler, og afregne til Skattestyrelsen efter hver
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afsluttet afgiftsperiode (kvartal) og senest sidste hverdag i måneden efter
afgiftsperiodens udløb samt indsende afgiftsgrundlaget (indhandlingsværdien)
for det enkelte fartøj. For eksempel skal indholdte afgifter for afgiftsperioden 1.
kvartal 2018 afregnes senest den 30. april 2018.
1.2 Ressourceafgift på eksport
Direkte eksport fra de producerende trawlere, uanset om de er havgående eller
kystnære fartøjer, er afgiftsbelagt med ressourceafgift på 5 pct. af eksportprisen
per kg., hvis den gennemsnitlige eksportpris per kg udgør mellem 12-17 kr./kg.
Afgiftsprocenten stiger med et procentpoint for hver påbegyndt krone,
gennemsnitsprisen overstiger 17 kr./kg., og indtil prisen når en gennemsnitlig
pris på 29 kr./kg. svarende til et bruttoafgiftsloft på 17,0 pct. Ved en
gennemsnitlig pris på mere end 29 kr./kg. er bruttoafgiftsloftet 17,5 pct.
Ligger den gennemsnitlige eksportpris under 12 kr./kg. svares en grundafgift på
0,20 kr./kg. for hele den eksporterede mængde.
Kammuslinger afgiftsbelægges med en fast afgift på 5 pct. af eksportværdien.
Den gennemsnitlige eksportpris beregnes på grundlag af den samlede
eksportværdi og eksportmængde i et kvartal for den enkelte art. Til grund for
beregningen lægges de salgsfakturaer, som rederierne er forpligtigede til at
levere til Skattestyrelsen i forbindelse med betaling af afgiften.
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1.2.1 Fastsættelse af afgiftssats på eksport
Gennemsnitlig eksportpris per kg.
0,00 kr. til 11,99 kr.
12,00 kr. til 17,00 kr.
17,01 kr. til 18,00 kr.
18,01 kr. til 19,00 kr.
19,01 kr. til 20,00 kr.
20,01 kr. til 21,00 kr.
21,01 kr. til 22,00 kr.
22,01 kr. til 23,00 kr.
23,01 kr. til 24,00 kr.
24,01 kr. til 25,00 kr.
25,01 kr. til 26,00 kr.
26,01 kr. til 27,00 kr.
27,01 kr. til 28,00 kr.
28,01 kr. til 29,00 kr.
29,01 kr. og mere

Afgiftssats
0,20 kr./kg
5,0 %
6,0 %
7,0 %
8,0 %
9,0 %
10,0 %
11,0 %
12,0 %
13,0 %
14,0 %
15,0 %
16,0 %
17,0 %
17,5 %

1.2.2 Arter der afgiftsbelægges
Eksport fra den havgående flåde:
- Rejer
- Hellefisk
- Torsk
- Rødfisk
- Kuller
- Sej
- Krabber
- Kammuslinger
Eksport fra den kystnære flåde:
- Rejer
Afgiftspligtige rederier skal efter udgangen af afgiftsperioden (kvartal) og senest
sidste hverdag i måneden efter afgiftsperiodens udløb angive afgiftsgrundlaget
(eksportværdi og eksportmængder) og afgiften heraf samt indbetale afgiften til
skatteforvaltningen. For eksempel skal indholdte afgifter for afgiftsperioden 1.
kvartal 2018 afregnes senest den 30. april 2018.
Der vises eksempler på beregning af ressourceafgiften i bilag 1.
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2.0 Afgift på pelagisk fiskeri efter makrel, sild, lodde, blåhvilling
og guldlaks
Afgiften opkræves som kiloafgift, hvor afgiftsgrundlaget er fangsten målt i
levende vægt.
Med grønlandsk fartøj menes fartøjer, der er indregistrerede i Grønland, og
fartøjer, der er indchartret fra udlandet uden besætning bortset fra fartøjets
kaptajn og eller maskinmester. Med udenlandsk fartøj menes fartøjer, der er
indchartret fra udlandet med besætning.
Makrel
Grønlandsk fartøj, afgift pr. kg. 0, 40 kr.
Udenlandsk fartøj, afgift pr. kg. 1,00 kr.
Sild
Grønlandsk fartøj, afgift pr. kg. 0,25 kr.
Udenlandsk fartøj, afgift pr. kg. 0,80 kr.
Lodde, blåhvilling og guldlaks
Grønlandsk fartøj, afgift pr. kg. 0,15 kr.
Udenlandsk fartøj, afgift pr. kg. 0,70 kr.
Afgiftspligtige rederier skal efter udgangen af afgiftsperioden (kvartal) og senest
sidste hverdag i måneden efter afgiftsperiodens udløb angive afgiftsgrundlaget
(fangstværdi og fangstmængde i levende vægt) og afgiften heraf samt indbetale
afgiften til skatteforvaltningen. For eksempel skal indholdte afgifter for
afgiftsperioden 1. kvartal 2018 afregnes senest den 30. april 2018.

3.0 Mulighed for fradrag i den skattepligtige indkomst
Afgifter, uanset om de betales af som ressourceafgift af indhandlingsværdi eller
eksportværdi, er fradragsberettigede i den skattepligtige indkomst. Dette gælder
ligeledes, hvis der betales fast kiloafgift af fiskeriet efter pelagiske arter.
Med fradragsberettigede menes, at afgifterne kan trækkes fra i fiskerens eller
rederiets skattepligtige indkomst på samme måde som andre driftsudgifter.

4.0 Offentliggørelse af afgiftssatser og afgiftsprocenter
Senest en uge før følgende afgiftsperioden starter, offentliggør Skattestyrelsen på
deres hjemmeside hvilke afgiftssatser og afgiftsprocenter, der gælder for den
kommende afgiftsperiode (det kommende kvartal).
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