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Skattekommune I Pers
onnummer

Landsskat I Ægtefælles
 personnummer

Kommuneskat | Fælleskommunal skat 
l

kontakt: Skattestyrelsen, Postboks 1605, 3900 N
uuk.

tlf. 346510, EmaiI:tax@
nanoq.gI

Tast selv internet 'Tast
 selv kode

vwwv.suIIissivik.gI 'Nem
ID

Bankkonto Reg.nr.-kon
to 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 - spe
cifikation af indholdet i 

de enkelte felter kan se
s

på eller, med NemID De skal kontrollere om 
de fortrykte oplysninge

r er rigtige. Alle Deres s
kattepligtige indtægter 

og udgifter skal fremgå

af selvangivelsen. Det 
betyder, at hvis De har

 haft skattepligtige indtæ
gter og udgifter ud ove

r de fortrykte
oplysninger, skal De op

lyse dette på selvangiv
elsen.

Har De ændringer eller
 tilføjelser, skal De derf

or udfylde og underskri
ve selvangivelsen og in

dsende den til

Skattestyrelsen eller in
dberette ændringerne v

ia Skattestyrelsens tas
t-selv løsning på eller

senest den 1. maj 2021
.

Hvis De er enig i indho
ldet af den fortrykte sel

vangivelse, og den inde
holder alle Deres indtæ

gter og udgifter,
behøver De ikke foreta

ge Dem yderligere.

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, a
t De udfylder rubrikken

 med

nger ovenfor eller via Skattestyrelsen gør op
mærksom på, at det er

 Deres ansvar, at selva
ngivelsen er fyldestgør

ende og korrekt udfyldt
.

Hvis der på selvangive
lsen afgives urigtige ell

er vildledende oplysnin
ger, kan der blive tale o

m bødeansvar.

Virksomheds- og regns
kabsoplysninger

Hvis De driver virksom
hed skal selv ' S1 U an

vendes.

Oplysningerne om virks
omheden skal angives 

på selvangivelsens sid
e 4, og der skal vedlæg

ges/ uploades et

regnskab. Regnskabet
 skal opfylde betingelse

rne i Hjemmestyrets be
kendtgørelse nr. 2 af 2

6. februar 2019 om kra
v

til det skattemæssige å
rsregnskab med videre

. Hvis De har flere CVR
-numre, skal oplysning

erne på side 4 angives

for hver virksomhed. Hvis Deres omsætning
 i 2 på hinanden følgen

de regnskabsår ikke ov
erstiger 1.000.000 kr. å

rligt, kan De i stedet for
et regnskab, vedlægge

/uploade opgørelse af v
irksomhedens resultat 

i skema S24, S25 eller
 S26. Selve

årsregnskabet for virks
omheden skal så kun in

dsendes efter anmodni
ng fra Skattestyrelsen.

Virksomhedens rentein
dtægter i felt 126a og r

enteudgifter i felt 126b,
 må ikke være indehold

t i renteindtægterne i fe
lt

20-29 eller i renteudgift
erne i felt 50-59.

Regnskabsbilag skal g
emmes i 5 år efter regn

skabsårets udløb. Skat
testyrelsen kan anmod

e Dem om at indsende

regnskabsmaterialet til
 kontrol af selvangivels

en.

Selvstændigt , der ikke
 har været ansat skøns

mæssigt for indkomstå
ret 2019, har frist til 15.

 maj
2021 hvis selvangivels

e og regnskab indberet
tes og uploades elektro

nisk via tast-selv løsnin
gen på

eller OZOZ OZOZ OZOZ OZ
OZ OZOZ OZOZ OZOZ

 OZOZ OZOZ OZOZ
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.i 0 nseddel felt 1 og anden 100 Alderspension, spension, lønseddel 3 felt Oa Tilskud pension Ob GlSDIS 1 5 6 Kapitalindkomst obligationer og B-indkomsti iflg. felt 1 (ægtefællebidrag ) Anden udenlandsk Frirejser Gruppeliv Lejeindtægter ved udle
jning

Andet (gaver ) angives
 under punkt 50

rie goderi Fri lønsedde
l 46

ansættelsesforhold lønseddel bolig, vakantbolig lønse
ddel

ri telefon lønseddel F lønseddel F bil, lønseddel felt 1 “Fri båd lønseddel fell 5 21 30 32 33 36 37 38 39 45 49 PR-nummer: A ndkomst (B-indkomst) øvrigt Æqtefælles CPR-numm
er:

Beløb i kroner Lønindkomst, iflg. løns
eddel felt 11

Offentlig hjælp, iflg. lø 1
4

Tjenestemandspension
, ATP pension,

iñg. lønseddel felt 1 iflg. lønseddel feIi 111 Førtid iflg. lønseddel fe
lt 112

Arbejdsmarkedsydelse
, ' g. felt 11

Beløb i kroner Brutto udenlandsk pen
sionsbidrag,

iflg. lønseddel 11 til udenlandsk , iflg. løn
seddel felt 11

, iflg. lønseddel felt 1 Anden indkomst, iflg. lø
nseddel felt 11

Renteindtægter af inde
stående i pengeinstitut

Renteindtægter af pant
ebreve mv

Anden renteindtægt Uddannelsesstøtte iflg.
 lønseddel felt 140

Plejevederlag mv. løns
eddel 14

Underholdsbidrag mv. Udbytte udenlandske v
ærdipapirer, se også p

kt. 140

indkomst af bolig mv. : arten 1 kost, iflg. felt 1 Frit logi, iflg. felt 147 Fri , felt 148 F , iflg. felt 144 rit internet, iflg. felt 144
a

ri iflg. 45 . ifkl. 1 1 Andet Felt nr 11 17 18 20 29 34 40 42 43 43a 44 OZOZ OZOZ OZOZ OZ
OZ OZOZ OZOZ OZOZ

 OZOZ OZOZ OZOZ



LCPR-nummer; Ægtefæ
lles CPR-nummer:

Renteudgifter 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 59 Ligningsmæssige fradr
ag Kontingent til fagfor

ening 50

Pensionsindbetaling ikk
e arbejdsgiverordning

og ikke udenlandske 51 dBetalte underholdsbid
rag til dligere ægtefælle

/ børn 62
Fradrag vedr dag/døgn

 pleje 63

Fradrag for kost i søen
 64

Fradrag for udgifter ved
 udlejning af bolig

(dog ikke renter og afd
rag på lån) 65

Andre fradrag: arten an
gives under punkt 150 

59

FOWUO Pr- 31-12-202
0 Kursværdi af værdipa

pirer/aktier m.m. 90

Egenkapital i virksomh
ed 91

Gæld til banker. realkre
ditinstitutter, ESU. BSU

 m.m 92

AHar De fast ejendom 
beliggende i Grønland?

 Ja D 98
Har De fast ejendom b

eliggende udenfor Grø
nland? Ja E] 99

NB! Såfremt De indbet
aler til 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_ol <htt0://wvv
w_aka_0l> > Boroer > 

Blanketter



CPR-nummer: Regnskabsoplysninger Betalt skat i udlandet Særlige oplysninger og Ægtefælles CPR-numm
er:

Virksomheden navn Virksomhedens CVR n
ummer

Virksomhed ophørt i år
ets løb

Omsætning/salg på bræ
ttet (bruttobeløb)

lndhandling (bruttobelø
b)

Vareforbrug Lønudgifter “Kontingent ñskere Andre driftsomkostning
er

skattemæssige afskrivn
inger

Ekstraordinære poster 
Indtægter

Ekstraordinære poster 
- Udgifter

Virksomhedsrenter Ind
tægter

Virksomhedsrenter - U
dgifter

skattemæssigt resultat Resultatandel af virkso
mheden angives i %

Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Egenkapital Balancesum Anmoder De om nedsla
g for betalt skat udland

et angives den betalte 
skat og

dokumentation vedlæg
ges selvangivelsen

Køb og salg af fast ejen
dom, båd, bil, større pr

ivat nventar eller arv og

gave samt udbetalinge
r fra forsikringsselskab

 herunder kapitalpensio
n.

CVR nummer Beløb i kroner I | 100 I I 101 20 121 122 123 Køb Salg Oplysninger afgives un
der ansvar i henhold til

 bestemmelserne i § 10
2 i Iandstingslov om ind

komstskat samt bestem
melserne §§ 77 og 79 I

Iandstingslov om forva
ltning af skatter.

Sted / Tlf Dato Underskrift 123a 123b 124 125a 125b 126a 126b 127 128 129 130 131 132 140 150 OZOZ OZOZ OZOZ OZ
OZ OZOZ OZOZ OZOZ
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