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Sammineqartoq: 2020-mi akileraarutit A-t aamma sulisoqarnermut akitsuutip akilerneqarnissaannut
piffissaliussat (inuussutissarsiutit unerartitsisussaatitaanermi il.il. pineqartut amerlineqarnerat)
Akileraartarnermut Aqutsisoqarfiup nalunaarutaa nr. 128, 27. marts 2020-meersoq, unerartitsisussaatitaasut
akitsuummillu akiliisussaatitaasut ilaasa akileraarutinik A-nik sulisoqarnermullu akitsuummik akiliinissaannut
piffissaliussat sivitsorneqarnerannik imaqartoq innersuussutigineqarpoq.
Inuussutissarsiutit unerartitsisussaatitaasut akitsuummillu akiliisussaatitaasut pineqartut inuussutissarsiutinik
makkuninnga ilaneqarnerat nalunaarummi matumani pineqarpoq:
 Kigutit nakorsaat
 Katsorsaanermik suliallit allat, soorlu kiropraktorit aamma fysioterapeutit il.il.
 Taxaatillit taxacentralillu
Suliffeqarfik pineqartunut ilaassappat suliffeqarfiup kaaviiaartitaasa minnerpaamik 40 pct.-ii inuussutissarsiutinit
pineqartunit pisuunissaat piumasaqaataavoq.
Akileraartarnermut Aqutsisoqarfiup unerartitsisussaatitaasut akitsuummillu akiliisussaatitaasut pineqartut,
inuussutissarsiutit allattorsimaffianni nalunaarsukkat uku najoqqutaralugit immikkoortissavai.
Immikkoortut pingaarnerit
49.32.00 Taxat
86.23.00 Kigutit nakorsaat namminersortut
86.90.20 Fysio- aamma ergoterapeutit
86.90.40 Kiropraktorit
86.90.90 Katsorsaanermik suliallit allat
Akiliinissamut piffissaliussat nutaat uani allassimassapput https://sulinal.nanoq.gl.
Akiliinissamut piffissaliussanik kinguartitsineq piffissaq akissarsiffiusoq akitsuuteqarfiusorlu februar
aallarnerfigalugu ilanngullugulu atuutissaaq, tassa nalunaarut nr. 128 naapertorlugu.
Unerartitsisussaatitaasut akitsuummillu akiliisussaatitaasut qaammammi februarimi akileraarutinik A-nik aamma
sulisoqarnermut akitsuummik akileereersimasut, aningaasat akilereersimasamik utertinneqarnissaat
Akileraartarnermut Aqutsisoqarfimmut qinnutigisinnaavaat.
Nalunaarut nr. 128 matuma saniatigut innersuussutigineqarpoq.
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Emne: Betalingsfrister for A-skat og Arbejdsmarkedsafgift i 2020 (udvidelse af kredsen af omfattede
indeholdelsespligtige m.v.)
Der henvises til Skattestyrelsens meddelelse nr. 128 af d. 27. marts 2020, hvor betalingsfristerne for visse
indeholdelses- og afgiftspligtiges indbetalinger af A-skat og arbejdsmarkedsafgift blev forlænget.
Nærværende meddelelse udvider kredsen af omfattede til at inkludere indeholdelses- og afgiftspligtige indenfor
følgende brancher:
 Tandlæger
 Sundhedsvæsnet i øvrigt, såsom kiropraktor og fysioterapeuter m.v.
 Taxikørsel og taxicentraler
Det er en betingelse at mindst 40 pct. af virksomhedens omsætning ligger indenfor de pågældende brancher, for
at virksomheden omfattes.
Skattestyrelsen vil foretage en udsøgning af de omfattede indeholdelses- og afgiftspligtige ved brug af følgende
branchekoder.
Hovedgrupper
49.32.00 Taxikørsel
86.23.00 Praktiserende tandlæger
86.90.20 Fysio- og ergoterapeuter
86.90.40 Kiropraktorer
86.90.90 Sundhedsvæsen i øvrigt i.a.n.
De nye betalingsfrister vil fremgå på https://sulinal.nanoq.gl.
Udskydelsen af betalingsfristerne har virkning for løn- og afgiftsperioden fra og med februar måned i henhold til
meddelelse nr. 128.
Indeholdelses- og afgiftspligtige, der allerede har indbetalt A-skat og Arbejdsmarkedsafgift for februar måned,
kan ansøge Skattestyrelsen om at få genudbetalt de indbetalte beløb.
Der henvises i øvrigt til meddelelse nr. 128.
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