8. december 2016

FM2017/xx
Bemærkninger til lovforslaget
Almindelige bemærkninger

1. Indledning
Inatsisartutlov om næring trådte i kraft 1. januar 2016.
Inatsisartut vedtog 14. november 2016 inatsisartutlov om registrering i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR). Med denne inatsisartutlov ophæves landstingslov om Det Grønlandske Erhvervsregister og pligten til registrering for Grønlandske virksomheder og enheder
overgår til CVR.
2. Hovedpunkter i forslaget
Forslaget indeholder dels en konsekvens af vedtagelsen af inatsisartutlov om registrering i Det
Centrale Virksomhedsregister(CVR), samt en tilretning, i det at der i forbindelse med kundgørelse af inatsisartutlov om næring blev konstateret, at der ikke var overensstemmelsen mellem
den danske og den grønlandske udgave.
Lovforslaget sammenholdt med gældende lov
Gældende formulering
Lovforslaget
§1
I inatsisartutlov nr. 29 af 9. december om
næring foretages følgende ændringer:
1. Overalt i inatsisartutloven ændres ”GERnummer” til ”CVR-nummer”.
2. § 2, stk. 3, affattes således:
” Stk. 3. Ved salg på markeder, udstillinger,
sportsstævner og messer skal arrangøren,
senest fra tidspunktet for åbningen af arrangementet have udarbejdet en liste med navn,
adresse og GER-nummer på de næringsdrivende. Listen skal opbevares i 5 år fra afslutning af arrangementet og udleveres på for__________________________
FM2017/xx
ISNNN Sagsnr.: 2016-17767

1

langende til kontrolmyndigheden. Hvis en
deltager ikke har pligt til at have et GERnummer anføres alene navn og adresse.”.
§2
Nr. 1 træder i kraft den 1. januar 2018.
Stk. 2. Nr. 2 træder i kraft 1. juli 2017.
3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige
Ændringerne er af teknisk karakter, hvorfor forslaget ikke har nogen konsekvenser for det
offentlige.
4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet
Forslaget har ingen konsekvenser for erhvervslivet.
5. Konsekvenser for miljø, natur og folkesundhed
Forslaget har ingen konsekvenser for miljø, natur eller folkesundheden.
6. Konsekvenser for borgerne
Forslaget har ingen konsekvenser for borgerne.
7. Andre væsentlige konsekvenser
Forslaget har ingen andre væsentlige konsekvenser.
8. Høring af myndigheder og organisationer mv.
Forslaget har i perioden xx til yy 20xx været i høring hos følgende høringsparter:
Grønlands Erhverv(GE), NUSUKA, SIK, KANUKOKA, Kommuneqarfik Sermersooq
Qaasuitsup Kommunia, Qeqqata Kommunia, Kommune Kujalleq og samtlige departementer i
selvstyret.
Forslaget har ligeledes i samme periode været lagt ud på selvstyrets høringsportal.
Der er modtaget høringssvar fra følgende:
Alle høringssvar er i deres helhed medsendt til det behandlende udvalg i Inatsisartut.
I det følgende behandles høringssvarene og de forslag til ændringer, der er indkommet under
høringen. Det bemærkes, at høringssvarene, som er anført i kursiv, kun er gengivet i hovedtræk på baggrund af en foretaget væsentlighedsvurdering.
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Bemærkninger til forslagets enkelte bestemmelser
Til § 1
Til nr. 1
Konsekvensrettelse som følge af vedtagelse af inatsisartutlov om registrering i Det Centrale
Virksomhedsregister.
Til nr. 2.
§ 2, stk. 3 er ved en fejl ikke blevet gengivet i den grønlandske version. Den grønlandske og
danske version bringes hermed i overensstemmelse med hinanden.
Til § 2
Til stk. 1
Det foreslås, at nr. 1 træder i kraft 1. januar 2018, således at der er sammenfald med datoen
for ikrafttræden af inatsisartutlov om registrering i Det Centrale Virksomhedsregister og ændring af GER-nummer til CVR-nummer i inatsisartutlov om næring.
Til stk. 2
Det forslås, at den tekniske ændring træder i kraft 1. juli 2017.
Til § 3
Der forslås, at der i en overgangsperiode på 6 måneder ikke kan foranstaltes for overtrædelse
af § 2, stk. 1 og stk. 3 i inatsisartutlov om næring, der vedrører opslag GER/CVR-nummer,
samt udarbejdelse af lister med GER/CVR-nummer. Dette skyldes, at der uanset den lange tid
til implementering af overgang fra registrering i Grønlands Erhvervsregister til registrering i
Det Centrale Virksomhedsregister, ikke kan udelukkes, at der vil komme pres på systemet,
hvis alle venter med at registrere sig i CVR til 1. januar 2018.

3

