
Selvangivelse for 2021 /ndsendelsesfrist senes
t 1. maj 2022. S 1

r Skattekommune Pers
onnummer

Sermersooq Landsskat Ægtefælles 
personnummer

Kommuneskat Fælleskommunal skat K nt kt: êäáftestyfemelmut A “m
sg” Slzattaestyrelsen, P

ostboks 1605, 3900 Nu
uk.

postb 5 Tlf. 346510, Em
ail: tax@nanoq.gI

396 Nuuk Greenland T
ast selv internet Tast s

elv kode
wvvw.sullissivik.gI Nem

ID

_ Bankkonto Reg.nr-ko
nto nr J

indregnet restskat kr. t Vejledning til selvangi
velsen

På selvangivelsen er d
er fortrykt en række op

lysninger om Deres ind
tægter og udgifter i 202

1.

Fortrykte oplysninger e
r angivet som summer 

i de enkelte felter- spec
ifikation af indholdet i d

e enkelte felter kan ses
 på

wvvw.aka.gI eller www
.su||issivik. I med NemI

D

De skal kontrollere om 
de fortrykte oplysninge

r er rigtige. Alle Deres s
kattepligtige indtægter 

og udgifter skal fremgå
 af

selvangivelsen. Det be
tyder, at hvis De har ha

ft skattepligtige indtæg
ter 0g udgifter ud over 

de fortrykte oplysninge
r, skal De

oplyse dette på selvang
ivelsen.

Har De ændringer eller
 tilføjelser, skal De derf

or udfylde og underskri
ve selvangivelsen og in

dsende den til Skattest
yrelsen eller

indberette ændringerne
 via Skattestyrelsens ta

st-selv løsning på www
.aka.ql eller wvvw.sullis

sivik.qI senest den 1. m
aj 2022.

Hvis De er enig i indho
ldet af den fortrykte sel

vangivelse, og den inde
holder alle Deres indtæ

gter og udgifter, behøv
er De ikke

foretage Dem yderliger
e.

De vil modtage en sluto
pgørelse fra Skattestyr

elsen ultimo august 20
22.

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 bankkontooplysn
inger ovenfor

eller via www.su||issivik
. l

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.

I øvrigt henvises til Ska
ttestyrelsens vejledning

 til selvangivelsen på w
ww.aka.gI og www.su||

issivik. l

Virksomheds- og regns
kabsoplysninger

Hvis De driver virksom
hed skal selvangivelse

sblanket S1U anvende
s.

Oplysningerne om virks
omheden skal angives 

på selvangivelsens sid
e 4, og der skal vedlæg

ges/ uploades et regns
kab.

Regnskabet skal opfyld
e betingelserne i Hjemm

estyrets bekendtgørels
e nr. 2 af 26. februar 20

19 om krav til det skatt
emæssige

årsregnskab med vider
e. Hvis De har flere CV

R-numre, skal oplysnin
gerne på side 4 angive

s 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 opg
ørelse af virksomheden

s resultat i skema S24,
 S25 eller S26. Selve å

rsregnskabet for virkso
mheden skal

så kun indsendes efter
 anmodning fra Skattes

tyrelsen.

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

renteudgifterne 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 erhvervsd
rivende, der ikke har væ

ret ansat skønsmæssig
t for indkomståret 2020

, har frist til 15. maj 202
2 hvis

selvangivelse og regns
kab indberettes og uplo

ades elektronisk via tas
t-selv løsningen på wvv

w.aka.gI eller www.su||
issivik. I



CPR-nummer: Ægtefælles CPR-numm
er:

Beløb i kroner Beløb i k
roner Felt nr.

Å indk°m5t Lønindkom
st. iflg. Iønseddel felt 1

10 10

Offentlig hjælp, it'Ig. Iøn
seddel felt 114 11

Tjenestemandspension
, ATP og anden pensio

n,

iflg. Iønseddel felt 1100
 12

Alderspension, iflg. Iøn
seddel felt 111 13

Førtidspension, iflg. Iøn
seddel felt 112 14

Arbejdsmarkedsydelse
, iflg. Iønseddel felt 113

 15

Brutto udenlandsk pen
sionsbidrag,

iflg. Iønseddel felt 110a
 15

Tilskud til udenlandsk p
ension, iflg. Iønseddel 

felt 110b 17
G|SDlS. iflg. Iønseddel

 felt 115 13

Anden indkomst, i g. Iø
nseddel felt 116 1g

Kapiialindkomst Rentei
ndtægter af indeståend

e i pengeinstitut 20

(ES-indkomst) Renteindtægter af oblig
ationer og pantebreve 

mv. 21

Anden renteindtægt 29 B.indkgm5g i øvrigt Ud
dannelsesstøtte iflg. Iø

nseddel felt 140 30

Plejevederlag mv. iflg. 
Iønseddel felt 141 31

Underholdsbidrag (ægt
efællebidrag mv.) 32

Udbytte udenlandske v
ærdipapirer, se også p

kt. 140 33
Anden udenlandsk indk

omst 34

Frirejser 36 Gruppeliv 37 Lejeindtægter ved udle
jning af bolig 33

Andet (gaver mv.): arte
n angives under punkt 

150 3g

Frie goderi Fri kost. iflg
. Iønseddel felt 146 40

ansættelsesforhold Frit logi, iflg. Iønseddel
 felt 147 41

Fri bolig. vakantbolig, it
lg. Iønseddel felt 148 4

2

Fri telefon, iflg. Iønsedd
el felt 144 43

Frit internet, iflg. Iønsed
del felt 144a 433

g. Iønseddel felt 145 44 Fri båd, iflg. Iønseddel 
felt 151 45

Andet 49



CPR-nummer: Ægtefæ
lles CPR-nummer:

Rerlteudgme' Renteudg
ifter af gæld til realkred

itlnstitutter 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 Llgningsmæsslge fradr
ag Kontingent til fagfor

ening 60

Pensionsindbetaling, ik
ke arbejdsgiverordning

oo ikke udenlandske 61 Betalte underholdsbidr
ag til tidligere ægtefæll

e / børn 52
Fradrag vedr. dag/døgn

 pleje 53

Fradrag for kost i søen
 54

Fradrag for udgifter ved
 udlejning af bolig (dog

ikke renter og afdrag p
á lan) 65

Andre fradrag: arten an
gives under punkt 150 

5g

Formue pr. 31.12.2021
 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 E' ga
Har De fast ejendom b

eliggende udenfor Grø
nland? Ja D 9g

Anmoder De om nedsla
g for betalt skat i udlan

det angives den betalte

Betalt skat i udlandet _
 _

skat og dokumentation
 vedlægges selvangive

lsen

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

 bestemmelserne i § 10
2 i Iandstingslov om ind

komstskat , samt beste
mmelserne i §§ 77 og 7

9 i

Iandstingslov om forva
ltning af skatter.

sted / T|f_ Dato Unders
krift

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 pá Ska
ttestyrelsens

hjemmeside wvvw.aka
.ql <http://www.aka.ql>

 > Border > Blanketter

Nemkonto Inatsisartut vedtog i 20
20, at det bliver obligat

orisk for offentlige myn
digheder at benytte Ne

mKonto ved udbetaling
er til borgere mv.

Skattestyrelsen foNent
er at dette vil ske i løbe

t af 2022. Udbetalinger
 kan eks. være oversky

dende skat.
De skal derfor huske a

t tilmelde en bankkonto
 som Deres NemKonto

. Dette kan blandt ande
t gøres i Deres Netban

k.


