Vejledning til selvangivelse af kapitalafkast og indbetaling af
kapitalafkastskat (KAS)
Pr. 1. januar 2018 indførte Inatsisartut en lov om beskatning af visse kapitalafkast.
Dette skete ved ikrafttrædelse af Inatsisartutlov nr. 37 af 23. november 2017 om beskatning visse
kapitalafkast, senest ændret ved Inatsisartutlov nr. 25 af 28. november 2018.
Lovene kan findes på www.lovgivning.gl
Hvem er skattepligtige
Personer, som er fuldt skattepligtige til Grønland skal betale skat af visse kapitalafkast fra
livsforsikrings- og pensionsordninger, som er placeret i udlandet, i Danmark eller på Færøerne.
Skat af afkast
Der skal betales en skat til landskassen på 15,3 % af indkomstårets (kalenderårets) positive
kapitalafkast af ordningen.
Er afkastet negativt, kan det modregnes i efterfølgende 10 års positive afkast af samme ordning.
Det skattepligtige afkast opgøres som forskellen mellem ordningens kapitalværdi ultimo
indkomståret, inklusive årets udbetalinger og ordningens kapitalværdi primo indkomståret,
inklusive årets indbetalinger.
En opgørelse efter § 3 i Inatsisartutlov om beskatning af visse pensionskapitaler kan dog vælges.
Den valgte opgørelsesmetode vil herefter være bindende.
Selvangivelse og indbetaling
Kapitalafkastet skal påføres selvangivelsen, som indsendes senest 1. maj efterfølgende år, og
indbetaling af foreløbig skat af positivt afkast kan ske senest samtidig med selvangivelsens
indsendelse. Det oplyses i selvangivelsen, hvorvidt indbetalingen er sket med midler fra
pensionsordningen eller ej.
Den foreløbige skat indbetales til reg.nr. 6471 konto 0001508196. Ved indbetaling oplyses cpr.nr.
og KASxxxx i tekstfeltet, hvor x’erne erstattes med årstal for indkomståret.
Eventuel betalt skat af kapitalafkast til udlandet, Danmark eller Færøerne kan fradrages i skatten. I
givet fald skal det oplyses, hvorvidt betaling af skatten er sket med midler fra pensionsordningen
eller ej, og dokumentation herfor indsendes til Skattestyrelsen.
Skattestyrelsen foretager endelig opgørelse af kapitalafkastskatten, hvorefter for lidt indbetalt
skat opkræves med forfald til betaling den 1. september, med senest rettidig betalingsdag den 20.
september. For meget indbetalt skat tilbagebetales, og afhængig af måden hvorpå skatten er
betalt, bliver beløbet overført enten til pensionsordningen eller den konto, som oplyses i
selvangivelsen.

Skattestyrelsen kan have en aftale med Deres pensionsselskab
Har Deres pensionsselskab indgået aftale med Skattestyrelsen om at pensionsselskabet afregner
kapitalafkastskat, skal De ikke gøre yderligere.
Skattestyrelsen har aftaler med følgende pensionsselskaber:
PFA Pension, Forsikringsaktieselskab

