
Brev til samtlige kommuner
(sendt pr. mail og pr. brev)

Konvertering af kommunernes fordringer i forbindelse med Skattedirektoratets 
overtagelse pr. 1. april 2008

Til brug for konverteringen af kommunernes fordringer til Skattedirektoratet pr. 1. april 2008 er der 
foretaget en tilføjelse i de kommunale informatiksystemer, på skærmbillede/side 240. Det drejer sig 
om skærmbilledet der benyttes til vedligehold af navne og adresser.

Ændringen består i at der er tilføjet et felt til tilføjelse af GER-nr. og CVR-nr.

Baggrunden for tilføjelsen er at Skattedirektoratet ved driftskonverteringen skal have en entydig 
identitet  på  samtlige  debitorer,  dvs.  på  fysiske  og  juridiske  personer,  som  har  gæld  til  det 
offentlige.

Kommunerne bedes derfor inden 15. februar 2008 gennemgå samtlige debitorer med henblik på 
at sikre, at samtlige kommunale 

• Debitorer, som er fysiske personer har et ”autoriseret”/centralt tildelt CPR-nummer
• Debitorer, som er juridiske personer har et GER-nr.

Såfremt de juridske personer allerede er tildelt et GER-nummer i det kommunale system, bør dette 
valideres i forhold til det centrale GER.

Såfremt de juridiske personer ikke findes i GER-registeret bedes dette registreret på en liste med 
oplysning  om de stamdata  der  findes  i  det  kommunale  register.  Listen  oversendes  ligeledes  til 
Skattedirektoratet senest 15. februar 2008 med henblik på tildeling af centralt GER-nummer eller 
fremsendelse af CVR-nr til brug for indberetningen.

Såfremt kommunen er bekendt med, at fysiske personer er tildelt et lokalt – ikke autoriseret CPR. 
nr., bedes stamdata for pågældende debitor tillige fremsendes på en liste til Skattedirektoratet senest 
15. februar 2008.

Det Grønlandske Erhvervsregister
Til brug for arbejdet med påføring af GER-nr skal Skattedirektoratet henvise til vedhæftede exal-fil 
(fremsendes  kun  pr.  mail),  der  er  et  udtræk  fra  arbejdsgiverregisteret,  hvor  man  kan  se  det 
nuværende  GER-nr.  og  det  gamle  arbejdsgivernummer,  samt  yderligere  oplysninger  omkring 
arbejdsgiveren. Endvidere henvises til.

http://www.nanoq.gl/Groenlands_Landsstyre/Erhvervsdirektoratet/GER.aspx

hvor samtlige juridiske enheder er registreret.

http://www.nanoq.gl/Groenlands_Landsstyre/Erhvervsdirektoratet/GER.aspx


Under billedet ”Find virksomhed”, vælges ”Find juridisk enhed”. Søgefelterne er forud udfyldt med 
”Alle” i felterne ”kommune”, ”driftsform” og ”branche”, man skal derfor blot trykke på ”søg”, med 
henblik på at få samtlige juridiske enheder vist.

Resultatet  vises og nederst  efter  sidste  enhed på listen  trykkes  på knappen ”excel”  – hvorefter 
søgningen lægges over i en excel-fil, der kan sortere på alle overskrifter, hvilket gør det muligt at 
søge både på navn, postboks, kommune mv. Det skulle lette arbejdet med at finde virksomhederne.

Ved juridisk enhed forstås:
Begrebet  juridisk  enhed  forstås  i  registeret  som  en  samlebetegnelse  for  selvstændigt 
erhvervsdrivende  eller  arbejdsgivere,  interessentselskaber,  kommanditselskaber,  fonde,  aktie-  og 
anpartsselskaber,  andelsselskaber,  virksomheder  med  begrænset  ansvar,  foreninger  og  andre 
sammenslutninger med selvstændig retsevne.

Endvidere er Grønlands Hjemmestyre, kommunerne, de kommunale fællesskaber, og de statslige 
myndigheder  også  defineret  som  juridiske  enheder.  Endelig  er  såvel  danske  som  udenlandske 
filialer omfattet af begrebet.

I Det Grønlandske Erhvervsregister tildeles alle juridiske enheder et GER-nummer.

Det er vigtigt at personligt drevne virksomheder påføres ejerens CPR-nr og IKKE GER-nr.

Opstår  der  spørgsmål  i  forbindelse  med  registreringer  kan  henvendelse  ske  til:  Lisbeth  Møller 
Jensen, tlf. 34 65 52, e-mail adresse: lmoj@gh.gl.


