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18. februar 2008
Orientering til arbejdsgivere om Skattestyrelsens centrale inddrivelse –
Tilbageholdelse af løn
Landstinget har besluttet en omstrukturering og centralisering af inddrivelsesopgaven. Denne opgave er
hidtil løst af de kommunale inkassokontorer, men løses fra 1. april 2008 alene af Skattestyrelsen.
I den forbindelse overføres alle aktive restancer fra de kommunale inkassokontorer til Skattestyrelsens
inddrivelses afdeling.
Dette indebærer bl.a., at alle løntræk på medarbejdere fremover skal redegøres og afregnes til
Skattestyrelsen.
Indberetning af det i en kalendermåned tilbageholdte beløb skal indberettes til Inddrivelse senest den 10. i
den efterfølgende måned.
Indbetalingen af det i en kalendermåned tilbageholdte beløb forfalder til betaling den 1. med sidste
rettidige betaling den 20. i den efterfølgende måned.
Indberetning af løntræk kan ske på to måder.
Indberetningen kan ske på blanket GRØNLANDSINCASSO. Blanketten kan fra og med 1. april 2008 hentes på
https://aka.gl/da/Borger/BLANKETTER/Oversigt-for-tilbageholdelse-af-loen
eller ved henvendelse hos det lokale inddrivelses- og borgerservice.
Indberetningen kan også ske via Skattestyrelsens hjemmeside i den eksisterende webløsning for
redegørelse af A-skatter og Arbejdsmarkedsbidrag (AMA), der er udvidet med en mulighed for også, at
indberette løntræk. Dette kan ske via en elektroniske blanket eller via en semikolonsepareret fil.
Arbejdsgivere der allerede indberetter oplysninger via web-løsningen skal ikke rekvirere en ny pinkode.
Arbejdsgivere der ikke allerede indberetter oplysninger via web-løsningen kan via fax eller mail til
Skattestyrelsen foretage tilmelding, hvorefter der vil blive fremsendt en pinkode til virksomheden, som skal
benyttes til at identificere virksomheden ved indgangen på Skattestyrelsens hjemmeside. Her indtastes
oplysninger om arbejdsgiverens CVR-nr., samt cpr.nr. navn, A-indkomst og tilbageholdt beløb på den eller
de ansatte der er omfattet af løntrækket.
Det vil tillige være muligt for arbejdsgiver at afgive indberetningen ved indlæsning af en
semikolonsepareret fil via web-løsningen.
Indbetalingen foretages på posthuse, poststeder, ved bankoverførsel eller Homebanking. Betaling kan KUN
ske til Grønlandsbanken 6471-1002926. Betaling kan IKKE ske til kommunerne.

Eventuelle spørgsmål vedrørende indberetningsordningen m.m. stilles til Skattestyrelsens inddrivelses
afdeling, Indaleeqqap aqqutaa 1, Postboks 1605, telefon 345503 eller 346085, eller e-mail adresse
tax@nanoq.gl
Med venlig hilsen
Skattestyrelsen

