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MEDDELELSE TIL ALLE ARBEJDSGIVERE VEDRØRENDE: FRIE GODER 

 
Inatsisartut har vedtaget ny Inatsisartutlov nr. 11. af 1. december 2021 at frie goder æn-
dres fra B-indkomst til A-indkomst gældende fra 1. januar 2023. 
 
I den forbindelse skal arbejdsgiverne være opmærksom på, at frie goder skal indberet-
tes månedligt som A-indkomst (før skattetræk). 
 
Samt opmærksom på, at fra og med indkomståret 2023 reguleres værdierne i § 19, stk. 
2-4, stk. 2, nr. 1-2, § 19a, stk. 4-6 og § 19b, stk. 2, nr.1-3 med satstilpasningsprocenten.  
 
Skatteforvaltningen meddeler årligt de for indkomståret gældende satser senest den 10. 
oktober i kalenderåret forud for det indkomstår, hvor satserne skal gælde og kan ses un-
der link Meddelelser fra 2021 (aka.gl). 
 
Det drejer sig om følgende frie goder: 
Fri bil: - § 19, stk. 2 (2023 niveau): 

Vejareal By Årligt sats 
Mere end 75.000 m2 Qaqortoq, narsaq, Nuuk, Sisi-

miut Aasiaat og Ilulissat 
71.610 kr. 

25.000 m2 – 75.000 m2 Nanortalik, Ivittuut, Paamiut, 
Maniitsoq, Qasigiannguit, Qe-
qertarsuaq, Uummannaq, 
Upernavik og Tasiilaq 

35.805 kr. 

Mindre end 25.000 m2 Kangaatsiaq, Qaanaaq og It-
toqqortoormiit 

17.902 kr.  

Værkstedsvogne og andre specialkøretøjer § 19, stk. 5 – værdiansættes til halvde-
len, af de i stk 2-4, nævnte satser. Anvendes disse køretøjer, efter skriftligt pålæg fra ar-
bejdsgiveren, udelukkende til transport mellem hjem og arbejdsplads, værdiansættes de 
til 1/4 af de i stk. 2-4 nævnte satser.  
 
Fri bolig - § 19a, stk. 2 (2023 niveau) se lovgivningen for forskellige satser 
 
Frit logi - § 19a, stk. 5 (2023 niveau):17.902 kr. sats årligt 
 
Fri kost - § 19a, stk. 6 (2023 niveau): 

Fuld kost,  81 kr. dagligt sats 

Delvis kost, 2 måltider 60 kr. dagligt sats 

Delvis kost (1 måltid) 46 kr. dagligt sats 
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Fri internet – § 19a, stk. 7 (2023 niveau): 6.000 kr. årligt 
 
Fri telefon – § 19a, stk. 8 (2023 niveau): 6.000 kr. årligt  
 
Fri rejser - § 19 b (2023 niveau): voksen pr. rejse 18.086 kr., barn i alderen 2 til 11 år 
pr. rejse 9.043 kr. og barn under 2 år 1.800 kr. pr. rejse 
 
 
 
Til orientering meddeles, at A1 blanket (månedsredegørelse) ikke i sin helhed er 
ændret, hvorimod indberetning af frie goder skal indberettes månedligt som A-
indkomst. 
 
Ved lønangivelse (årslønseddel) fra indkomståret 2023 vil der ikke indeholde separate 
felter for frie goder, men i stedet en tilkendegivelse for den enkelte medarbejder af hvor-
vidt A-indkomst indeholder frie goder. 
 
Såfremt der er spørgsmål til ovennævnte, bedes disse stilet til sulinal@nanoq.gl eller 
kontakte Sulinal på tlf. +299 346081. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Skattestyrelsen 
 

mailto:sulinal@nanoq.gl

