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Til samtlige arbejdsgivere 

 

 

 

Arbejdsgiverens elektroniske muligheder i Skattestyrelsen  

 

Som erhvervsdrivende i Grønland skal du være registreret i Det Grønlandske Erhvervsregister. Ved 

registreringen får du udleveret et GER nummer.  

Hvis du i din virksomhed har ansatte beskæftiget, skal du ligeledes registrere dig som arbejdsgiver i 

Sulinal. Sulinal er en forkortelse for Sulisitsisut Nalunaarsorsimaffiat (arbejdsgiverregistret).  

Som arbejdsgiver kan du benytte vores webportal, også kaldet Sulinal. Du får adgang til denne ved 

at bruge dit GER nummer samt et kodeord, som kan udleveres ved henvendelse til Skattestyrelsen.  

Du kan som arbejdsgiver udføre en del af dine opgaver i forhold til Skattestyrelsen lettere, idet der 

er en række opgaver der er automatiseret i selve programmet.  

 

Her er de automatiserede muligheder du kan benytte dig af i Sulinal: 

 

 
1. Indberette måneds redegørelse for dine ansatte 

2. Indberette måneds redegørelse for AMA (Arbejdsmarkeds afgift) 

3. Indhente det tidligere indberettede oplysninger 

4. Indhente det enkelte eller alle ansattes indberetninger 

5. Indberette løntræk for ansatte 

6. Hente månedsvis løntræk for ansatte 

7. 1 gang årligt lønangive lønsedler for alle ansatte 

8. Indberette for den årlige lønangivelse for frie goder og betalte skat for alle ansatte 

9. Indhente det tidligere indberettede årlige lønangivelse 

10. Indhente udtræk af kontoudtog  

11. Indhente opkrævning for A-skat opkrævning, A-skat rente, AMA rente, A-gebyr samt løntræk på 

denne her opkrævning 

12. Indhente rentenota indeholdende specifikationer for A-skat rente og AMA rente 

13. Indhente kreditor modregningsbrev og udlægsbrev 

14. Indhente diverse vejledninger vedrørende Sulinal  

 

Ved indberetningsperioden for oktober 2014, kan du ligeledes anmode om elektroniske skattekort 

for skatteåret 2015 for dine ansatte. Det gør du ved at følge vejledningen vedrørende elektroniske 

skattekort som du kan slå op i Sulinal.    

 

De elektroniske skattekort vil således blive tilgængelige for dig via Sulinal i begyndelsen af 

december 2014. Når de bliver tilgængelige vil det meddeles via Sulinals hjemmeside.  

Hvis du er i tvivl og har yderligere spørgsmål, kan du enten hente vejledninger i Sulinal.gl eller ved 

at kontakte Sulinals medarbejdere enten via mail tax@nanoq.gl eller på tlf. +299 34 65 10 

 


