
Kortfattet vejledning og satser til brug for opgørelsen af den skattepligtige indkomst for 2021     S 2a 
Detaljeret vejledning til selvangivelsen (S 2) for 2021 kan fås ved henvendelse til borgerservice eller kontor for ligning, eller ses på www.aka.gl  
 

Grundet de specielle periodiseringsregler m.m. anbefales til- og fraflyttere at rekvirere S 2 før selvangivelsen udfyldes. 

 
1.Beskatning af og tilskud til udenlandsk pensionsbidrag  
Fra indkomstår 2017 beskattes udenlandsk pensionsbidrag samt tilskud fra det offentlige 
til udenlandsk pensionsbidrag, som A-indkomst. 
 
2. Satser for forbrug af egne varer pr. person pr. år: 
Bagere............................................................................... 17.600 kr. 
Kolonial uden frostboks...................................................  18.200 kr. 
Kolonial med frostboks....................................................  24.100 kr. 
Fåre- og rensdyrholdere...................................................  2.200 kr. 
Slagtere med viktualie......................................................  23.300 kr. 

Børn, der ikke er fyldt 12 år ved indkomstårets begyndelse medregnes med halv sats. 

Samtlige satser er eksklusive spiritus, øl, vin og tobak, hvorfor der i givet fald skal 
tillægges værdi heraf. 
 
3. Værdi af fri kost i tjenesteforhold pr. person pr. år: 
Kost pr. år......................................................................... 36.800 kr. 
Fuld kost pr. dag...............................................................  105 kr. 
Delvis kost (2 måltider) pr. dag........................................  78 kr. 
Delvis kost (1 måltid) pr. dag...........................................  59 kr. 
 
4. 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 ………………. 29.400 kr. 
 
5. Værdi af frit logi / ophold i tjenesteforhold. 
Frit logi i form af værelse, hybel (værelse med thekøkken), der ikke har karakter af en 
egentlig lejlighed, værdiansættes for 2021 til 17.100 kr. For bestyrer, hoteldirektører og 
lign. gælder en særlig sats, hvis der ydes frit ophold. Satsen er på 60.200 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. 
 
6. Værdi af fri bil – værdien kan variere. Bil stillet til rådighed uden for Grønland 
fastsat til 4 kr. pr. km. Se venligst Cirkulære nr. 1 af 17. september 2012 om den skatte-
mæssige behandling af fri bil. 
 
7. Værdi af fri telefon pr. år......... .................................     6.000 kr. 
 
8. Værdi af frit internet – værdien kan variere – se venligst Meddelelse fra Skatte-
styrelsen nr. 93 af 12. oktober 2015. 
 
9. Værdi af feriefrirejse, for privat og offentligt ansatte, der ydes efter de for tjeneste-
mænd i Grønland gældende regler, er skattefri, når der maximalt ydes én årlig rejse pr. 
person i husstanden.  

 
Feriefrirejser ud over én værdiansættes for 2021 med 17.300 kr. pr. person pr. rejse. 
 
10. Fagligt kontingent er fradragsberettiget. Bidrag til A-kasse og 
efterlønskontingent er ikke fradragsberettiget. 
 
11. Fradrag i forbindelse med dag- eller døgnpleje: 
 
a) Ved dagplejeindkomst kan fratrækkes 1/5 af vederlaget uden dokumentation, 
dog højst 1.121 kr. pr. barn pr. måned. 
b) Ved akut anbringelse og aflastningsvederlag kan fratrækkes et beløb svarende 
til vederlaget. 
c) Almindeligt plejevederlag kan, uden dokumentation, fratrækkes svarende til eet 
plejevederlag. (udbetalt efter § 21, stk. 2, stk. 3 og stk. 4 i Selvstyrets bekendtgørelse 
nr. 13 af 10.10.2019 om støtte til plejefamilier). Såfremt de faktiske udgifter er større 
end eet plejevederlag, kan der vælges at fratrække dokumenterede udgifter i stedet 
for eet plejevederlag. 
 

12. For udgifter ved forplejning af arrestanter kan der uden dokumentation fra-

trækkes 157 kr. pr. arrestant pr. døgn. 
 
13. Fradrag for merudgifter til kost og logi/bolig m.m.: 
I tilfælde, hvor en skatteyder under udøvelsen af sit sædvanlige arbejde/erhverv op-
holder 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 merud-
gift 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. 
 
a) Merudgift til kost m.m.: 
Som grundlag for vurderingen af, hvorvidt der er tale om mérudgift, skal den doku-
menterede betalte udgift pr. dag sættes i forhold til "værdien af fri kost", og der vil så-
ledes kunne indrømmes fradrag med det beløb / den betaling, der overstiger den af 
Naalakkersuisut fastsatte værdi for "fri kost" pr. dag. 
b) Merudgift til logi/bolig: 
Stilles der under ophold uden for hjembyen/normale arbejdssted i Grønland 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 op-
retholder sin sædvanlige bolig i hjembyen i Grønland. 
 
Sidste frist for rettidig indsendelse af selvangivelsen er den 1. maj 2022. 
Overskrides fristen, betales et skattetillæg på 200 kr., for hver dag fristen overskrides, 
dog højst på 2.000 kr. i alt for fysiske personer, og højst 5.000 i alt for selvstændigt 
erhvervsdrivende samt juridiske personer.

 

http://www.aka.gl/

