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Bemærkninger til selvangivelserne (S1 og S1U) for 2020 

 

Hvem skal indsen-

de 

selvangivelse for 

2020? 

Ikke alle personer skal indsende selvangivelse for 2020, hvis de har været 

skattepligtige til Grønland i 2020. 

 

Skattestyrelsen har fortrykt selvangivelsen for 2020 med visse indkomstop-

lysninger.  

De fortrykte oplysninger er angivet som summer i de enkelte felter på selv-

angivelsen. 

De skal kontrollere de fortrykte oplysninger. 

 

Såfremt oplysningerne på den fortrykte selvangivelse er korrekte og der 

ikke er yderligere tilføjelser, er det ikke nødvendigt for Dem at indsende 

selvangivelse.  

 

For de fleste lønmodtagere og pensionister vil de fortrykte oplysninger væ-

re tilstrækkelige. Disse personer skal således sikre, at oplysningerne er kor-

rekte og behøver herefter ikke foretage sig yderligere, såfremt oplysninger-

ne er korrekte og fyldestgørende.  

 

Derudover gælder det for begrænset skattepligtige lønmodtagere, at disse 

personer ikke behøver indsende selvangivelse med mindre særlige forhold 

gør sig gældende. Er De begrænset skattepligtig til Grønland, eksempelvis 

på grund af udlejning af fast ejendom, skal De indgive selvangivelse til 

Skattestyrelsen. 

 

Fra indkomståret 2020 er selvangivelsen delt i to.  S1 er for lønmodtagere 

og S1U for selvstændig erhvervsdrivende, dog er de 3 første sider ensly-

dende med S1. 

  

Nærmere oplysning kan fås ved Skattestyrelsens Borgerservice. På selvan-

givelsens side 1 er angivet telefonnummer samt mailadresse. 

 

Indsendelse af selv-

angivelse 

Den enkelte borger kan i år indsende sin selvangivelse via post, telefax, 

email eller ved at foretage ændringer, tilføjelser eller godkende selvangi-

velsen via Skattestyrelsens tast-selv-løsning på www.aka.gl eller med Ne-

mID via selvbetjening på www.sullissivik.gl. 

 

http://www.aka.gl/
http://www.sullissivik.gl/
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Løsning via www.aka.gl: På selvangivelsens forside er fortrykt en tast-selv 

kode, der kan anvendes sammen med personens cpr-nummer for at få ad-

gang til at foretage ændringer mv. 

 

Indsender De selvangivelsen fysisk eller sender den via e-mail eller fax, 

skal De huske at underskrive selvangivelsen. 

 

Gifte personer Sambeskatning af personer, der er gift, er ophævet med virkning fra og med 

1. januar 2008, derfor skal hver ægtefælle indsende selvangivelse for 2020 

med egne indtægter og udgifter. 

  

Børn Børn, der ikke er fyldt 15 år den 1. januar 2020, skal normalt ikke indsende 

selvangivelse. Har børn imidlertid skattepligtig indkomst, skal der indsen-

des en selvangivelse over deres indtægter mv. Er der ikke modtaget selvan-

givelsesskema, kan skemaer fås udleveret ved henvendelse til Skattestyrel-

sens Borgerservice eller på www.aka.gl. 

 

Hvad skal med i 

selvangivelsen? 

Alle Deres indtægter og udgifter i 2020 skal selvangives. Har De kun været 

skattepligtig i en del af 2020, er det kun de indtægter mv. i denne periode, 

der skal selvangives. 

 

Skattestyrelsen skal gøre opmærksom på, at såfremt der på selvangivelsen 

afgives urigtige eller vildledende oplysninger, kan der blive tale om bøde-

ansvar.  

 

Skattefri B-

indkomst og stan-

dardfradrag 

Der er ikke felter til indberetning af disse beløb. Skattesystemet beregner 

og fratrækker automatisk disse ved opgørelsen af den skattepligtige ind-

komst. 

 

Skattefri B-indkomst og standardfradrag udgør i 2020 henholdsvis kr. 

5.000 og kr. 10.000 pr. person. Beløbene er for et helt år. Har De været 

skattepligtig i mindre end et år, reduceres beløbet forholdsmæssigt. 

 

Mellem ægtefæller vil der ske automatisk overførsel af henholdsvis skatte-

fri B-indkomst og standardfradrag fra den ene ægtefælle til den anden æg-

tefælle, såfremt den ene ægtefælle ikke kan anvende enten den skattefrie B-

indkomst eller standardfradraget fuldt ud ved indkomstopgørelsen.  

 

Kan ingen af ægtefællerne udnytte deres skattefrie B-indkomst eller stan-

dardfradrag vil der ikke ske overførsel til den anden ægtefælle. 

http://www.aka.gl/
file:///C:/Users/mage/AppData/Roaming/cBrain/F2/Temp/45291925/:ODMA/CAPTIA/http/captia/prod/DOK794943www.aka.gl
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Har De tvivls-

spørgsmål? 

Er De i tvivl om udfyldelsen af selvangivelsen, er De velkommen til at 

spørge Skattestyrelsens Borgerservice til råds. Telefoniske henvendelser 

skal ske til nr. 34 65 10. 

 

Læser De selvangivelsen, og denne vejledning, vil De dog normalt kunne 

udfylde selvangivelsen korrekt. 

 

 

Bemærkninger til de enkelte felter i selvangivelsen (side 2 og 3 i begge og side 4 i S1U) 

 

Bankkonto                   På side 1 bedes De oplyse Deres bank reg.nr. og kontonr., så er De sikker 

                                      på at modtage en eventuel overskydende skat senest 30. august 2021. 

     

Indregnet restskat      På side 1 er Deres indregnede restskat for 2018 er oplyst.                    
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I dette felt har Skattestyrelsen oplyst summen af de   lønindkomster De 

har haft i 2020.  

 

Beløbet vil i de fleste tilfælde fremgå af felt 110 på de lønsedler, De har 

fået af Deres arbejdsgiver(e) i januar 2021. 

 

Såfremt De ikke er enig i det fortrykte beløb, skal De anføre det korrekte 

beløb i felt 10. 

 

Deres arbejdsgiver har pligt til at udlevere Dem en lønseddel, der viser 

årsløn mv. De har pligt til at opgive al indkomst på selvangivelsen, selv-

om De ikke har fået lønsedler. Dette kan De evt. gøre ved hjælp af de løn-

specifikationer, De har fået i årets løb. 

 

På Skattestyrelsens tast-selv-løsning på www.aka.gl kan De se en oversigt 

over Deres indberettede lønsedler. 
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I dette felt har Skattestyrelsen oplyst summen af Deres modtagne offentli-

ge hjælp i 2020. Beløbet er A-indkomst, men er omfattet af særlige bereg-

ningsregler ved skatteberegningen. 

 

Beløbet fremgår af felt 114 på de lønsedler, De har fået af Deres arbejds-

http://www.aka.gl/
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15 

 

 

 

 

 

 

 

 

giver(e) i januar 2021. 

 

Såfremt De ikke er enig i det fortrykte beløb, skal De anføre det korrekte 

beløb i felt 11. 

 

I dette felt har Skattestyrelsen oplyst summen af Deres tjenestemandspen-

sion, ATP og anden pension. 

 

Beløbet fremgår af felt 110c på de lønsedler, De har fået af Deres arbejds-

giver(e) i januar 2021. 

 

Såfremt De ikke er enig i det fortrykte beløb, skal De anføre det korrekte 

beløb i felt 12. 

 

I dette felt har Skattestyrelsen oplyst summen af Deres Alderspension. 

 

Beløbet fremgår af felt 111 på de lønsedler, De har fået af Deres kommu-

ne i januar 2021. 

 

Såfremt De ikke er enig i det fortrykte beløb, skal De anføre det korrekte 

beløb i felt 13. 

 

 

I dette felt har Skattestyrelsen oplyst summen af Deres førtidspension. 

 

Beløbet fremgår af felt 112 på de lønsedler, De har fået af Deres kommu-

ne i januar 2021. 

 

Såfremt De ikke er enig i det fortrykte beløb, skal De anføre det korrekte 

beløb i felt 14. 

 

I dette felt har Skattestyrelsen oplyst summen af Deres arbejdsmarkeds-

ydelse. 

 

Beløbet fremgår af felt 113 på de lønsedler, De har fået af Deres kommu-

ne i januar 2021. 

 

Såfremt De ikke er enig i det fortrykte beløb, skal De anføre det korrekte 

beløb i felt 15. 
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16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

 

I dette felt har Skattestyrelsen oplyst summen af Deres udenlandsk pensi-

onsbidrag. 

 

Beløbet fremgår af felt 110a på de lønsedler, De har fået af Deres arbejds-

giver i januar 2021. 

 

Såfremt De ikke er enig i det fortrykte beløb, skal De anføre det korrekte 

beløb i felt 16. 

 

 

I dette felt har Skattestyrelsen oplyst summen af udbetalt tilskud ved ind-

betalinger til visse pensionsordninger, jf. § 2 i Inatsisartutlov nr. 7 af 6. 

juni 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat.  

 

Beløbet fremgår af felt 110b på de lønsedler, De har fået af Deres ar-

bejdsgiver i januar 2021. 

 

Såfremt De ikke er enig i det fortrykte beløb, skal De anføre det korrekte 

beløb i felt 17. 

 

  

18 I dette felt har Skattestyrelsen oplyst summen af Deres modtagne GIS- og 

DIS-indkomst. Beløbet fremgår af felt 115 på de lønsedler, De har fået af 

Deres arbejdsgiver i januar 2021. 

Beløbet er A-indkomst, men er omfattet af særlige beregningsregler ved 

skatteberegningen. 

 

Såfremt De ikke er enig i det fortrykte beløb, skal De anføre det korrekte 

beløb i felt 18. 

 

19 Har De øvrige A-indkomster, skal De anføre beløbet i felt 19.  

 

20 Renteindtægter fra Grønland, Danmark eller udlandet skal medregnes.  

 

I felt 20 har Skattestyrelsen oplyst summen af Deres renter af indestående 

i pengeinstitutter. Det kan være af Deres lønkonto, opsparingskonto, samt 

Deres børneopsparings-ordninger og lignende. 

 

Såfremt De ikke er enig i det fortrykte beløb, skal De anføre det korrekte 
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beløb i felt 20. 

 

Virksomhedsrenter anføres i felt 126a på side 4. 

 

Det skal bemærkes, at der ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst 

ses bort fra rentetilskrivninger på pensionsopsparingsordninger i danske 

pengeinstitutter o.l. (eksempelvis rateopsparing i pensionsøjemed, in-

deksopsparing, opsparing i pensionsøjemed, kapitalpension og selvpensi-

oneringsordninger) samt indestående i Lønmodtagernes Dyrtidsfond. 

 

Ved indtræden eller ophør af skattepligt af anden grund end ved død, 

medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst den del af 

renteindtægterne, som vedrører den periode, hvor den pågældende er 

skattepligtig. 

 

Eksempel 1: Skattepligten indtræder 1/7. Helårlige renteindtægter på kr. 

6.000. Rentetilskrivningsdag 31/12 for perioden 1/1 - 31/12. 

Tilskrevne renter i skattepligtsperioden (1/7 - 31/12)                          0 kr. 

Renteindtægter vedrørende skattepligtsperioden: kr. 6.000/12 x 6 = 3.000 

kr. 

Renteindtægter til beskatning i tilflytningsåret 3.000 kr. 

 

Såfremt skattepligten består i hele 2020 og forholdene i øvrigt er uændre-

de, kan de skattepligtige renter for 2020 opgøres således: 

Tilskrevne renter i 2020 (31/12) 6.000 kr. 

heraf vedrører 2021: kr. 6.000/12 x 6 =  -   3.000 kr. 

Renteindtægter til beskatning i 2020  3.000 kr. 

 

Eksempel 2: Skattepligten ophører 31/8. Helårlige renteindtægter på kr. 

9.750. Rentetilskrivningsdag 31/12 2020 for perioden 1/1 - 31/12 2020. 

 

Tilskrevne renter i skattepligtsperioden (1/1 - 31/8)      0 kr. 

Renteindtægter vedrørende skattepligtsperioden: kr. 9.750/12 x 8 =6.500 

kr. 

Renteindtægter til beskatning i fraflytningsåret 6.500 kr. 

 

Ved landstingslov nr. 18 af 3. november 1994 er der indført regler om 

beskatning af kursgevinster på fordringer, der udstedes med en rente, der 

er lavere end en af Skattestyrelsen fastsat mindsterente. Reglen har virk-

ning for fordringer, der afstås, indfries eller udtrækkes den 4. oktober 
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1994 eller senere. Bestemmelsen i ovennævnte lov er videreført i Lands-

tingslov nr. 12 af 2. november 2006. 

 

21 Renteindtægter fra Grønland, Danmark eller udlandet skal medregnes.  

 

I felt 21 har Skattestyrelsen oplyst summen af Deres renter af indestående 

i obligationer eller pantebreve i depot mv. 

 

Såfremt De ikke er enig i det fortrykte beløb, skal De anføre det korrekte 

beløb i felt 21.  

 

Se i øvrigt bemærkningerne til felt 20. 

 

29 Alle øvrige renteindtægter fra Grønland, Danmark eller udlandet skal 

medregnes og anføres i felt 29. Eksempelvis renteindtægter fra private 

gældbreve og udlån. 

 

Se i øvrigt bemærkningerne til felt 20. 

 

30 I dette felt har Skattestyrelsen oplyst summen af uddannelsesstøtte udbe-

talt til Dem i 2020. 

 

Beløbet fremgå af felt 140 på de lønsedler, De har fået af Deres arbejdsgi-

ver(e) i januar 2021. 

 

Såfremt De ikke er enig i det fortrykte beløb, skal De anføre det korrekte 

beløb i felt 30.  

 

Uddannelsesstøtte er B-indkomst. 

  

31 I dette felt har Skattestyrelsen oplyst summen af Deres modtagne plejeve-

derlag i 2020.   

 

Beløbet fremgå af felt 141 på de lønsedler, De har fået af Deres arbejdsgi-

ver(e) i januar 2021. 

 

Såfremt De ikke er enig i det fortrykte beløb, skal De anføre det korrekte 

beløb i felt 31.  
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32 Har De modtaget underholdsbidrag mv. i 2020, skal De anføre beløbet i 

felt 32. 

 

33 

 

 

 

 

 

 

34 

 

 

 

 

 

 

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Har De modtaget udbytte af danske og udenlandske aktier i 2020 skal De 

anføre beløbet i felt 33. 

 

Såfremt De har betalt udbytteskat af det modtagne udbytte i Danmark 

eller udlandet, bedes De vedlægge dokumentation for den betalte udbytte-

skat. 

 

Har De modtaget anden udenlandsk indkomst i 2020, skal De anføre be-

løbet i felt 34. 

 

Har De betalt skat af Deres udenlandske indkomst skal De vedlægge do-

kumentation for betalt skat. Det skal være i form af en årsopgørelse eller 

lignende fra det pågældende land. 

 

Har De modtaget frirejse (r) i 2020, skal De anføre beløbet i felt 36. 

 

Beløbet kan være angivet i felt 150 på de lønsedler, De har fået af Deres 

arbejdsgiver i januar 2021. 

 

Værdien af frirejser for privat og offentligt ansatte, der ydes efter de for 

tjenestemænd i Grønland gældende regler, er skattefri.  

 

Hvis De får frirejse(r) fra Deres arbejdsgiver ud over de for tjenestemænd 

i Grønland gældende regler, skal De medregne værdien af sådanne frirej-

ser med kr. 17.300 pr. person pr. rejse, dog kr. 8.650 pr. barn mellem 2 og 

11 år og kr. 1.730 pr. barn under 2 år.  

 

For personer, der er ansat i områderne uden for den kommunale inddeling, 

eksempelvis Pituffik har Naalakkersuisut vedtaget at værdien af frirejser, 

hvor der bliver tale om beskatning, fastsættes til kr. 2.000 pr. frirejse pr. 

person. 

 

Såfremt rejsen har været gennemført til et dokumenteret mindre beløb end 

ovennævnte satser foretages alene beskatning af dette mindre beløb. 
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37 

 

 

38 

Har De fra Deres pensionskasse modtaget gruppeliv i 2020, skal De anfø-

re beløbet i felt 37. 

 

Har De haft lejeindtægt ved udlejning af Deres bolig i 2020 skal De anfø-

re beløbet i felt 38. 

 

39 Har De haft øvrige indtægter, der er B-indkomst, eksempelvis værdi af 

bolig i egen ejendom, skattepligtige gaver i 2020, skal De anføre sådanne 

indtægter i felt 39. 

 

Beløbet kan være angivet i 155 på de lønsedler, De har fået af Deres ar-

bejdsgiver(e) i januar 2021. 

 

Værdi af bolig i egen ejendom skal dog kun medregnes, såfremt boligen 

indeholder 2 eller flere lejligheder, eller såfremt mindst halvdelen eller 

100 kvadratmeter af ejendommens etageareal benyttes erhvervsmæssigt. 

Hvor der skal ske beskatning, skal værdien fastsættes efter de i Grønland 

gældende boligbetalingsregler mv. Disse satser kan oplyses af Borgerser-

vice. 

 

 

 

40 I dette felt har Skattestyrelsen anført værdien af fri eller delvis fri kost i 

2020, som oplyst af Deres arbejdsgiver(e) på Deres lønseddel. 

 

Værdi af fri kost i tjenesteforhold pr. person pr. år: 

Kost pr. år....................................................  35.800 kr. 

Fuld kost pr. dag...............................................  102 kr. 

Delvis kost (2 måltider) pr. dag........................... 76 kr. 

Delvis kost (1 måltid) pr. dag.............................  57 kr. 

 

Værdi af fri kost for pensionister m.v.: 

Værdi af kost for pensionister på alderdomshjem og personer på andre 

sociale institutioner ansættes pr. person pr. år til 28.600 kr. 

 

Antallet af dage, hvor den ansatte har oppebåret ydelsen, fremgår normalt 

af lønsedlen, A11. Satser til brug for opgørelsen af den skattepligtige ind-

komst er angivet på skema S 2a, som kan findes på www.aka.gl. Disse 

satser gælder på årsbasis, hvorfor der i tilfælde af, at ydelsen oppebæres 

mindre end et helt år, skal ske en forholdsmæssig reduktion af værdien. 
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Såfremt De ikke er enig i det fortrykte beløb, skal De anføre det korrekte 

beløb i felt 40.  

 

41 I dette felt har Skattestyrelsen anført værdien af fri eller delvis fri logi i 

2020, som oplyst af Deres arbejdsgiver(e) på Deres lønseddel. 

 

Frit logi i form af værelse, hybel (værelser med thekøkken), der ikke har 

karakter af en egentlig lejlighed, værdiansættes for 2020 til 16.600 kr. For 

bestyrer, hoteldirektører og lign. gælder en særlig sats, såfremt der ydes 

frit ophold. Satsen er på 58.600 kr. pr. person om året. Dog skal børn, der 

ikke er fyldt 12 år ved indkomstårets begyndelse medregnes med halv 

sats. Er der særlige forhold, kan satsen fraviges. 

 

Såfremt De ikke er enig i det fortrykte beløb, skal De anføre det korrekte 

beløb i felt 41.  

 

42 I dette felt har Skattestyrelsen anført værdien af fri eller delvis fri bolig, 

vakantbolig i 2020, som oplyst af Deres arbejdsgiver(e) på Deres lønsed-

del. 

 

Hel eller delvis fribolig, vakantbolig skal beskattes hos nyderen med dif-

ferencen mellem den faktisk betalte husleje og de satser, som er gældende 

pr. 31. december 2020. Satserne, der kan oplyses af Skattestyrelsens Bor-

gerservice, kan dog fraviges i særlige tilfælde. 

 

Herudover skal værdi af eventuel el, varme (olie) eller vand medregnes, 

hvis disse også ydes af arbejdsgiver. 

 

Såfremt De ikke er enig i det fortrykte beløb, skal De anføre det korrekte 

beløb i felt 42.  

 

43 I dette felt har Skattestyrelsen anført værdien af fri eller delvis fri telefon i 

2020, som oplyst af Deres arbejdsgiver(e) på Deres lønseddel. 

 

Værdi af fri telefon udgør pr. år kr. 6.000. 

 

Såfremt De ikke er enig i det fortrykte beløb, skal De anføre det korrekte 

beløb i felt 43. 
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43a I dette felt har Skattestyrelsen anført værdien af frit internet i 2020, som 

oplyst af Deres arbejdsgiver(e) på Deres lønseddel. 

 

Såfremt De ikke er enig i det fortrykte beløb, skal De anføre det korrekte 

beløb i felt 43a. 

 

44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 

I dette felt har Skattestyrelsen anført værdien af fri eller delvis fri bil i 

2020, som oplyst af Deres arbejdsgiver(e) på Deres lønseddel. 

 

Privat benyttelse af motorkøretøj, der stilles til rådighed af arbejdsgiveren, 

skal medregnes her. Værdien medregnes med udgangspunkt i den fastsatte 

vejledende sats på årsbasis. Denne værdi kan reduceres, hvis ansættelses-

forholdet med fri bil omfatter mindre end et helt år, eller hvis anvendelsen 

er ringe som følge af begrænset vejnet, m.v. 

 

Såfremt De ikke er enig i det fortrykte beløb, skal De anføre det korrekte 

beløb i felt 44.  

 

I dette felt har Skattestyrelsen anført værdien af fri båd i 2020, som oplyst 

af Deres arbejdsgiver(e) på Deres lønseddel. 

 

Såfremt De ikke er enig i det fortrykte beløb, skal De anføre det korrekte 

beløb i felt 45.  

 

 

49 Har De i 2020 modtaget øvrige frie goder i Deres ansættelsesforhold skal 

De anføre værdien heraf i felt 49. 

 

50 Renter og løbende provisioner af gæld kan fratrækkes, hvad enten der er 

tale om privat eller erhvervsmæssig gæld. Renter mv. af erhvervsmæssig 

gæld skal anføres i felt 126b på side 4.  

 

I felt 50 har Skattestyrelsen anført Deres renteudgifter af gæld til realkre-

ditinstitutter.  

 

Såfremt De ikke er enig i det fortrykte beløb, skal De anføre det korrekte 

beløb i felt 50.  

 

 

Renter af prioritetsgæld for ejendomme beliggende i Grønland kan fra-
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trækkes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. 

 

Renter af prioritetsgæld eller af lån sikret ved pant i fast ejendom samt 

renter af lån anvendt til erhvervelse eller drift af ejendommen, når denne 

er beliggende uden for Grønland kan dog ikke fratrækkes.  

 

Det er imidlertid kun renter af gæld, der forfaldt til betaling i 2020, der 

kan fratrækkes. 

 

Ved indtræden eller ophør af skattepligt af anden grund end ved død, 

fratrækkes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst den del af 

renteudgifterne, som vedrører den periode, hvor den pågældende er 

skattepligtig.  

 

Eksempel 1: Skattepligten indtræder 1/6. Kvartårlige renteudgifter. For-

faldsdage 31/3, 30/6, 30/9 og 31/12. Bagudforfaldne renter udgør hen-

holdsvis  

kr. 2.189, kr. 2.010, kr. 1.987 samt kr. 1.904. 

 

Forfaldne renteudgifter i skattepligtsperioden (1/6 - 31/12) 

kr. 2.010 + kr. 1.987 + kr. 1.904 = 5.901 kr. 

Heraf vedrørende 1/4 - 31/5: kr. 2.010/ 3 x 2 -1.340 kr.  

Renteudgifter til fradrag i tilflytningsåret 4.561 kr. 

 

Eksempel 2: Skattepligten ophører 3/11. Kvartårlige renteudgifter. For-

faldsdage 31/3, 30/6, 30/9 og 31/12. Bagud forfaldne renteudgifter, der 

udgør henholdsvis kr. 2.100, kr. 2.000 kr. 1.980 samt kr. 1.900. 

 

Forfaldne renteudgifter for hele året 7.980 kr.  

Renteudgift vedrørende skattepligtsperioden (1/1 - 3/11):  

Forfald 31/3, 30/6 og 30/9 fratrækkes fuldt ud 6.080 kr. 

For perioden 1/10 - 3/11 fratrækkes: 

kr. 1.900/92 x 34 (antal dage)      702 kr. 

Renteudgifter til fradrag i fraflytningsåret 6.782 kr. 

 

 

 

51 Renter og løbende provisioner af gæld kan fratrækkes, hvad enten der er 

tale om privat eller erhvervsmæssig gæld. Renter mv. af erhvervsmæssig 

gæld skal anføres i felt 126b på side 4. 
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I felt 51 har Skattestyrelsen oplyst summen af Deres renteudgifter af gæld 

til pengeinstitutter, kontokortordninger samt af pantebreve i depot. 

 

Såfremt De ikke er enig i det fortrykte beløb, skal De anføre det korrekte 

beløb i felt 51.  

 

Se i øvrigt bemærkningerne til felt 50. 

 

 

52 Renter og løbende provisioner af gæld kan fratrækkes, hvad enten der er 

tale om privat eller erhvervsmæssig gæld. Renter mv. af erhvervsmæssig 

gæld skal anføres i felt 126b på side 4. 

 

I felt 51 har Skattestyrelsen oplyst summen af Deres renteudgifter af gæld 

til ESU (Erhvervs Støtte Udvalget) i 2020. 

 

Såfremt De ikke er enig i det fortrykte beløb, skal De anføre det korrekte 

beløb i felt 52.  

 

Se i øvrigt bemærkningerne til felt 50. 

 

53 Renter og løbende provisioner af gæld kan fratrækkes, hvad enten der er 

tale om privat eller erhvervsmæssig gæld. Renter mv. af erhvervsmæssig 

gæld skal anføres i felt 126b på side 4. 

 

I felt 52 skal De anføre Deres renteudgifter af gæld til BSU (Bolig Støtte 

Udvalget) i 2020.  

 

Med hensyn til renter af boligstøttelån - kapitel II-lån - gælder særlige 

regler for fradrag af renter, idet kun de renter, som låntager skal betale, 

kan fratrækkes. Beløbet fremgår direkte af terminsregningerne. 

 

Se i øvrigt bemærkningerne til felt 50. 

 

59 Øvrige Renter og løbende provisioner af gæld skal anføres her. 

 

Se i øvrigt bemærkningerne til felt 50. 

 

60 Udgifter til fagligt kontingent kan fratrækkes ved opgørelsen af den skat-
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tepligtige indkomst, dog kan bidrag til A-kasse og efterlønsbidrag ikke 

fratrækkes. 

 

61 Bidrag og præmier til pensions- og livsforsikringsordninger med løbende 

livsvarige ydelser, der bortfalder ved død, herunder ægtefælle- og børne-

pension samt løbende invalidepension kan fratrækkes ved opgørelsen af 

den skattepligtige indkomst, dog max. 20 pct. af den samlede lønindtægt, 

inkl. ægtefælles lønindtægt, i den del af indkomståret, bidraget eller præ-

mien vedrører.  

 

Her er et af flere betingelserne som skal være opfyldt:  

 

1) Ordningerne skal være oprettet i en pensionskasse med hjemsted i 

Grønland og omfattet af lov om forsikringsvirksomhed. Ordningerne kan 

også oprettes i et livs- og pensionsforsikringsselskab med hjemsted i 

Grønland, der har Finanstilsynets tilladelse til at drive forsikringsvirk-

somhed 

 

2) Pengeinstitut, der har hjemsted eller fast driftssted i Grønland og har 

Finanstilsynets tilladelse til at drive pengeinstitutvirksomhed her i landet.  

 

Såfremt bidraget til en pensionsordning indbetales af arbejdsgiveren 

(sammen med arbejdsgiverens tilskud til ordningen), skal bidraget ikke 

anføres her, idet A-indkomsten i forvejen er reduceret med bidraget.   

 

Bidrag til pensionsordninger i et udenlandsk selskab (ikke grøn-

landsk) er ikke fradragsberettiget. 

 

62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst kan fratrækkes udgifter til 

underholdsbidrag til tidligere ægtefælle eller børn som er betalte i 2020. 

 

Betingelsen for at fratrække underholdsbidrag er blandt andet, at yderen 

og modtageren ikke bor sammen, og at beløbet både er forfaldent og be-

talt i indkomståret. 

 

Dokumentation for inddrevne underholdsbidrag. 

Hvis der til brug for selvangivelsen for 2020, er behov for dokumentation 

for hvilke beløb, der i løbet af kalenderåret 2020 er inddrevet til dækning 

af skyldige underholdsbidrag, kan ved henvendelse til Skattestyrelsen, 

Borgerservice, tlf. 34 65 10 eller mail serviceafdelingen@nanoq.gl, få 

mailto:serviceafdelingen@nanoq.gl
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63 

 

 

 

fremsendt opgørelse over disse. 

 

Skattestyrelsen har i felt 63 anført summen af oplyst fradrag for plejeve-

derlag i 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64 

 

 

 

 

 

 

 

 

65 

 

 

 

Ved dagplejeindkomst kan fratrækkes 1/5 af vederlaget uden dokumen-

tation, dog højst 1.090 kr. pr. barn pr. måned. 

 

Ved akut familiepleje og aflastningsvederlag kan fratrækkes et beløb 

svarende til vederlaget.  

 

Ved almindeligt plejevederlag kan uden dokumentation fratrækkes et 

beløb svarende til eet plejevederlag. (udbetalt efter § 21, stk. 2, stk. 3 og 

stk. 4 i Selvstyrets bekendtgørelse nr. 13 af 10. oktober 2019 om plejefa-

milier). Såfremt de faktiske udgifter ved almindeligt plejevederlag er stør-

re end eet plejevederlag, kan vælges at fratrække dokumenterede udgifter 

i stedet for eet plejevederlag. 

 

Såfremt De ikke er enig i det fortrykte beløb, skal De anføre det korrekte 

beløb i felt 63.  

 

Her skal De anføre merudgift for kost i søen, De har betalt i 2020. 

 

Merudgift til kost: 

Som grundlag for vurderingen af, hvorvidt der er tale om mérudgift, skal 

den dokumenterede betalte udgift pr. dag sættes i forhold til "værdien af 

fri kost", og der vil således kunne indrømmes fradrag med det beløb / den 

betaling, der overstiger den af Naalakkersuisut fastsatte værdi for "fri 

kost" pr. dag. 

 

Her skal De anføre driftsudgifter ved udlejning af bolig, De har haft i 

2020, dog ikke renter og afdrag på lån. 

69 De kan i felt 69 anføre øvrige fradragsberettigede udgifter, eksempelvis 

nedenstående udgifter: 

 

For udgifter ved forplejning af arrestanter kan der uden dokumentati-

on fratrækkes 153 kr. pr. arrestant pr. døgn. 
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 Fradrag for merudgifter til kost og logi/bolig m.m.: 

I tilfælde, hvor en skatteyder under udøvelsen af sit sædvanlige arbej-

de/erhverv opholder sig midlertidigt uden for sin normale opholds-

/hjemby/hoved-arbejdsplads (i Grønland), og af den grund påføres 

mérudgifter til kost m.v. (jf. pkt. a) samt merudgift til logi/bolig (jf. pkt. 

b), kan sådanne dokumenterede udgifter fratrækkes. 

 

Fradrag kan dog ikke imødekommes i de tilfælde, hvor der ydes dagpenge 

og/ eller rejsegodtgørelse, der er skattefri i henhold til skattelovens § 34, 

stk. 1, nr. 8. 

 

 

 

Merudgift til logi/bolig: 

Stilles der under ophold uden for hjembyen/normale arbejdssted i Grøn-

land frit logi til rådighed - enten direkte af arbejdsgiveren, eller ved denne 

betaler logiet - skal der ikke ske beskatning af værdien heraf, såfremt den 

pågældende skatteyder stadig opretholder sin sædvanlige bolig i hjembyen 

i Grønland. 

 

 

90 Formue 

Fuldt skattepligtige personer, der har B-indkomst ud over det skattefrie 

beløb skal opgøre formuen af kontrolmæssige grunde. Der skal ikke beta-

les skat af formuen. 

 

De skal anføre kursværdien af Deres værdier, bl.a. indestående i pengein-

stitutter mv., aktier, investeringsbeviser mv. i felt 90. 

 

Skattestyrelsen har fortrykt værdien af visse indeståender mv., men De 

bør kontrollere beløbets størrelse. Såfremt De ikke er enig i det fortrykte 

beløb, skal De anføre det korrekte beløb i felt 90.  

 

91 Såfremt De driver erhvervsvirksomhed, skal De i felt 91 anføre egenkapi-

talen for Deres samlede virksomhed. 

 

92 De skal anføre Deres samlede gæld til pengeinstitutter, kontokortordnin-

ger, realkreditinstitutter, BSU og ESU mv. i felt 92.  
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Skattestyrelsen har fortrykt værdien af enkelte gældsposter mv., men De 

bør kontrollere beløbets størrelse. Såfremt De ikke er enig i det fortrykte 

beløb, skal De anføre det korrekte beløb i felt 92.  

 

98 Såfremt De ejer fast ejendom beliggende i Grønland skal De sætte kryds i 

ja i felt 98. 

 

99 Såfremt De ejer fast ejendom beliggende uden for Grønland skal De sætte 

kryds i ja i felt 99. 

 

S1U side 4 Her har Skattestyrelsen anført virksomhedens CVR-nummer og navn. 

 

Hvis De har flere virksomheder, med hver sit CVR-nummer, udfyldes et 

skema for hvert CVR-nummer. 

 

 Er virksomheden ophørt i årets løb, skal CVR-nummer anføres i felt 100 

og 101.   

 

Ved anførsel tilkendegiver De, at virksomheden er ophørt og ikke længere 

er aktiv. Det betyder bl.a., at De skal sørge for virksomheden bliver slettet 

i CVR-registret.  

  

120 De skal oplyse virksomhedens nettoomsætning. Bemærk, når De opgør 

nettoomsætningen, skal der medregnes tilgodehavende for varer og tjene-

steydelser ved regnskabsårets begyndelse og slutning. 

 

For fisker/fanger er det det samlede salg på brættet, til institutioner m.m. 

samt til private i øvrigt.  

 

121 De skal angives årets samlede indhandlingsbeløb ved salg til produktions-

steder. 

 

Skattestyrelsen har anført summen af modtagne oplysninger om indhand-

ling i 2020. 

 

Såfremt De ikke er enig i det fortrykte beløb, skal De anføre det korrekte 

beløb i felt 121.  

 

122 De skal oplyse virksomhedens vareforbrug i form af køb af råvarer, hjæl-

pematerialer, handelsvarer og emballage. De skal huske at regulere for 
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forøgelse/formindskelse af lagrene. 

 

123 

 

 

 

 

 

123a 

 

 

 

 

 

123b 

Skattestyrelsen har anført summen af virksomhedens indberettede udgifter 

til lønninger. 

 

Såfremt De ikke er enig i det fortrykte beløb, skal De anføre det korrekte 

beløb i felt 123. 

 

Skattestyrelsen har anført summen af Deres indberettede udgifter til kon-

tingent i forbindelse med fiskeri. 

 

Såfremt De ikke er enig i det fortrykte beløb, skal De anføre det korrekte 

beløb i felt 123a. 

 

De skal oplyse virksomhedens andre driftsomkostninger, dvs. udgifter til 

kontorhold, transport, telefon osv. 

 

 

124 

 

 

 

 

De skal oplyse de samlede skattemæssige afskrivninger. Specifikation af 

afskrivninger skal enten fremgå af regnskabet eller af skema S10 som skal 

vedlægges selvangivelsen. 

 

 

125a + b De skal oplyse om evt. ekstraordinære poster. Det kan være fortjeneste 

eller tab ved afståelse af aktiver m.m. Ekstraordinære indtægter oplyses i 

felt 125a og ekstraordinære udgifter i felt 125b. Her kan tillige placeres 

beløb som ikke kan indpasses i øvrige felter. 

 

126a + b De skal oplyse virksomhedens renteindtægter i felt 126a og virksomhe-

dens renteudgifter i felt 126b. 

  

Bemærk, at de virksomhedsrenter som oplyses, ikke må fremgå af felterne 

20-29 eller 50-59. Medtages ESU renter eksempelvis som virksomheds-

renter skal felt 52 rettes til at være 0. 

 

127 De skal oplyse virksomhedens skattemæssige resultat. Resultat skal svare 

til sammentællingen af felterne 120 – 126. Er resultatet negativ angives – 

fortegn. 

 

128 De skal oplyse Deres procentvise andel af virksomhedsresultatet. Angiver 
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De 100% vil De blive fuldt ud beskattet af beløbet i felt 127. Angiver De 

en procentandel som er mindre end 100 vil De, under forudsætning af, at 

virksomheden er registreret i CVR (Det Centrale Virksomhedsregister) 

med flere ejere, kun blive beskattet af den procentandel de har angivet.  

 

Angiver De ingen procentfordeling, men derimod et beløb, vil De alene 

blive beskattet af det angivne beløb, såfremt ovennævnte forudsætninger 

er til stede. 

 

129 De skal oplyse summen af anlægsaktiver (immaterielle, materielle aktiver 

og finansielle). Eksempelvis goodwill, ejendomme, maskiner og inventar 

m.m. 

 

130 De skal oplyse det samlede beløb for virksomhedens omsætningsaktiver 

eksempelvis varebeholdninger, debitorer og likvide beholdninger. 

 

131 De skal angive den i virksomheden indestående egenkapital. 

 

132 

 

 

 

140 

De skal oplyse virksomhedens balancesum. Det er summen af virksomhe-

dens samlede aktiver eller summen af virksomhedens samlede passiver. 

 

 

Såfremt De har betalt skat i udlandet, skal De angive dette med et kryds i 

”JA” og vedlægge/fremsende dokumentation for det betalte beløb til Skat-

testyrelsen. 

 

Såfremt De har betalt udbytteskat i udlandet, skal De anføre beløbet her, 

dog kun den del af skatten som landet har ret til efter dobbeltbeskatnings-

overenskomsten. Der skal vedlægges/fremsendes dokumentation for det 

betalte beløb sammen med selvangivelsen. 

  

Ved skatteberegningen gives der nedslag for den del af den beregnede 

grønlandske skat, der kan henføres til den udenlandske udbytteindkomst. 

Nedslaget begrænses til den betalte udenlandske udbytteskat, dog maksi-

malt hvad landet har ret til efter en eventuel dobbeltbeskatningsoverens-

komst. 

  

For eksempel skal udbytteskatten af danske aktier reduceres til 15% som 

Danmark maksimalt har ret til jævnfør dobbeltsbeskatningsoverenskom-

sten mellem Grønland og Danmark. Der kan søges om refusion af dansk 

udbytteskat ud over de 15% ved SKAT i Danmark. 
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150 Her kan De oplyse, såfremt De i årets løb har købt eller solgt fast ejen-

dom, båd, bil, større privat inventar eller modtaget arv, gave eller udbeta-

linger fra forsikringsselskab, herunder kapitalpension. 

 

De kan ligeledes anføre særlige bemærkninger til øvrige felter her. 

 

  

  

  

  

  

 


