Iluanaarutisiaqartitsinermut nalunaarut
Udbytteerklæring
1)

Akileraarutit - GRØNLANDSSKAT

U1

aktieselskabinut anpartsselskabinullu Kalaallit Nunaanniittunut atortussaq.

Akileraatarnermut Aqutsisoqarfik
Skattestyrelsen
Postboks 1605
3900 Nuuk

for aktie- og anpartsselskaber hjemmehørende
i Grønland

Aningaasarsianit akileraarutit pillugit Inatsisartut inatsisaanni § 86 malillugu imatut paasissutissiineqarpoq:
I henhold til Landstingslov om indkomstskat § 86, afgives følgende oplysninger:
2)

Selskabip aqqa normualu kiisalu CVR-normua
Selskabets navn og nummer samt CVR-nummer

3) Selskabimi akisussaalluni iluanaarutisiat pillugit
aalajangiisoq
Selskabets ansvarlige organ, der har taget beslutning
med hensyn til udbytte

4)

Ulloq iluanaarutisiaqarnissamik
akuersissuteqarfik
Dato for vedtagelse af
udbytteudbetaling

5) Ukioq naatsorsuusiorfik
iluanaarutisiffiusoq
Udbyttet vedrører regnskabskabsåret

6)

Iluanaarutisiat tunniunneqartut/pisassanngortinneqartut
kr.

7)

Iluanaarutisianit akileraarutit unerartitat (Iluanaarutisitsinissamik aalajangernerup nalaani selskabip
kommuniani procenti akileraarusiissutissaq)
Indeholdt udbytteskat (den på deklarationstidspunktet fastsatte samlede skatteprocent for selskabets
skattekommune)

kr.

8)

Erniat – Ulloq imm. 4-mi allassimasup kingorna qaammat qaangiuttoq akiliisimagaanni qaammatit
aallartittut tamaasa 1%
Renter – 1% pr. påbegyndt måned fra datoen anført under pkt. 4 ved indbetaling senere end 1 måned fra denne dato

kr.

Akiligassat katillugit
I alt at indbetale

kr.

9)

10) Qanoq ililluni akiliineq - Indbetalingsform

11) Ulloq akiliiffik
Indbetalingsdato

12) Paasissutissat immikkut ittut - Særlige oplysninger

13) Sumiiffik - Sted

14) Ulloq - Dato

15) Firmap naqitsisaa atsiornerlu
Firmastempel og underskrift

Ilunaarutisianit akileraarutit pillugit ilitsersuut
lIuanaarutisianit akileraarut pillugu naatsumik oqaatigalugit
Aningaasarsianit akileraarutit pillugit Inatsisartut inatsisaanni aalajangersakkat (kapitali 8) malillugit aktieselskabit anpartsselskabillu
Kalaallit Nunaanniittutut nalunaarsorneqarsimasut tamarmik iluanaarutisianit tunniunneqartunit pisassanngortinneqartunilluunniit akileraarutinik unerartitsissallutik pisussaapput.
lIuanaarutisiatut isigineqarput suulluunniit aktiaatilinnut pisassaritinneqartut tamaasa, taamaallaat aktiat akilersinnagit aktiaatilinnut
tunniunneqartut, akiliisinnaajunnaarnermi pigisat aningaasanngortitaaneranni iluanaarutit. Pissutsit taakku aamma atuupput anpartinik piginnittunik iluanaarutisitsinermi.
Akileraarut taanna selskabimut namminermut akiligassanngortinneqanngilaq, kisiannili tassaalluni akileraarut selskabip unerartitassaa aktiaatillillu / anpartiutillillu sinnerlugit akiligassaa. Taamaattorli selskabi kisimi akisussaasuunngilaq inatsisit mal illugit iluanaarutisianit akileraarutip unerartinneqarnissaanut.
Aktiaatillit / anpartiutillit suuneri apeqqutaatinnagit, tassa inuinnaappata, selskabiuppata, peqatigiiffiuppata allaappatalu unniit, unerartitsineqassaaq.
lIuanaarutisianit akileraarutip akilernissaa.
lIuanaarutisiat tunniunneqarnissaannik pisassanngortinneqarneranniluunniit aalajangiineqarniariarpat iluanaarutisianit akileraarut akilerneqartussanngussaaq. Akiliuteqarneq Akileraartarnermut Aqutsisoqarfimmut pissaaq tamannalu kingusinnerpaamik akilerneqarsimassaaq qaammammi akiligassanngorfimmit qaammat ataaseq qaangiutsinnagu. Kingusinaarluni akiliisoqarpat, akiligassat erniaat
akiliisussanngornermit qaammatit aallartittut tamaasa 1%-iusut akilerneqartassapput, taamaattorli minnerpaamik 500 kr.-it.
Erseqqissaatigineqassaaq kingusinaarluni akiliuteqarnermit ernialiunneqartartut akilikkat, aningaasarsiat akileraaruteqaataasussat
naatsorsorneranni ilanngaatigineqarsinnaanngimmata.
lIuanaarutisiaqartitsinermik nalunaarutip nassiunnissaa.
Selskabit iluanaarutisiaqartitsinermik aalajangiisut iluanaarutisianit akileraarutinik akiliinertik peqatigalugu iluanaarutisiaqartitsinermik
nalunaarut immikkut ittoq Akileraartarnermut Aqutsisoqarfimmut nassiutissavaat. Aamma selskabit iluanaarutisiaqartitsiniaratik aalajangiisut, aalajangerneqarneraniit kingusinnerpaamik qaammat ataaseq qaangiuppat nalunaarut nassiutissavaat.
»lIuanaarutisiaqartitsinermut nalunaarut – U1« Akileraartarnermut Aqutsisoqarfimmut saaffiginnilluni pineqarsinnaavoq imaluunniit nittartagaq www.aka.gl -imi aaneqarsinnaalluni.
lIuanaarutisiaqartitsinermut uppernarsaatip nassiunnissaa.
Kinaluunniit iluanaarutisianik tigusilluniluunniit pisassaqartitaasoq naammaginartumik kinaassutsiminik uppernarsaasimaguni piumasaqarsinnaavoq tunniussilluniluunniit pisassaqartitsisup tunniussisimaneq pisassaqartitsinerluunniit uppernarsassagaa. Taamatut
uppernarsaaneq iIuanaarutisiaqartitsinermut uppernarsaat atorlugu pissaq.
»Iluanaarutisiaqartitsinermut uppernarsaat – U2« Akileraartarnermut Aqutsisoqarfimmut saaffiginnilluni pineqarsinnaavoq.

Vejledning om udbytteskat
Kort om udbytteskat.
Efter bestemmelserne i Landstingslov om indkomstskat (kapitel 8) har alle aktie- og anpartsselskaber, der er registreret som hjemmehørende i Grønland, pligt til at indeholde skat i udbetalt eller godskrevet udbytte.
Som udbytte anses alt, hvad et selskab udlodder til aktionærerne, med undtagelse af friaktier og likvidations-provenu. Samme gør
sig gældende for udbytte til anpartshavere.
Denne skat pålignes ikke selskabet som sådant, men er en skat, som selskabet indeholder og indbetaler på aktionærernes / anparthavernes vegne. Det er dog ikke alene selskabet, der er ansvarlig for, at indeholdelse af udbytteskat sker efter lovens regler.
Indeholdelse skal foretages uden hensyn til de enkelte aktionærers / anpartshaveres forhold, således uden hensyn til om aktionærerne / anpartshaverne er personer, selskaber, foreninger eller andet.
Indbetaling af udbytteskat.
Udbytteskatten forfalder til betaling så snart vedtagelse om udbetaling eller godskrivelse er truffet. Indbetaling skal ske til
Skattestyrelsen og skal foretages senest en måned efter forfaldsdagen. Ved for sen indbetaling skal der betales renter, som udgør 1%
pr. påbegyndt måned regnet fra forfaldsdagen, dog mindst 500 kr. Det bemærkes, at renter af for sent betalte skatter ikke kan
fratrækkes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.
Indsendelse af udbytteerklæring.
Selskaber, der vedtager udbytteudbetaling, skal samtidig med indbetalingen af udbytteskatten indsende en særlig udbytteerklæring
til Skattestyrelsen. Selskaber, der vedtager ikke at udbetale udbytte, skal ligeledes indsende en udbytteerklæring senest en måned
efter vedtagelsen.
Udbytteerklæring – U1 – kan fås ved henvendelse til Skattestyrelsen eller kan hentes på Skattestyrelsens hjemmeside www.aka.gl.
Angivelse af udbytteattest.
Enhver, der hæver eller får godskrevet udbytte, kan, når vedkommende på fyldestgørende vis godtgør sin identitet, forlange, at den
der foretager udbetalingen eller godskrivningen, attesterer den stedfundne udbetaling eller godskrivning. En sådan attestation skal
ske på en såkaldt »udbytteattest«.
Udbytteattest – U2 – kan fås ved henvendelse til Skattestyrelsen.

