
Selvangivelse fo 2020 /ndsende/sesfrist sene
st maj 2021

Skattekommune I Pers
onnummer

Landsskat l Ægtefælles
 personnummer

Kommuneskat | Fælleskommunal skat 
l

kontakt Skattestyrelsen Postboks 1605, 3900 N
uuk

tlf 346510,EmaiI:tax@n
anoq.gI

Tast selv internet 'Tast
 selv kode

www.sullissivik.gl 'Nem
lD

Bankkonto Reg. .-konto
 nr. |

indregnet restskat kr Vejledning til selvangiv
elsen

På selvangivelsen er d
er fortrykt en række op

lysninger om Deres ind
tægter og udgifter I 202

0.

Fortrykte oplysninger e
r angivet som summer 

i de enkelte felter spec
ifikation af indholdet i d

e enkelte felter kan ses
 på

eller med NemlD De skal kontrollere om 
de fortrykte oplysninge

r er rigtige Alle Deres s
kattepligtige indtægter 

og udgifter skal fremgå
 af

selvangivelsen Det bet
yder, at hvis De har ha

ft skattepligtige indtæg
ter og udgifter ud over 

de fortrykte oplysninge
r, skal De

oplyse dette på selvang
ivelsen

Har De ændringer eller
 tilføjelser, ska De derfo

r udfylde og underskriv
e selvangivelsen og ind

sende den til Skattesty
relsen eller

indberette ændringerne
 via Skattestyrelsens ta

st-selv løsning på eller 
senest den 1 maj 2021

Hvis De er enig indhold
et af den fortrykte selva

ngivelse, og den indeh
older alle Deres indtæg

ter og udgifter, behøve
r De ikke

foretage Dem yderliger
e.

De vil modtage en sluto
pgørelse fra Skattestyr

elsen ultimo august 20
21.

Bankkontonummer til u
dbetaling af eventuel o

verskydende skat skal 
være oplyst ovenfor.

Da det ikke længere er
 muligt at bruge checks

 er det derfor vigtigt, at
 De udfylder rubrikken 

med bankkontooplysnin
ger ovenfor

eller vla Skattestyrelsen gør op
mærksom på at det er 

Deres ansvar at selvan
givelsen er fyldestgøre

nde og korrekt udfyldt.

Hvis der på selvangive
lsen afgives urigtige ell

er ldledende oplysning
er kan der bllve tale om

 bødeansvar.

I øvrigt henvises ti Ska
ttestyrelsens vejledning

 selvangivelsen på og

Virksomheds- og regns
kabsoplysninger

Hvis De driver virksom
hed skal selvangivelse

sblanket S U anvendes

Oplysningerne om virks
omheden ska angives 

på selvangivelsens sid
e 4, og der skal vedlæg

ges / uploades et regns
kab.

Regnskabet skal opfyld
e betingelserne Hjemm

estyrets bekendtgørels
e nr 2 af 26 februar 201

9 om krav til det skatte
mæssige

årsregnskab med vider
e. Hvis De ar flere CVR

-numre, skal oplysning
erne på side 4 angives

 for hver virksomhed

Hvis Deres omsætn ng
 2 på hinanden følgend

e regnskabsår ikke ove
rstiger 000 O00 kr årlig

t, kan De l stedet for et
 regnskab

vedlægge/uploade opg
ørelse af virksomheden

s resultat I skema S24 
S25 eller S26 Selve års

regnskabet for virksom
heden skal

så kun indsendes efter
 anmodning fra Skattes

tyrelsen

Virksomhedens rentein
dtægter | felt 26a og re

nteudgifter i felt 126b m
å ikke være indeholdt i

 renteindtægterne i felt
 20-29 eller I

renteudgifterne i felt 50
-59

Regnskabsbilag skal g
emmes i 5 år efter regn

skabsårets udløb Skatt
estyrelsen kan anmode

 Dem om at indsende

regnskabsmaterialet til
 kontrol af selvangivels

en

Selvstændigt erhvervsd
rivende, der ikke ha væ

ret ansat skønsmæssig
t for indkomståret 2019

 har frist til 15 ma] 2021
 hvis

selvangivelse og regns
kab indberettes og uplo

ades elektronisk vla tas
t-selv Iøsn ngen på elle

r
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-indkomst 0 Offentlig p anden 1 Oc 11 F Arbejdsmarkedsydelse
 1

udenlandsk felt oa Tilskud iflg 1 Ob GIS/DIS nseddel 1 16 1 (B-indkomst) 09 B-indkomsti 1 'I 1 (ægtefællebidrag ) se også indkomst Lejeindtægter ved udle
j bolig

) anen pun 50 goder 46 Iønseddel 1 . Iønseddel F 44a felt båd, lønseddel felt 5 Andet 11 20 29 30 32 34 36 38 QPR-nummer: Kapitalindkomst øvrigt Frie I ansættelsesforhold Ægtefælles PR-numme
r:

Lønindkomst, iflg. løns
eddel felt 11

hjæl , iflg. lønseddel fe
lt 114

Tjenestemandspension
, ATP og

Beløb i kroner pension, Beløb' kroner Felt nr iflg lønseddel felt 1 2 Alderspension, iflg. løn
seddel felt 1 1

ørtidspension, iflg. løns
eddel felt 112 14

,iflg. lønseddel felt1 3 1
5

“Brutto pensionsbidrag
,

iflg. lønseddel 11 1 til udenlandsk pension,
 lønseddel felt 1 17

,iflg. Iø felt 15 13 Anden indkomst, iflg. lø
nseddel felt 1 1

Renteindtægter af inde
stående ' pengeinstitut

Renteindtægter af oblig
ationer pantebreve mv 

1

Anden rentelndtægt Uddannelsesstøtte iflg.
 lønseddel felt 40

Plejevederlag mv. iflg. 
lønseddel felt 4 1

Underholdsbidrag mv. Udbytte udenlandske v
ærdipapirer, pkt. 140 3

3
Anden udenlandsk Frirejser AGruppeliv 3 ning af Andet (gaver mv angiv

es under kt 1 39

Fri kost, iflg. lønseddel
 felt 1 40

Frit logi, iflg felt 47 41 Fri bolig, vakantbolig, f
lg felt 148 42

Fri telefon, iflg. lønsedd
el felt 144 43

ritinternet, iflg lønsedde
l feIt1 433

Fri bil iflg. lønseddel 14
5 44

45 Fri iflg. 1 1 OZOZ OZOZ OZOZ OZ
OZ OZOZ OZOZ OZOZ

 OZOZ OZOZ OZOZ



1 CPR-nummer: Ægtefæ
lles CPR-nummer:

Renteudgiftel' Renteud
gifter af gæld til realkre

ditinstitutter 50
Renteudgifter af gæld t

il pengeinstitutter,

kontokortordninger sam
t af pantebreve i depot 

51
Renteudgifter af gæld t

il ESU 52

Renteudgifter af gæld t
il BSU 53

Anden renteudgift 5g Ligningsmæssige fradr
ag Kontingent til fagfor

ening 50

Pensionsindbetaling, ik
ke arbejdsgiverordning

“OG ikke udenlandske 
51

Betalte underholdsbidr
ag til tidligere ægtefæll

e/ børn 52
Fradrag vedr dag/døgn

 pleje 53

Fradrag for kost i søen
 64

Fradrag for udgifter ved
 udlejning af bolig (dog

ikke renter og afdrag p
å lån) 65

Andre fradrag' arten an
gives under punkt 150 

5g

Formue pr. 31.12.2020
 Kursværdi af værdipap

irer/aktier m.m. 90

.Egenkapital i virksomh
ed 91

Gæld til banker. realkre
ditinstitutter. ESU. BSU

 m.m 92

Har De fast ejendom b
eliggende i Grønland? 

Ja EI 93
Har De fast ejendom b

eliggende udenfor Grø
nland? Ja El 99

Anmoder De om nedsla
g for betalt skat i udlan

det angives den betalte

Betalt skat i udlandet 4
 _

skat og dokumentation
 vedlægges selvangive

lsen

140 Yderligere 150 oplysninger Oplysninger afgives un
der ansvar i henhold til

 bestemmelserne I § 10
2 i landstingslov om ind

komstskat , samt beste
mmelserne I §§ 77 og 7

9 i

landstingslov om forval
tning af skatter

Sted  Tlf Dato Undersk
rift

NB! Såfremt De indbet
alertil en privattegnet u

denlandsk pensionsord
ning, kan De udfylde bl

anketten Dokumentatio
n vedrørende

pensionsordning og ind
sende den sammen me

d en af de på blankette
n nævnte dokumenter.

 Find blanketten på Ska
ttestyrelsens

hjemmeside OZOZ OZOZ OZOZ OZ
OZ OZOZ OZOZ OZOZ

 OZOZ OZOZ OZOZ

www aka o! <htto /www
aka al Boroer Blankette

r


