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Danmarkimut akileraarutinik unerartitsisarnermi allaffissornikkut periutsip 1. januar 

2023 aallarnerfigalugu allanngortinneqarnera pillugu nalunaarut 

 

 

Akileraartarnermut Aqutsisoqarfiup Kalaallit Nunaanni sulisitsisunut matumuuna nalunaarutigissavaa, 

Kalaallit Nunaata Danmarkillu akornanni allaffissornikkut periuserineqartoq 1. januar 2023 

aallarnerfigalugu allanngussammat. Danmarkimut akileraarutinik unerartitsiffigineqannginnissamik 

qinnuteqarluni immersugassaq 01.005 maannamut atuuttoq atorunnaarsinneqarpoq. 

 

Tamatuma kingunerissavaa, sulisussat Danmarkimiit Kalaallit Nunaannut nuuttut, qaammatillu 6-it 

sinnerlugit maani sulinissaminnik naatsorsuuteqartut, Danmarkimut akileraarutinik 

unerartitsiffigineqannginnissamik qinnuteqarniarlutik immersugassamik immersuisariaarullutillu 

tunniussisariaarummata. 

 

Kalaallit Nunaanni sulisitsisut tamarmik atorfinitsitsinerup aallartinnerani manna tikillugu 

pisarnermissuulli nalilertassavaat, sulisussartik qaammatit 6-it sinnerlugit Kalaallit Nunaanni 

atorfeqassangatinnerlugu. 

 

Qaammatit 6-it sinnerlugit atorfeqassangatitsinermi 

Sulisussaq qaammatit 6-it sinnerlugit atorfeqassangatinneqarpat, sulisitsisup Kalaallit Nunaannut 

akileraarutit kisiisa unerartissavai. Tassa imaappoq sulisitsisup sulisumi akissarsiai Danmarkimut 

akileraarutinik unerartitsiffigissanngilai, aamma akissarsiat pillugit paasissutissanik danskit 

akileraartarnermut oqartussaasuinut nalunaaruteqartoqassanngilaq. 

 

Qaammatit 6-it inorlugit atorfeqassangatitsinermi 

Sulisussaq qaammatit 6-it inorlugit atorfeqassangatinneqarpat, sulisitsisup Kalaallit Nunaannut 

killilimmik akileraartussaasut akileraarutaannik unerartitsinermi saniatigut Danmarkimut akileraarutit 

manna tikillugu pisarnermisuulli unerartissavai. 

 

 

Apeqqutissaqaraanni Akileraartarnermut Aqutsisoqarfik saaffigeriaannaavoq.  
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Meddelelse om ændring af administrativ praksis vedrørende dansk skattetræk 

gældende fra den 1. januar 2023 

 

 

Skattestyrelsen kan hermed meddele arbejdsgivere i Grønland, at der fra den 1. januar 2023 sker 

justering af den administrative praksis mellem Grønland og Danmark. Den hidtil gældende blanket 

01.005 om ansøgning om fritagelse for dansk skattetræk afskaffes. 

 

Konsekvensen heraf er, at medarbejdere som flytter til Grønland fra Danmark, for at arbejde i en 

forventet periode af længere end 6 måneder, ikke længere skal udfylde og indlevere blanketten, for at 

blive fritaget for dansk skattetræk. 

 

Alle grønlandske arbejdsgivere skal som hidtil, ved ansættelsesforholdets start, vurdere om en 

medarbejder forventes at være ansat i Grønland i længere tid end 6 måneder. 

 

Forventet ansættelse i over 6 måneder 

Hvis medarbejderen forventes at skulle være ansat i længere tid end 6 måneder, skal arbejdsgiveren 

kun indeholde grønlandsk skat. Dermed skal arbejdsgiveren ikke indeholde dansk skat af 

medarbejderens løn og der skal ikke indberettes lønoplysninger til de danske skattemyndigheder. 

 

Forventet ansættelse i under 6 måneder 

Hvis medarbejderen forventes at være ansat i kortere tid end 6 måneder, skal arbejdsgiveren som hidtil 

indeholde dansk skat, på samme tid som der indeholdes grønlandsk skat for begrænset skattepligtige. 

 

 

Skattestyrelsen er tilgængelig til besvarelse af spørgsmål. 


