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Ny bruttoskatteordning og ændring af skattemæssigt hjemsted for visse medar-

bejdere. 

 

Inatsisartut har med virkning fra 1. januar 2011 indført en bruttoskat, som skal betales af 

personer, der udfører arbejde inden for råstofsektoren og større anlægsopgaver uden 

for eksisterende byer og bygder. Bruttoskatteordningen betyder, at sådanne medarbej-

dere beskattes endeligt med en skat på 35 % af deres bruttoindkomst uden fradrag.  

 

Bruttoskatten beregnes af den indkomst, som oppebæres i ansættelsesforholdet, her-

under samtlige modtagne frie goder såsom fri kost, logi, telefon mv. Indkomsten omfat-

ter dog ikke arbejdsgiveradministrerede indbetalinger til pensionsordninger i grønland-

ske og danske pensionsselskaber jf. gældende regler. 

 

Den ændrede personbeskatning gælder for personer der ikke har været skattepligtige i 

en grønlandsk kommune i de seneste 6 forudgående måneder, og som under ansættel-

sesforholdet udfører arbejde i forbindelse med: 

 

 Projekteringsopgaver, bygge- og anlægsopgaver samt installations- og monte-
ringsopgaver uden for eksisterende byer og bygder. 

 

 Forundersøgelser, efterforskning eller udnyttelse af mineralske råstoffer. 

 

Ordningen gælder ikke for medarbejdere der udfører arbejde i forbindelse med udnyttel-

se af is og vand til eksport og heller ikke for medarbejdere der samtidig oppebærer A-

indkomst, der ikke kan henføres under ordningen. 

 

Det skattemæssige hjemsted ændres for visse medarbejdere.  

 

Skattestyrelsen anses som skattekommune for personer, der ikke har været skatteplig-

tige i en grønlandsk kommune i de seneste 6 forudgående måneder, og som under an-

sættelsesforholdet udfører arbejde i forbindelse med projekteringsopgaver, bygge- og 

anlægsopgaver samt installations- og monteringsopgaver uden for eksisterende byer og 

bygder eller er ansat i: 

 

 En virksomhed med tilladelse til forundersøgelse og efterforskning i henhold til 
råstofloven. 

 

 En virksomhed med tilladelse til udnyttelse efter råstofloven. 
 

 En virksomhed med tilladelse til udnyttelse af is og vand med henblik på ek-
sport. 

 

Fra 1. januar 2011 skal al A-indkomst og bruttoskat i henhold til ovenstående indberet-

tes med skattekommunekode 35 under iagttagelse af gældende tidsfrister. Bruttoskatten 

anføres som A-skat på redegørelsen (blanket A1). 

  

Eventuelle spørgsmål vedrørende indberetning rettes til Skattestyrelsens administrati-

onskontor. 
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http://dk.nanoq.gl/Emner/Landsstyre/Departementer/Departement_for_finanser/Skattestyrelsen/Blanketter/~/media/8E9989AF2BFD4C2196EB46619F220CDC.ashx

