Akileraartarnermut Aqutsisoqarfik
Skattestyrelsen

Til samtlige
arbejdsgivere

Dato: 28. januar 2014

Meddelelse om opkrævning af A-skat, AMA, gebyr og Løntræk
Betalingsfristen for indeholdte A-skatter for december er som følge af
Inatsisartuts vedtagelse af lov nr. 10. af 29. november 2013 om ændring af
landstingslov om indkomstskat ændret således, at sidste rettidig indbetalingsdato er flyttet/udskudt til den 3. februar 2014. Praktisk foregår betalingen som hidtil.
Skattestyrelsen er efterfølgende blevet opmærksom på, at man ikke i lovændringen har ændret på betalingsfristerne for indbetaling af arbejdsmarkedsafgifter (AMA) og eventuelle løntræk.
Naalakkersuisut for Finanser forventes derfor, at fremsætte et ændringsforslag
på forårssamlingen, således at der fremover bliver samme betalingsfrister for Askatter, AMA og lønindeholdelser. Dette vil dog tidligst kunne træde i kraft med
virkning fra juni/juli 2014.
Skattestyrelsen er opmærksom på det uhensigtsmæssige i dette forhold for såvel arbejdsgivere som styrelse, hvorfor det er besluttet, at arbejdsgiverne også
fremover kan afregne A-skatter, AMA og lønindeholdelser via én indbetaling og
med samme frist som for indbetaling af A-skat.
Skattestyrelsen vil med baggrund i de indsendte redegørelser, via Nets, fremsende et girokort/FI-kort omfattende den indberettede A-skat, AMA og lønindeholdelse. Første gang med baggrund i de indberettede/indsendte redegørelser
pr. 10. februar 2014, med sidste rettidige betaling den 3. marts 2014.
Alle redegørelser vil fra og med januar måned 2014 og fremefter blive opkrævet
via Nets. Ligeledes vil redegørelser indsendt efter 1. januar 2014, selvom det
måtte vedrøre lønninger for december 2013, ligeledes blive opkrævet via Nets.
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Nedenfor er angivet et eksempel på hvorledes teksten fremover vil fremstå i
forbindelse med de fremsendte opkrævninger via Nets.

Indberettet

Md./År

A.Skat

AMA

05.01.2014

Dec-13

1.999

999

11.01.2014

Jan-14

0

11.01.2014

Dec-13

1.999

Skønnet

Okt-13

1.000

0

Gebyr Løntræk
0
0

0
450,56

999

0

0

90

500

0

Total til opkrævning: 8.036,56

Skønnede redegørelser/A-skatter vil fremover også blive opkrævet via Nets,
hvilket vil fremgå af teksten i opkrævningen.
Har arbejdsgiver, med baggrund i den fremsendte opkrævning, indbetalt for
meget, vil Skattestyrelsens Regnskabsafdeling tilbagebetale det overskydende
beløb.
Hvis arbejdsgiver undlader eller kun foretager en delvis indbetaling af den fremsendte opkrævning, vil det resterende beløb automatisk blive tillagt næste opkrævning via Nets.

Skattestyrelsen skal beklage den ulejlighed/uklarhed som den mangelfulde lovgivning har afstedkommet.
Med venlig hilsen
Skattestyrelsen
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