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Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. 
 
1. Baggrund for vejledningen 
Turisme i Grønland baseres i meget høj grad på turistrejser i Grønland arrangeret af rejsebureauer i 
Danmark. De danske rejsebureauer benytter sig hovedsageligt af guider bosiddende i Danmark, 
grundet forskellige forhold såsom manglende eller ikke tilstrækkelig stor kapacitet af grønlandsk 
bosiddende guider til at dække rejsebureauernes behov. 
 
Målet for turistbranchen i Grønland er at der opnås den størst mulige lokale forankring af turismen, 
således at det tilstræbes at der af de danske/udenlandske rejsebureauer benyttes grønlandsk arbejds-
kraft, når der anvendes guider og øvrigt personale i forbindelse med turistarrangementer i Grønland. 
 
Denne vejledning vil kort gennemgå reglerne for skattepligt til Grønland ved anvendelse af guider 
og andet personale ved turistrejser mv. i Grønland samt arbejdsgivernes indeholdelses- og oplys-
ningspligt. 
 
2. Ansatte bosiddende i Grønland 
Personer, der har bopæl i Grønland eller opholder sig i Grønland i mindst 6 måneder vil være fuldt 
skattepligtige til Grønland af indkomsten fra rejsebureauer, hvad enten der er tale om lokale arran-
gører af rejser eller udenlandske rejsebureauer mv., jf. landstingslov om indkomstskat (indkomst-
skattelovens) § 1, stk. 1. 
 
3. Ansatte bosiddende udenfor Grønland 
Personer, der ikke har bopæl i Grønland eller opholder sig i Grønland i mindre end 6 måneder vil 
ikke være fuldt skattepligtige til Grønland, men som begrænset skattepligtige til Grønland, jf. ind-
komstskattelovens § 2, stk. 1, nr. 1. 
 
I henhold til aftale mellem danske regering og Grønlands landsstyre til undgåelse af dobbeltbeskat-
ning, vil turistguider og andet personale ved turistrejser mv. i Grønland, der fortsat er ansat af en 
dansk arbejdsgiver (rejsebureau), dog ikke blive beskattet i Grønland, såfremt opholdet i Grønland 
er under 183 dage i en 12 måneders periode. 
Såfremt opholdet overstiger 183 dage vil ansatte blive fuldt skattepligtige til Grønland og Grønland 
kan beskatte hele lønindkomsten fra dag 1. 
 
Ovennævnte 183 dages-regel gælder i øvrigt også for turistguider mv., som kommer fra Norge, Fæ-
røerne og Island, jf. aftaler mellem Grønland og de respektive lande til undgåelse af dobbeltbeskat-
ning.   
 
For turistguider mv., der kommer fra øvrige lande, hvor Grønland ikke har indgået dobbeltbeskat-
ningsaftale med, foreligger der ikke begrænset skattepligt, når opholdet ikke overstiger 14 dage, og 
pågældende fortsat er beskæftiget hos og aflønnet af sin sædvanlige arbejdsgiver, der ikke er hjem-
mehørende eller har fast driftsted i Grønland. 
  
4. Frit logi, fri kost og dagpenge 
Normalt vil rejsearrangøren mv. stille logi og kost til rådighed for den ansatte. Værdien af dette til-
lægges den skattepligtige indkomst i Grønland. For 2011 udgør beløbene: 
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Frit logi: 
Pr. år  14.400 kr. 
Pr. døgn  39 kr. 

 
Fri kost: 

Pr. år  30.900 kr. 
Fuld kost pr. dag  88 kr. 
Delvis kost pr. dag (2 måltider)  66 kr. 
Delvis kost pr. dag (1 måltid)  48 kr. 

 
For guider der bor og forplejes under mere primitive forhold, benyttes halv sat for kost og logi. 
Værdien er indregnet i fradragene der fremgår af tabel F9-Guider, omtalt under punkt 5.4. 
 
Der kan udbetales skattefrie dagpenge, efter de for tjenestemænd gældende regler, til personer, som 
er fuldt skattepligtige, såfremt disse er på rejse og derfor ikke befinder sig i den kommune, hvor den 
ansatte har skattemæssigt hjemsted. Eksempelvis kan der ikke udbetales skattefrie dagpenge til en 
guide fra Qeqertarsuaq, såfremt denne skal være guide for en gruppe rejsende i Qeqertarsuaq, men 
kan derimod godt modtage skattefrie dagpenge, hvis han skal være guide for en gruppe rejsende i 
Ilulissat, da han så udfører arbejde uden for det skattemæssige hjemsted. 
 
Der kan ikke udbetales skattefrie dagpenge til begrænset skattepligtige personer, hvorfor beløb ud-
betalt som dagpenge vil indgå i den skattepligtige indkomst for den ansatte. 
 
5. Indeholdelse af A-skat 
For grønlandske rejsearrangører mv. vil der være tale om normal indeholdelses- og oplysningspligt 
til de grønlandske skattemyndigheder. Der skal derfor foretages indeholdelse af A-skat i den udbe-
talte løn til den ansatte og ske oplysning (redegørelse) og indbetaling heraf til Skattestyrelsen. 
 
Udenlandske rejsearrangører mv. med filial, kontor eller fast driftssted i Grønland vil skulle regi-
streres som arbejdsgivere i Skattestyrelsen. Der vil herefter skulle foretages indeholdelse af A-
skatter og gives oplysning til de grønlandske skattemyndigheder desangående. 
 
Danske rejsearrangører uden filial, kontor eller fast driftssted i Grønland skal i henhold til artikel 25 
i dobbeltbeskatningsaftale indgået mellem Grønland og Danmark, jævnfør kildeskattelovens § 88, 
indeholde A-skat i indkomst af arbejde omfattet af skattepligt i Grønland. 
 
5.1 Registrering som indeholdelsespligtig 
Rejsearrangøren skal tilmeldes arbejdsgiverregistret ved Grønlands Repræsentation, Skattestyrel-
sen, København og bliver herved tilmeldt registret over erhvervsvirksomheder ved SKAT. 
 
Arbejdsgiveren tildeles et særligt SE-nummer til grønlandsskat, som benyttes som identifikation 
ved redegørelse og afregning af A-skatter til de Skattestyrelsen. 
 
5.2 Kombineret grønlandsk / dansk skattetræk 
Såfremt opholdet for ansatte, der er bosiddende i Danmark forventes at vare under 6 måneder består 
der stadig fuld skattepligt til Danmark og samtidig er den ansatte begrænset skattepligtig til Grøn-
land. 
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Dette medfører, at der i samme indkomst skal beregnes både en dansk A-skat og en grønlandsk A-
skat, kombineret skattetræk. 
 
Såfremt den beregnede danske A-skat er størst, nedsættes den danske A-skat med den beregnede 
grønlandske A-skat. Det samlede skattetræk er herefter lig med den oprindelige danske A-skat. 
 
Er den grønlandske A-skat større end den beregnede danske A-skat, skal der alene indeholdes denne 
større grønlandske A-skat og dansk A-skat sættes til kr. 0. Dette er eksempelvis tilfældet hvor der 
foreligger et dansk frikort, hvor det skattefri beløb ikke er anvendt fuldt ud. 
Et kombineret skattetræk ændrer aldrig den beregnede grønlandske A-skat. 
 
5.4 Skattekort 
Ved beregningen af dansk A-skat benyttes dansk skattekort. I mangel heraf indeholdes 55% uden 
fradrag. Der skal fra og med 2011 indeholdes AM-bidrag, jf. lov om en arbejdsmarkedsfond. 
 
Arbejdsgiveren skal, for begrænset skattepligtige til Grønland beregne det grønlandske skattetræk 
på grundlag af "standardoplysningerne" i tabellerne "GRØNLANDSSKAT F9-GUIDER" (se side 6 
og 7). Tabellerne udarbejdes hvert år i december måned for det efterfølgende kalenderår og erstatter 
det almindelige hovedkort. Tabellerne indeholder oplysninger om de skattefri fradragsbeløb pr. dag, 
pr. uge, pr. 14 dage og pr. måned, samt en skatteprocentoversigt. 
  
5.5. Trækprocent 
Der skal beregnes grønlandsk A-skat med den trækprocent, der er fastsat for den ansattes skatte-
kommune. Den ansatte skal normalt ikke indsende forskudsskema og forskudsregistreres derfor ik-
ke i Grønland. Der udstedes heller ikke skattekort. 
 
Skattekommunen er den første kommune, hvor den ansatte arbejder under opholdet i Grønland. 
Hvis den ansatte under det samme ophold i Grønland har arbejde flere steder, er skattekommunen 
(under hele opholdet) det første sted hvor den ansatte arbejder. 
 
6. Oplysningspligt 
Indeholdelsespligtige arbejdsgivere med filial, kontor eller fast driftssted i Grønland skal indsende 
lønsedler - A11 og lønangivelse – A10 til Skattestyrelsen inden udgangen af januar måned, året ef-
ter indkomståret. Lønsedlerne skal være påført et GER-nummer. 
 
Øvrige indeholdelsespligtige af A-skat til Grønland skal indsende lønsedler - A11 og lønangivelse - 
A10 til Grønlands Repræsentation, Skattestyrelsen, København, inden udgangen af januar måned, 
året efter indkomståret. Lønsedlerne skal være påført et SE-nummer. 
 
Lønsedlerne - A11, skal indeholde oplysninger om alle arter af udbetalt A-indkomst, indeholdt A-
skat, samt oplysning om B-indkomster og personalegoder. Dette er bl.a. oplysninger om helt eller 
delvist frie goder så som kost, logi, telefon mv.  
 
For personer omfattet af fuld skattepligt til Grønland, dvs. personer, der er fritaget for dansk skatte-
træk på grundlag af erklæring fra det danske skattevæsen, indsendes oplysningssedler til Grønland. 
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7. Henvendelse 
For yderligere oplysninger om denne vejledning kan spørgsmål rettes til følgende: 
 
Grønlands Repræsentation 
Skattestyrelsen 
Strandgade 91, 3 
Postboks 2151 
1016 København K 
Tlf.: 32 83 38 00 
eller til 
 
Grønlands Selvstyre 
Skattestyrelsen 
Postboks 1605 
3900 Nuuk 
Tlf.: +299 345000 
Fax: +299 322042 
E-mail: tax@nanoq.gl 



Gælder kun for kalenderåret 2011. GRØNLANDSSKAT F9 – GUIDER  
 Primitiv indkvartering og forplejning.  
 
Beregning af grønlandsk A-skat ved kombineret grønlandsk/dansk skattetræk. 
 
Der henvises til ”Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv.”. 
 
Nedenfor er oplyst de skattefrie FRADRAGSBELØB og de TRÆKPROCENTER, der skal anvendes ved 
beregningen af grønlandsk A-skat, når der i samme indtægt skal foretages træk af dansk A-skat. 
Værdi af fri kost og logi (reduceret sats) er indregnet i fradragsbeløbet.  
 
I de nævnte tilfælde vil lønmodtageren være begrænset skattepligtig i Grønland. Der skal da ikke forelig-
ge grønlandsk skattekort. I stedet anvendes de her anførte ”skattekortfradrag” og trækprocenter.  
 

De skattefrie FRADRAGSBELØB (skattekortfradragene) udgør: pr. dag kr. 72 

 pr. uge kr. 505 
 pr. 14 dage kr. 1.011 

 pr. måned kr. 2.196 
 
De nævnte fradragsbeløb, der skal fratrækkes indtægten, før den grønlandske A-skat beregnes, gælder for 
begrænset skattepligtige lønmodtagere, der arbejder som guider, med fri indkvartering og forplejning 
under primitive forhold (f.eks. i telt eller på vandrehjem, med 2 eller flere på samme værelse). 
 
Ved den ”kombinerede beregning” skal der ikke gives skattekortfradrag ved beregning af grønlandsk A-
skat af feriegodtgørelse. 
 
TRÆKPROCENTEN afhænger af lønmodtagerens skattekommune. SKATTEKOMMUNEN er den før-
ste ”arbejdskommune” under det pågældende ophold i Grønland. 
 

SKATTEKOMMUNE 

Nr.: Navn: Trækprocent: 

31 / 955 Kommune Kujalleq 45 
32 / 956 Kommuneqarfik Sermersooq 42 
33 / 957 Qeqqata Kommunia 42 

34 / 958 Qaasuitsup Kommunia 45 

20 / 961 Skattestyrelsen (områder udenfor 
kommunal inddeling) 

37 

 
 
Kommune Kujalleq har følgende tidligere kommuner under sig:  
Nanortalik, Qaqortoq og Narsaq kommuner  
 
Kommuneqarfik Sermersooq har følgende tidligere kommuner under sig:  
Ivittuut, Paamiut, Nuuk, Ammassalik og Ittoqqortoormiit kommuner  
 
Qeqqata Kommunia har følgende tidligere kommuner under sig:  
Maniitsoq og Sisimiut kommuner  
Qaasuitsup Kommunia har følgende tidligere kommuner under sig:  
Kangaatsiaq, Aasiaat, Qasigiannguit, Ilulissat, Qeqertarsuaq, Uummannaq, Upernavik og Qaanaaq 
kommuner 
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Gælder kun for kalenderåret 2011. GRØNLANDSSKAT F9 – GUIDER 
 Primitiv indkvartering og skattepligtige diæter.  
 
Beregning af grønlandsk A-skat ved kombineret grønlandsk/dansk skattetræk. 
 
Der henvises til ”Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv.”. 
 
Nedenfor er oplyst de skattefrie FRADRAGSBELØB og de TRÆKPROCENTER, der skal anvendes ved 
beregningen af grønlandsk A-skat, når der i samme indtægt skal foretages træk af dansk A-skat. 
Værdi af frit logi (reduceret sats for primitiv indkvartering) er indregnet i fradragsbeløbet.  
 
I de nævnte tilfælde vil lønmodtageren være begrænset skattepligtig i Grønland. Der skal da ikke forelig-
ge grønlandsk skattekort. I stedet anvendes de her anførte ”skattekortfradrag” og trækprocenter.  
 

De skattefrie FRADRAGSBELØB (skattekortfradragene) udgør: pr. dag kr. 115 

 pr. uge kr. 802 
 pr. 14 dage kr. 1.603 

 pr. måned kr. 3.483 
 
De nævnte fradragsbeløb, der skal fratrækkes indtægten, før den grønlandske A-skat beregnes, gælder for 
begrænset skattepligtige lønmodtagere, der arbejder som guider, med fri indkvartering under primitive 
forhold (f.eks. i telt eller på vandrehjem, med 2 eller flere på samme værelse) og skattepligtige diæter. 
 
Ved den ”kombinerede beregning” skal der ikke gives skattekortfradrag ved beregning af grønlandsk A-
skat af feriegodtgørelse. 
 
TRÆKPROCENTEN afhænger af lønmodtagerens skattekommune. SKATTEKOMMUNEN er den før-
ste ”arbejdskommune” under det pågældende ophold i Grønland. 
 

SKATTEKOMMUNE 

Nr.: Navn: Trækprocent: 

31 / 955 Kommune Kujalleq 45 
32 / 956 Kommuneqarfik Sermersooq 42 
33 / 957 Qeqqata Kommunia 42 

34 / 958 Qaasuitsup Kommunia 45 

20 / 961 Skattestyrelsen (områder udenfor 
kommunal inddeling) 

37 

 
 
Kommune Kujalleq har følgende tidligere kommuner under sig:  
Nanortalik, Qaqortoq og Narsaq kommuner  
 
Kommuneqarfik Sermersooq har følgende tidligere kommuner under sig:  
Ivittuut, Paamiut, Nuuk, Ammassalik og Ittoqqortoormiit kommuner  
 
Qeqqata Kommunia har følgende tidligere kommuner under sig:  
Maniitsoq og Sisimiut kommuner  
 
Qaasuitsup Kommunia har følgende tidligere kommuner under sig:  
Kangaatsiaq, Aasiaat, Qasigiannguit, Ilulissat, Qeqertarsuaq, Uummannaq, Upernavik og Qaanaaq 
kommuner 
 


