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BETÆNKNING 

 
Afgivet af Skatte- og Afgiftsudvalget 

 

vedrørende 
 

Forslag til Inatsisartutlov om ændring af landstingslov om afgift på automatspil. 
Fremsat af Medlem af Naalakkersuisut for Finanser og Nordiske Anliggender 

 
Afgivet til forslagets 2. behandling 

 
 

Udvalget har under behandlingen bestået af: 
 
Inatsisartutmedlem Niels Thomsen, Demokraterne, formand 
Inatsisartutmedlem Harald Bianco, Inuit Ataqatigiit, næstformand 
Inatsisartutmedlem Kaali Olsen, Inuit Ataqatigiit  
Inatsisartutmedlem Karl Lyberth, Siumut 
Inatsisartutmedlem Akitsinnguaq Olsen, Siumut 
 
 
Udvalget har efter 1. behandlingen den 28. september 2010 under EM2010 gennemgået 
forslaget. 
 

Forslagets indhold 
Det foreslås, at afgiften på gevinstgivende automater forhøjes med kr. 5.000.  
 
Afgiften for første gevinstgivende automatspil foreslås således hævet til kr. 64.000. For det 
andet gevinstgivende automatspil foreslås afgiften hævet til kr. 70.000 og for hvert af de 
efterfølgende til kr. 76.000. 
 
Afgiften hæves dermed gennemsnitligt ca. 7 %. 

 

1. behandling af forslaget i Inatsisartut 
Inuit Ataqatigiit, Demokraterne, Atassut og Kattusseqatigiit Partiiat støttede forslaget, 
dels ud fra forslagets forventede positive effekt for Landskassen og dels på grund af den 
mulige begrænsende effekt forslaget kan få på folks spillelyst. Siumut støttede ikke forslaget 
og lagde til grund, at der bør fokuseres på erhvervsudvikling og administrative besparelser 
frem for øgede afgifter. 
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Udvalgets behandling af forslaget   
Udvalget bemærker, at afgiften på automatspil sidst er ændret i 2003. (Landstingslov nr. 15 af 
7. november 2003 om ændring af landstingslov om afgift på automatspil). Naalakkersuisut har 
oplyst, at reguleringsprisindekset i perioden fra 2003 til 2010 er steget ca. 16 %. Udvalget 
konstaterer, at den manglende regulering af automatspilsafgiften reelt betyder, at afgiften i 
perioden fra 2003 til 2010 således er relativt udhulet med ca. 16 %, sammenlignet med 
reguleringspristallet. 

 
Som anført ovenfor - under forslagets indhold - udgør den foreslåede afgiftsstigning 
gennemsnitligt en stigning på ca. 7 %. Gennemføres forslaget vil afgiften således fortsat være 
ca. 9 % lavere, relativt set, end den var i 2003. Den foreslåede stigning må således betegnes 
som beskeden. 

 
Principielt finder udvalget det uheldigt, at afgifterne ikke har været reguleret løbende siden 
2003. Den manglende regulering betyder, at Landskassens indtægter udhules over tid. 
Naalakkersuisut bedes derfor overveje, om det vil være hensigtsmæssigt at pristalsregulere 
afgiften fremadrettet eller på anden måde tilsikre en løbende regulering - f.eks. via 
finanslovens tekstanmærkninger. Udvalget ønsker at blive orienteret om Naalakkersuisuts 
overvejelser i den forbindelse. 

 
Forslagets økonomiske konsekvenser 
Udvalget har noteret sig, at den foreslåede forhøjelse af automatspilsafgiften forventes at 
indbringe Landskassen et årligt merprovenu på ca. 900.000 kr. i finansåret 2011 og et 
tilsvarende beløb i hvert af budgetoverslagsårene, således at den samlede årlige 
automatspilsafgift vil udgøre ca. 12 mio. kr. Der henvises til forslag til finanslov for 2011 
hovedkonto 24.11.17, Automatspilsafgift. 
 

 
Udvalgets indstillinger  
 
Et flertal i udvalget bestående af Inuit Ataqatigiit og Demokraterne indstiller på denne 
baggrund forslaget til vedtagelse. 

 
Et mindretal i udvalget bestående af Siumut skal om forslaget bemærke: 
Siumut mener, der bør fokuseres på erhvervsudvikling og administrative besparelser frem for 
øgede afgifter. Siumut indstiller på denne baggrund forslaget til forkastelse. 
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Med disse bemærkninger og med den i betænkningen anførte forståelse skal udvalget 
overgive forslaget til 2. behandling. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
Niels Thomsen, Formand 
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Akitsinnguaq Olsen 
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