
Forbeholdt Skattestyrelsen

P-nummer

Sagsbehandler

Branchekode

Eller send den til E-mail adresse: 

1. Virksomhed

Obligatoriske CVR nummer (hvis dette haves)

Virksomhedens navn

C/O

Adresse og husnummer eller B- nummer

Postboks E-mail adresse

Postnummer By Land

Telefonnummer 1 (inklusiv landekode) Telefonnummer 2 (inklusiv landekode)

2. P-enhed

Obligatoriske CVR nummer (hvis dette haves)

Virksomhedens navn

C/O

Adresse og husnummer eller B- nummer

Postboks E-mail adresse

Postnummer By Land

Telefonnummer 1 (inklusiv landekode) Telefonnummer 2 (inklusiv landekode)

3. start/ophørsdato

Start dato

Slut dato

P002

Udfyldes og returneres til:                                                                    

Skattestyrelsen, Intaleeqqap Aqqutaa nr. 1         

Postboks 1605,                                                                                          

3900 Nuuk, Grønland

CVR@nanoq.gl +299 346520

Tilmeldingsblanket til grønlandsk virksomhed, 

selvstændige erhvervsdrivende, fonde, klubber, 

foreninger m.fl. til det Centrale 

virksomhedsregister CVR.Tilmeldingsblanketten er 

til oprettelse af flere end én P-enhed. 

Denne tilmeldingsblanket udfyldes af alle grønlandske virksomheder, selvstændige erhvervsdrivende, fonde, 

klubber, foreninger m.fl., der ikke har mulighed for at logge ind på Virk.dk.

Tilmeldingsblanketten skal kun udfyldes af virksomheder, der ønsker flere end én produktionsenhed.

P-enhedens startdato, i sin nuværende form. 

Såfremt P-enheden er ophørt, angiv ophørsdato.

       /       -

       /       -



4. Antal ansatte 

Fuldtidsansatte Deltidsansatte

6. Branche

6. a Beskrivelse

6.b  Branchekode oversigt

DB 07 

6. c Branchekode

Branchekode jf. DB07

(Denne skal være hvor P-enheden har sin største omsætning)

7. Dokumentation og reklamefritagelse

Ja

8. Underskrift

Det erklæres hermed, at oplysningerne er rigtige og at ændringer vil blive indberettet via Virk.dk

eller anmeldt til Skattestyrelsen, hvis ikke log-in til Virk.dk er muligt.

Ja

Dato Underskrift

Navn med blokbogstaver

Ønsker P-enheden at acceptere at adressen kan udleveres i reklameøjemed?    Nej

Vedlagt er kopi af grønlandsk bopælsattest

Jeg bekræfter hermed oplysningernes rigtighed og er indforstået med at oplysningerne 

videregives til Skattestyrelsen.

     /     -

Beskriv P-enhedens vigtigste aktivitet (hvor 

virksomheden har den største omsætning)

Link
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