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Råstofstyrelsen har d. 21. juli 2020 fremsendt høringsanmodning vedr. ansøgning fra
Dundas Titanium A/S om udnyttelse.

Sagens faktiske forhold

Postboks 1605
3900 Nuuk
Tlf. (+299) 34 65 00
Fax (+299) 32 20 42
E-mail: tax@nanoq.gl
www.aka.gl
www.naalakkersuisut.gl

Licensindehaver og ejerforhold
Dundas Titanium A/S er registreret ved CVR-nr. 12905114 og er foruden efterforskningstilladelse 2015/08 også indehaver af efterforskningstilladelse 2019/114 (ANS M-73).
Dundas Titanium A/S er 100% ejet af Bluejay Mining Plc, registreret ved CVR-nr.
36196874 som filial af udenlandsk virksomhed og indehaver af efterforskningstilladelse
2017/01.
Dundas Titanium A/S var tidligere ejet af Bluejay Mining Plc’s datterselskab BJ Mining
Limited (CVR-nr. 36192933) og blev d. 8. august 2019 overdraget til at være ejet direkte
af Bluejay Mining Plc, jf. virk.dk.
Bluejay Mining Plc ejer desuden rettighedshaver Disko Exploration Limited (CVR-nr.
32464386), som er indehaver af efterforskningstilladelserne 2011/31, 2012/29, 2018/16
og 2019/116 (ANS M-82) samt forundersøgelsestilladelse 2019/15.
Ved. Høringsanmodningen
Af materialet fremgår det, at der forventes offentlige indtægter i form af skatter til estimeret
samlet værdi af 340 mio. kr. i projektets løbetid under det mest sandsynlige scenarium.
Skattestyrelsen bemærker, at forudsætningen er en selskabsskat på 30% for den del af
indtægter, som udgør selskabsskatterne, som er estimeret til ca. 193 mio. kr. samlet for
projektets levetid. Selskabsskatterne er nu 25%, hvilket naturligvis reducerer government
take for projektet ift. analysen.
Skattestyrelsen noterer yderligere, at det ikke tydeligt fremgår, hvorvidt selskabets mulighed til at fremføre underskud fra tidligere projektfaser, indgår i beregningsgrundlaget.
Skattestyrelsens seneste oplysninger angiver, at selskabet har mulighed for at fremføre
et betragteligt skattemæssigt underskud.
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Der bør af disse grunde udvises en vis forsigtighed i forhold til forstudiets anslåede indtægter.
Indtægter til det grønlandske samfund som er beregnet på baggrund af A-skatter er anslået til ca. 25 mio. kr. over ti år. Såfremt der ansættes grønlandsk arbejdskraft, vil de
indirekte effekter heraf i form af lokalt forbrug såvel, kompetenceopbygning samt reducerede offentlige udgifter, også være af betydning. Af samme grund er det vigtigt, at virksomhedens indledende tilsagn om at ansætte lokal arbejdskraft, hvor det overhovedet er
muligt, realiseres.

Afsluttende bemærkninger
Skattestyrelsen gør opmærksom på, at underleverandører i projektet har pligt til at grønlandsk CVR-registrering. Skattestyrelsen gør opmærksom på, at ”alle udenlandske virksomheder, der driver aktivitet i Grønland i henhold til tilladelser og koncessioner og lignende, samt virksomheder, der erhverver indkomst knyttet til sådanne tilladelser og koncessioner og lignende, skal være registreret i CVR”, jf. tekstanmærkning til formålskonto
24.10 Direkte skatter, nr. 3 i Finanslov for 2020.
Der gøres opmærksom på, at også selskabets underleverandører, både grønlandske og
udenlandske, vil være underlagt skattepligt til Grønland i henhold til de gældende regler i
indkomstskattelovens § 2, stk. 3 og 4.
Stk. 2. Virksomheder, der er meddelt tilladelse i henhold til Inatsisartutlov om mineralske råstoffer
og aktiviteter af betydning herfor, og som erhverver indkomst i forbindelse med forundersøgelse,
efterforskning og udnyttelse af mineralske råstoffer, herunder udførelse af seismiske undersøgelser, anlæg af rørledninger, forsyningstjeneste samt skibstransport og rørledningstransport af indvundne kulbrinter, er begrænset skattepligtige af indtægter erhvervet ved sådan virksomhed eller
arbejde udført i Grønland, herunder på søterritoriet samt Grønlands kontinentalsokkelområde. Indkomsten opgøres efter de regler, der gælder for faste driftssteder, jf. stk. 1, nr. 10, samt efter reglerne i stk. 6.
Stk. 3. Virksomheder, som erhverver indkomst knyttet til efterforskning og udnyttelse af mineralske råstoffer, herunder udførelse af seismiske undersøgelser, anlæg af rørledninger, forsyningstjeneste samt skibstransport og rørledningstransport af indvundne kulbrinter, er begrænset skattepligtige af indtægter erhvervet ved sådan virksomhed eller arbejde udført i Grønland, herunder på
søterritoriet samt Grønlands kontinentalsokkelområde. Indkomsten opgøres efter de regler, der
gælder for faste driftssteder, jf. stk. 1, nr. 10, samt efter reglerne i stk. 6.

Ud fra de foreliggende oplysninger har Skattestyrelsen ingen yderligere bemærkninger.
Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga
Med venlig hilsen
Kim Neumann Nielsen (Skattestyrelsen)

2/2

