Grønlands Selvstyre
Skattestyrelsen

Forskudsskema for 2023
Personnummer

2023

Indsendes senest 15. november 2022
Ægtefælles personnummer

Skattekommune

Skattekontor, telefon og email

Tast selv internet

2023

Skattestyrelsen, postboks 1605, 3900 Nuuk
tlf. 346510, tax@nanoq.gl
Tast selv kode

NemID

www.sullissivik.gl
www.aka.gl

2023

Erhvervsvirksomhed mv.
Driver De erhvervsvirksomhed og har indtægt ved eksempelvis selvstændig erhvervsvirksomhed, indhandling,
salg på brættet, fiskeri og fangst m.v. skal De udfylde felterne på side 2.
Oplysninger om Deres forventede andre indtægter og fradrag i 2023
A-indkomst

Forventer De at få A-indkomst i 2023?

ja

B-indkomst

Udgifter

Renteindtægter af indestående i pengeinstitut, obligationer og
pantebreve mv.

B1

2023

Indtægter

nej

B2

Uddannelsesstøtte

B3

Honorarer, plejevederlag mv.

Andre B-indkomster, eks. barselsdagpenge fra udlandet, lejeindtægt.

B6

Udenlandsk indkomst eks. udbytte m.m.

2023

B4

Underholdsbidrag (hustrubidrag mv.)

B7

Fradrag

Renteudgifter til BSU

F2

Kontingent til fagforening

F3

Pensionsindbetalinger - ikke arbejdsgiverordning og ikke udenlandske

F4

Underholdsbidrag til tidligere ægtefælle / børn

F5

Fradrag vedr. plejeforhold

F6

Andre fradrag

F7

forudlønnet

Er de bagudlønnet

Samtlige oplysninger afgives under ansvar i henhold til bestemmelserne i Landstingslov om forvaltning af skatter.
Sted

Dato

2023

De skattemæssige spørgsmål, der har speciel interesse for tilflyttere til Grønland (bl.a. vedrørende fradrag), er omtalt i en særskilt
vejledning (I1), der kan fås på skattekontorerne, kvikskranker samt på skattestyrelsens hjemmeside www.aka.gl

Telefon

2023

F1

2023

Renteudgifter af gæld til kreditinstitutter, pengeinstitutter mv.

Underskrift

2023

Ægtefælles personnummer

Personnummer

GER-nummer

Indtægter

Udgifter

Indhandling

E2

Salg på brættet / husflid

E3

Vareforbrug

E4

Driftsomkostninger i forbindelse med indhandling

E5

Driftsomkostninger i øvrigt

E6

Skattemæssige afskrivninger

E7

Renteudgifter til ESU

E8

Erhvervsmæssige renteindtægter / renteudgifter

E9

Ekstraordinære indtægter / udgifter

E10

Samtlige oplysninger afgives under ansvar i henhold til bestemmelserne i Landstinglov om forvaltning af skatter.
Sted

Dato

2023

De skattemæssige spørgsmål, der har speciel interesse for tilflyttere til Grønland (bl.a. vedrørende fradrag), er omtalt i en særskilt
vejledning (I1), der kan fås på skattekontorerne, kvikskranker samt på skattestyrelsens hjemmeside www.aka.gl

2023

S1

2023

E1

2023

Omsætning

Særlige oplysninger

Telefon

2023

Erhvervsvirksomhed

Underskrift

Fra indkomstår 2023 beskattes værdien af frie goder, der stilles til rådighed for modtagere af A-indkomst, som
A-indkomst, jf. Inatsisartutlov nr. 11 af 1. december 2021 om ændring af landstingslov om indkomstskat.

2023

Bemærk

Derfor skal disse frie goder ikke forskudsregistreres.

2023
2023
2023

