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Naalakkersuisut fremsætter hermed følgende beslutningsforslag i henhold til § 33 i
forretningsordenen for Inatsisartut:
Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut kan meddele
skatteministeren, at Grønlands Selvstyre kan tiltræde det foreliggende forslag til lov om
ændring af lov for Grønland om visse spil, idet der dog tages forbehold for ændringer af
lovteknisk karakter.
(Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer)
1. behandling
Det danske Skatteministerium har i juni 2016 forelagt et forslag til lov om ændring af lov for
Grønland om visse spil til Grønlands Selvstyres udtalelse.
Formålet med forslaget er med virkning fra finansåret 2017 at forhøje det beløb, der årligt
overføres til Grønlands Selvstyre for spil udbudt i Grønland.
Forslaget er udarbejdet med baggrund i skatteministerens redegørelse nr. R 15 af 13. april
2016 om beløbet til Grønland i forbindelse med spil. Redegørelsen er offentliggjort på
Folketingets hjemmeside (www.ft.dk).
Overførslen til Grønland sikrer, at den delvise liberalisering af spilmarkedet, der trådte i kraft
den 1. januar 2012, ikke har negative økonomiske konsekvenser for Grønland. Staten har
derfor siden 2012 overført et beløb svarende til et skøn over den danske stats indtægter fra
spil i Grønland.
I henhold til redegørelse R 15 er det skønnet, at indtægterne for den danske stat fra spil i
Grønland er højere end det hidtil overførte beløb til Grønlands Selvstyre.
Beløbet foreslås derfor forhøjet fra 40.000.000 kr. (2015-niveau) til 43.250.000 kr. (2015niveau) og oprundes til nærmeste million kr. Beløbet er fastsat på baggrund af skøn over
indtægterne for den danske stat fra spil i Grønland i perioden 2012 til 2015, hvor der er taget
afsæt i Danske Spils opgørelse af overskud fra spil i Grønland, et skøn over de samlede
afgifter af væddemål og onlinekasino fra spil i Grønland og et skøn over selskabsskat, som
kan tilskrives spil i Grønland.
Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige
Ændringen vil have en umiddelbar finanslovsvirkning for Grønlands Selvstyre på 4 mio. kr. i
2017, da beløbet hæves fra 40.000.000 kr. til 44.000.000 kr. Forhøjelsen af basisbeløbet vil
også have positiv afsmittende virkning for efterfølgende finansår. Dette vil blive indarbejdet i
Finanslovsforslaget for 2017 ved et ændringsforslag, såfremt Inatsisartut vedtager
nærværende beslutningsforslag.
Økonomiske og administrative konsekvenser for det private erhvervsliv
Forslaget har ikke negative økonomiske eller administrative konsekvenser for erhvervslivet.
Økonomiske og administrative konsekvenser for borgerne
Lovforslaget har ikke negative økonomiske eller administrative konsekvenser for borgerne.
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Høring
På grund af det sent modtagne lovforslag har den del af beslutningsforslaget som vedrører
forhøjelse af det årligt overførte beløb været i høring i perioden 17. juni til den 29. juli 2016.
Ingen høringsparter har haft bemærkninger til forslaget.
Med disse bemærkninger overgiver jeg hermed forslaget til Inatsisartuts velvillige
behandling.

Bilag
Udkast til forslag til lov om ændring af lov for Grønland om visse spil
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