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Høringssvar vedr. forslag til Inatsisartutlov om ændring af råstofloven
Departementet for Finanser (AN) har modtaget en høring vedr. Forslag til Inatsisartutlov
om ændring af Inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydninger herfor (råstofloven).
AN har følgende bemærkninger:
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Almindelige bemærkninger side 6 afsnit 7: ” Det foreslås eksempelvis, at flere personer,
der rettighedshavere, skal hæfte…” der mangler et ”er” før rettighedshavere. At give
rettighedshaveren til eneret hånd og halsret om hvorvidt andre kan foretage småskala
udnyttelse – virker besynderligt og indholdsløst – enerettighedshaver kan/vil formentlig
sige nej eller henvise til ligegyldige/uinteressante områder. Om end hensigten er at skabe et nemt administrerbart regelsæt virker det modsat og hvordan vil man kontrollere at
betingelserne er opfyldt og hvad er sanktionerne bortset fra at man mister sin tilladelse.
Derudover har AN følgende bemærkninger:
−

−

−
−
−

−
−

Det er svært at se formålet ved alene at anerkende anpartsselskaber som rettighedshavere. Forskellen mellem anparts- og aktieselskaber er alene et
spørgsmål om hvor stor indskudskapitalen skal være – at udelukke A/S vil ikke i
sig selv udelukke et ”stort” selskab.
Sammenkædning af ledelsens husstand med den kreds at personer i anpartsselskabet der kan udføre personligt arbejde virker besynderlig. Hvis man gerne
vil sikre sig at flere personer kan gå sammen, kunne man jo i stedet foreslå et
interessentskab. Ved at foreslå ApS’er tillader man personer begrænse deres
hæftelse til den indskudte kapital.
§ 45 b – der står flere steder i lovtekst hhv. bemærkninger både 5 og 15 kg –
hvilket er det korrekte antal kg man som turist kan udføre?
§ 3 b, stk. 3 En klage skal indgives skriftligt… her bør tilføjes ”og begrundet”.
§ 32 – nyt stk. 3 – dobbeltkonfekt mht. bopæl og fuld skattepligt. Det følger af §
1, stk. 1, nr. 1 at fuld skattepligt påhviler personer, der har bopæl i Grønland og
nr. 3 – anpartsselskaber, der er registreret som hjemmehørende i Grønland – så
hvis man skriver at de skal have bopæl og have haft det i 5 år – så vil de automatisk trække fuld skattepligt.
Til gengæld bør der tilføjes krav om at det er en forudsætning for en tilladelse at
man ikke har gæld til det offentlige.
§§ 45 og 45 a taler om fastboende – det kunne man med fordel have defineret i
§ 32 – og så bruge den term i §§ 45 og 45 a for at undgå gentagelser.
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§ 45 b 15 kg.? + bemærkninger til forslagets enkelte bestemmelser § 45 b både
5 kg. årligt og ”de 15 kg.”

Med venlig hilsen

Kunuk Holm
AC-Fuldmægtig
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