S4

Selvangivelse for selskaber, foreninger m.fl.
Navn og adresse

Skattemyndighed

Skattestyrelsen
Postboks 1605
3900 Nuuk

Indkomstår 2019
CVR-nr.:

Pinkode:

Generalforsamlingen er afholdt den :

Skattekommune
er endnu ikke afholdt:

Regnskabsperiode:
Beløb i kr.
Skattepligtig indkomst før fradrag af udbytte og underskud fra tidligere år
Fradrag for udloddet udbytte i regnskabsåret
Fradrag for underskud fra tidligere indkomstår
Skattepligtig indkomst
Lempelse for betalt udenlandsk skat (dokumentation skal vedlægges)

Regnskabsoplysninger:
Oplysninger fra årsrapporten:
Bruttoomsætning
Vareforbrug
Lønninger
Driftsomkostninger
Renteindtægter
Renteudgifter
Afskrivninger
Ekstraordinære indtægter
Ekstraordinære udgifter
Udloddet udbytte i regnskabsåret
Udbytteskat i regnskabsåret
Tab på debitorer (konstaterede)

Felt nr.
301
302
303
304
305

Beløb i kr.

Felt nr.
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321

Oplysninger om opgørelse af skattepligtig indkomst
Tilbageførte ikke skattepligtige indkomster
Tilbageførte ikke fradragsberettigede omkostninger
Ordinære skattemæssige afskrivninger
Fortjenesteafskrivninger
Straksafskrivning
Genvundne afskrivninger

322
323
324
325
326
327

Selskabets nettoformue

400

Særlige oplysninger:
Aktionærlån

ja

(406)

nej (407)

Gældseftergivelse/Akkord

ja

(408)

nej (409)

Bistand fra revisor (afkrydsning)
Statsautoriseret
410

Registreret

411

413

Ingen

Revisorforbehold/supplerende bemærkninger (afkrydsning)
Skattelovgivning
414 Selskabslovgivning
416

Regnskabslovgivning

Andet der påvirker skattebetaling

Ændring i ejerkreds på 1/3 eller mere, eller selskabets aktivitet er væsentligt ændret:

S40

412

Anden

ja

419

415
417
(afkrydsning)

nej 420

Tilhører selskabet kredsen af skattepligtige omfattet af indkomstskattelovens § 36, a, b, c eller d om kontrollerede transaktioner,
skal skemaet S40 udfyldes og vedlægges selvangivelsen i udfyldt stand.
Skemaet kan hentes på www.aka.gl under blanketter.

Oplysningerne afgives under ansvar efter bestemmelserne i Landstingslovene nr. 11 og 12 af 2. november 2006 om indkomstskat og
om forvaltning af skatter med senere ændringer.

Dato

Underskrift

Telefonnummer

Vejledning

Alle aktieselskaber, anpartsselskaber, andelsselskaber, brugsforeninger, andre kooperative virksomheder samt foreninger m.v.
skal indsende selvangivelse, såfremt de er registreret som hjemmehørende i Grønland., dog skal foreninger der er skattefritaget ikke
indsende selvangivelse.
Sammen med selvanivelsen skal indsendes resultatopgørelse og balance, som er udarbejdet i henhold til Hjemmestyrets
bekendtgørelse nr. 27.af 1. december 2006 om krav til det skattemæssige årsregnskab med videre.
På selve selvangivelsesblanketten angives den skattepligtige indkomst, formue, regnskabsoplysninger samt øvrige oplysninger.
Selvangivelsen skal altid underskrives.
Eventuelle spørgsmål stilles til Skattestyrelsens revisionskontor.
Selvangivelsen indsendes til Skattestyrelsen, Postboks 1605, 3900 Nuuk, eller via mail som PDF-fil til akitax@nanoq.gl,
senest den 1. maj.
Selvangivelsen kan også indsendes til Skattestyrelsen via Web-indberetning , hvor der samtidig oploades selvangivelse, årsregnskab
og skattemæssige specifikationer, m.m. Her er indberetningsfristen den 15. juni, for selskaber med kalenderårsregnskab.
Selskaber hvis skattepligtige indkomst er skønsmæssigt ansat i indkomståret forud for dette, skal indsende selvangivelsen senest 1. maj.

418

