
Information om ny årslønseddel for 2017 og fremtidige år, for private arbejdsgivere 

Skattestyrelsen har udarbejdet en ny lønseddel for private arbejdsgivere,  navnet på blanketten er uændret 

“Indkomstoplysning for 20XX  -  A11”. Indkomstoplysningsblanketten skal for første gang anvendes ved 

indberetning af løn mv. for indkomståret 2017.  

 

Private arbejdsgivere, som selskaber, erhvervsdrivende og andre arbejdsgivere skal udfylde blanketten 

“Indkomstoplysning for 20XX  -  A11” for Private arbejdsgivere. 

 

Formatet er også ændret 

Ændringen af den hidtil anvendte lønseddel skyldes først og fremmest ændringer af forskellige 

bestemmelser i indkomstskatteloven med dertilhørende bekendtgørelser.  Ændringen har endvidere 

betydet, at opsætningen/formatet af lønsedlen også ændres. Dette betyder, at fra og med indkomståret 

2017, er der nu kun 34 felter. 

 

Der er endvidere udarbejdet en vejledning til udfyldelse af den nye indkomstoplysning, og arbejdsgiveren 

skal især være opmærksom på følgende ændringer:  

 

 Brutto udenlandsk pensionsbidrag til beskatning, 

 Indeholdt A-skat af brutto udenlandsk pensionsordning, 

 Fri internet. 

 

Fra og med indkomståret 2017 er feltet for internet flyttet til felt nr. 18. 

 

Det skal endvidere gøres opmærksom på, at brutto udenlandsk pensionsbidrag samt indeholdt skat deraf, 

skal indberettes via den nye indkomstoplysningsblanket.  

 

Blanketten “Angivelse af løn, pension m.v. for 20XX – A10” er uændret. 

 

Som nævnt ovenfor skal den nye blanket “Indkomstoplysning for 20XX – A11” anvendes fra og med 

indkomståret 2017. Vi skal ligeledes gøre opmærksom på, at der for indberetning for tidligere indkomstår 

end 2017 anvendes den nye blanket “Lønseddel for 20XX – A11”. 

 

Ny formatbeskrivelse 

Der er tillige udarbejdet en ny formatbeskrivelse til den nye indkomstoplysningsblanket, hvilket også 

betyder, at arbejdsgiverne bliver nødsaget til at lave tilretninger i deres lønsystemer.  

 

Skattestyrelsen anbefaler derfor, at man tager kontakt til sin systemudvikler for afklaring af tilretninger i 

lønsystemet. 

 

 Følgende dokumenter er lagt ind på Skattestyrelsen hjemmeside – www.aka.gl: 

 Indkomstoplysning for 20XX  -  A11 (Private arbejdsgivere) 

 Vejledning for udfyldelse af indkomstoplysning A11 

http://www.aka.gl/


 

Følgende dokument er lagt ind på https://sulinal.nanoq.gl/: 

 Formatbeskrivelse mellem arbejdsgivere og SKAT indkomstoplysning A11 – gældende fra og med 

indkomståret 2017. Denne formatbeskrivelse er gældende for private arbejdsgivere. 

 

 

https://sulinal.nanoq.gl/

