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Vejledende anvisning fra Skattestyrelsen. 

 

Emne:    Tilskud ved indbetaling til visse pensionsordninger, der ikke har hjemsted i 

Grønland 

    

Skattestyrelsen meddeleler hermed i henhold til indkomstskatteloven § 75, stk. 5, at tilskud udbetalt 
efter § 2 i Inatsisartutlov nr. 7 af 6. juni 2016 om ændring af indkomstskatteloven, anses for A-ind-
komst. 
 
Baggrund 
Inatsisartut har vedtaget at beskatte indbetalinger til udenlandske pensionsordninger. Inatsisartut har 
samtidig vedtaget en overgangsordning. Denne ordning betyder, at personer, under visse betingelser, 
kan modtage et tilskud i en årrække. Læs mere om beskatning af udenlandske pensioner på 
Skattestyrelsens hjemmeside www.aka.gl. 
 
Grønlands Selvstyre yder i perioden 2017-2021 tilskud ved indbetaling af pensioner, som opfylder 
betingelserne i § 39 a, stk. 1 og stk. 2 i Landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat. 
 
Tilskuddet er skattepligtigt. 
 
Tilskudssatserne er: 
 

År:  2017  2018  2019  2020  2021  
Tilskudssats:  5 %  5 %  5 %  3 %  3 %  

 
Tilskuddet kan højst udgøre 420 kr. pr. måned i perioden 2017-2019 og 250 kr. pr. måned i perioden 
2020-2021. 
 
Tilskud til ansatte i Grønlands Selvstyre og underliggende institutioner samt kommunerne udbetales 
sammen med de ansattes løn. 
 
Tilskud til andre, der er berettiget hertil, udbetales efter ansøgning. Oplysninger om ansøgningsproce-
dure m.v. vil blive offentliggjort på Skattestyrelsens hjemmeside.   
 
Betingelser for modtagelse af tilskud 
 
Tilskuddet ydes alene til personer, der  
 

a) er fuldt skattepligtige til Grønland den 31. december 2016, 
b) uden afbrydelse fortsat er fuldt skattepligtige til Grønland på ansøgningstidspunktet og/eller 

udbetalingstidspunktet, 
c) har indbetalt til en pensions- og livsforsikringsordning i 2016, der er oprettet i en pensionskasse 

eller et livs- og pensionsforsikringsselskab, der ikke har hjemsted i Grønland, og 
d) har haft fradragsret eller været omfattet af bortseelsesret for de i 2016 foretagne indbetalinger.  
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Reference(r) / Hjemmelsgrundlag 
 
Inatsisartutlov nr. 7 af 6. juni 2016 om ændring af indkomstskatteloven § 2. 
 
Landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat § 75, stk. 5. 
 


