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Aftale mellem den danske regering og Grønlands landsstyre til
undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomst- og
formueskat samt om bistand i skattesager.
Indledning

Af hensyn til skattemyndigheder, revisorer, advokater m.fl. har Skattedirektoratet valgt at udgive
nærværende ajourførte dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og Grønland.

Aftale af 18. oktober 1979 mellem den danske regering og Grønlands landsstyre til undgåelse af
dobbeltbeskatning m.v. er ændret/tilføjet ved:

Tillægsaftale af 15. juni 1983 til den danske-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale samt erklæring
om forståelsen af art. 18.

Aftale af 28. juni 1985 i henhold til punkt 20 i aftale af 18. oktober 1979 mellem Danmark og
Grønland om bistand i skattesager (dobbeltbeskatningsaftalens
art. 26).

Tillægsaftale af 26. november 1986 til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale.

Tillægsaftale af 21. august 1990 til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale.

Aftale af 21. august 1990 i henhold til artikel 24 i den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale
(kompensationsaftalen) samt instruks vedr. dagpenge.

Aftale af 19. december 1990 i henhold til tillægsaftale af 21. august 1990 (Royal Greenland) samt
erklæring om forståelsen af aftalen.

Aftale af 4. december 1992 i henhold til tillægsaftale af 21. august 1990 (KNI) samt erklæring om
forståelsen af aftalen.

Aftale af 6. december 1993 i henhold til tillægsaftale af 21. august 1990 (TELE) samt erklæring om
forståelsen af aftalen.

Aftale af 6. december 1993 i henhold til punkt 20 i aftale af 18. oktober 1979 mellem Danmark og
Grønland om bistand i skattesager (ændring i stk. 8).

Aftale af 18. august 1995 i henhold til artikel 24 i den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale
(fraflytteraftalen) samt vejledning til aftalen.

Tillægsaftale af 17. november 1995 til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale
(tilflytteraftalen).

Tillægsaftale af 31. august 1997 til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale.

Tillægsaftale af 31. august 1997 til aftale af 21. august 1990 (kompensationsaftalen).

Aftale af 18. oktober 1979 mellem den danske regering og Grønlands Landsstyre til undgåelse af
dobbeltbeskatning m.v. ajourført med ændringer/tilføjelser til og med 1. september 1997.
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[15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [21A] [22] [23] [24] [24B] [25] [26] [27] [28] [Bistandsaftale]
[Punkt 20 aftale] [Noter] [Bilag]

Aftale mellem den danske regering og Grønlands landsstyre til
undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomst- og
formueskat samt om bistand i skattesager.
Artikel 1
De af aftalen omfattede personer

Denne aftale skal finde anvendelse på personer, som er bosat i Danmark eller Grønland eller i begge
dele af riget.
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[15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [21A] [22] [23] [24] [24B] [25] [26] [27] [28] [Bistandsaftale]
[Punkt 20 aftale] [Noter] [Bilag]

Aftale mellem den danske regering og Grønlands landsstyre til
undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomst- og
formueskat samt om bistand i skattesager.

Artikel 2
De af aftalen omfattede skatter

1. Denne aftale skal finde anvendelse på indkomst- og formueskatter, hvad enten de udskrives af
staten, af landsstyret eller af lokale myndigheder, uden hensyn til hvorledes de opkræves.

Uanset bestemmelserne i andre artikler i aftalen finder denne ikke anvendelse på indkomst og
formue vedrørende foretagender, som driver virksomhed i henhold til koncession efter lov for
Grønland om mineralske råstoffer.

2. Som indkomst- og formueskatter anses alle skatter, der pålignes på grundlag af hele indkomsten,
hele formuen eller dele af indkomsten eller formuen, herunder skatter på fortjeneste ved afhændelse
af løsøre eller fast ejendom samt skatter på formueforøgelse.

3. De gældende skatter, på hvilke aftalen finder anvendelse, er især:
a) for Danmarks vedkommende:
1) indkomstskat til staten;
2) folkepensionsbidrag;
3) særligt folkepensionsbidrag;
4) bidrag til dagpengefonden:
5) sømandsskat;
6) særlig indkomstskat;
7) udbytteskat;
8) kommunal indkomstskat;
9) kirkeskat;
10) amtskommunal indkomstskat;
11) formueskat til staten og
12) skatter i henhold til kulbrinteskatteloven.

b) for Grønlands vedkommende:
1) landsskat;
2) særlig landsskat;
3) kommuneskat;
4) udbytteskat;
5) fælleskommunal skat og
6) skatter i henhold til landstingslov om beskatning af indkomst i forbindelse med
kulbrinteaktiviteter i Grønland.

4. Aftalen skal også finde anvendelse på alle andre skatter af samme eller væsentlig samme art, der
fremtidigt måtte blive pålagt som tillæg til eller i stedet for de gældende skatter. Ved slutningen af
hvert år skal de kompetente myndigheder i de to dele af riget give hinanden underretning om
væsentlige ændringer, som er foretaget i deres respektive skattelove.
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Aftale mellem den danske regering og Grønlands landsstyre til
undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomst- og
formueskat samt om bistand i skattesager.
Artikel 3
Almindelige definitioner

1. Hvis ikke andet fremgår af sammenhængen, skal i denne aftale:

a) Udtrykket Danmark forstås som Kongeriget Danmark, herunder territorialfarvand og
kontinentalsokkel, undtagen Grønland og Færøerne;

b) udtrykket Grønland forstås som det grønlandske territorium, herunder terri-

torialfarvand og kontinentalsokkel;

c) udtrykkene "en del af riget" og "den anden del af riget" forstås som Danmark eller Grønland, alt efter hvad sammenhængen kræver;

d) udtrykket "person" omfatte en fysisk person, et selskab og enhver anden sammenslutning;

e) udtrykket "selskab" betyde enhver juridisk person eller enhver sammenslutning, der i
skattemæssig henseende behandles som en juridisk person;

f) udtrykket "foretagende i henholdsvis Grønland eller Danmark" betyde et foretagende, der drives
af en person, som er bosat i henholdsvis Grønland eller Danmark;

g) udtrykket "kompetent myndighed" betyde, for så vidt angår Danmark, ministeren for skatter og
afgifter, og for så vidt angår Grønland, landsstyret, eller den myndighed i de to dele af riget, som
bemyndiges til at behandle spørgsmål vedrørende denne aftale;

h) "international trafik" betyde enhver transport med skib eller luftfartøj, der drives af et
foretagende hvis virkelige ledelse har sit sæde i en del af riget, bortset fra rejser, der foretages
udelukkende mellem pladser i den anden del af riget.

2. Ved anvendelsen af denne aftale i en del af riget skal ethvert udtryk, som ikke er defineret i
aftalen, og medmindre andet følger af sammenhængen, tillægges den betydning, som det har i
henhold til de i denne del af riget gældende love om de skatter, hvorpå aftalen finder anvendelse.
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Aftale mellem den danske regering og Grønlands landsstyre til
undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomst- og
formueskat samt om bistand i skattesager.
Artikel 4
Skattemæssigt hjemsted

1. I denne aftale anvendes udtrykket "bosat i en del af riget" på enhver person, som i henhold til
lovgivningen i denne del af riget er fuldt skattepligtig dér på grund af bopæl, ophold, ledelsens sæde
eller ethvert lignende kriterium.

2. Hvor en fysisk person efter bestemmelserne i stykke 1 anses for bosat i begge dele af riget, skal
følgende regler gælde;

Han skal anses for at være bosat i den del af riget, i hvilken han opholder sig, såfremt ikke andet er
fastsat i denne aftale.

Opholdet skal dog have en varighed af 6 måneder uden anden afbrydelse end kortvarige ophold
uden for den omhandlede del af riget på grund af ferie eller lignende.

Såfremt hans skattemæssige hjemsted ikke kan afgøres efter ovenstående bestemmelser, skal han
anses for bosat i den del af riget, med hvilken han har de stærkeste personlige og økonomiske
forbindelser (centrum for hans livsinteresser).

Hvis det ikke kan afgøres, i hvilken del af riget han har centrum for sine livsinteresser, skal de
kompetente myndigheder i de to dele af riget afgøre spørgsmålet ved gensidig aftale.

3. Hvor en ikke-fysisk person efter bestemmelserne i stykke 1 anses for bosat i begge dele af riget,
skal den anses for at være bosat i den del af riget, i hvilken dens virkelige ledelse har sit sæde.

4. Såfremt den virkelige ledelse for et foretagende, der driver skibsfartsvirksomhed, har sit sæde på
et skib, skal foretagendet anses for at have sit sæde i den del af riget, i hvilken det pågældende skib
har sit hjemsted, eller, såfremt et sådant ikke findes, i den del af riget, i hvilken rederen er bosat.

5. Dødsboer anses for at være bosat i den del af riget, hvor afdøde i henhold til stykke 1 og 2 i
denne artikel skal anses for at have været bosat ved dødsfaldet.
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Aftale mellem den danske regering og Grønlands landsstyre til
undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomst- og
formueskat samt om bistand i skattesager.
Artikel 5
Fast driftssted

1. I denne aftale betyder udtrykket "fast driftssted" et fast forretningssted, hvor foretagendets
virksomhed helt eller delvis udøves.

2. Udtrykket "fast driftssted" skal navnlig indbefatte:

a) et sted, hvorfra foretagendet ledes;

b) en filial;

c) et kontor;

d) en fabrik;

e) et værksted;

f) en grube, en olie- eller gaskilde, et stenbrud eller et andet sted, hvor naturforekomster, herunder is
og vand, udvindes eller forsøges udvundet;

g) stedet for et bygnings-, anlægs- eller monteringsarbejde af mere end 3 måneders varighed i
sammenhæng;

h) udøvelse af tilsynsvirksomhed i mere end 3 måneder i sammenhæng ved et bygnings-, anlægseller monteringsarbejde.

3. Udtrykket "fast driftssted" skal ikke indbefatte:

a) anvendelsen af indretninger udelukkende til oplagring, udstilling eller udlevering af varer
tilhørende foretagendet;

b) opretholdelsen af et varelager, tilhørende foretagendet, udelukkende til oplagring, udstilling eller
udlevering;

c) opretholdelsen af et varelager, tilhørende foretagendet, udelukkende til bearbejdelse eller
forædling hos et andet foretagende;

d) opretholdelsen af et fast forretningssted udelukkende for at foretage indkøb af varer eller
fremskaffe oplysninger til foretagendet;

e) opretholdelsen af et fast forretningssted udelukkende i reklameøjemed, til indsamling af
oplysninger, til videnskabelig forskning eller til udøvelse af lignende virksomhed, der for
foretagendet er af forberedende eller hjælpende art.

4. Såfremt en person udfører virksomhed i den ene del af riget for et foretagende i den anden del af
riget, bortset fra en sådan uafhængig repræsentant, som omfattes af stk. 6, skal dette anses for et fast
driftssted for foretagendet i den førstnævnte del af riget, såfremt:

a) han i denne del af riget har og sædvanligvis udøver en fuldmagt til at indgå aftaler i foretagendets
navn, medmindre hans virksomhed er begrænset til indkøb af varer for foretagendet; eller

b) han ikke har nogen sådan fuldmagt, men i denne førstnævnte del af riget har et varelager, som
tilhører foretangendet, af hvilket han regelmæssigt effektuerer bestillinger på foretagendets vegne.

5. Et forsikringsforetagende i den ene del af riget skal anses for at have et fast driftssted i den anden
del af riget, hvis det opkræver præmier i denne anden del af riget eller forsikrer risici i denne
gennem en medarbejder eller repræsentant, som ikke er en uafhængig repræsentant af den i stk. 6
nævnte art.

6. Et foretagende i den ene del af riget anses ikke for at have et fast drifssted i den anden del af
riget, blot fordi det driver forretning i denne del af riget gennem en mægler, en kommissionær eller
en anden uafhængig repræsentant, som handler inden for rammerne af sin sædvanlige
forretningsvirksomhed. Hvor imidlertid en sådan repræsentants virksomhed helt eller i alt
væsentligt er knyttet til ovennævnte foretagende, skal han ikke anses for en uafhængig repræsentant
af fornævnte art.

7. Den omstændighed, at et selskab, bosat i den ene del af riget, behersker eller beherskes af et
selskab, som er bosat i den anden del af riget, eller som (enten gennem et fast driftssted eller på
anden måde) udøver forretningsvirksomhed i den anden del af riget, skal ikke i sig selv bevirke, at
ét af de to selskaber anses for et fast driftssted for det andet.
8. (4) Et kreditforeningsforetagende i den ene del af riget skal anses for at have fast driftssted i den
anden del af riget, hvis det foretager udlån i denne anden del af riget gennem en der bosat
medarbejder eller repræsentant.
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Aftale mellem den danske regering og Grønlands landsstyre til
undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomst- og
formueskat samt om bistand i skattesager.
Artikel 6
Indkomst af fast ejendom

1. Indkomst, som en person bosat i den ene del af riget erhverver fra fast ejendom - herunder
indkomst af landbrug, kvægbrug, dambrug og skovbrug - beliggende i den anden del af riget, kan
beskattes i denne anden del af riget.

2. a) Udtrykket "fast ejendom" har - medmindre bestemmelserne i litra b) medfører andet - den
betydning, som udtrykket har i henhold til lovgivningen i den del af riget, hvori ejendommen er
beliggende;

b) udtrykket "fast ejendom" omfatter dog altid tilbehør til fast ejendom, besætning og redskaber, der
anvendes i landbrug, kvægbrug, dambrug og skovbrug, rettigheder på hvilke den almindelige
lovgivning om fast ejendom finder anvendelse, brugsrettigheder til fast ejendom såvel som
rettigheder til varierende eller faste ydelser, der betales for udnyttelse af eller retten til at udnytte
mineralforekomster, kilder eller andre naturforekomster.

3. Bestemmelserne i stykke 1 finder anvendelse på indkomst som oppebæres ved direkte brug, ved
udleje, bortforpagtning eller ved enhver anden anvendelse af fast ejendom.

4. Bestemmelserne i stykke 1 og 3 anvendes også på indkomst af fast ejendom, som tilhører et
foretagende, og på indkomst af fast ejendom, som anvendes ved udøvelse af frit erhverv.
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Aftale mellem den danske regering og Grønlands landsstyre til
undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomst- og
formueskat samt om bistand i skattesager.
Artikel 7
Indkomst af erhvervsvirksomhed

1. Indkomst af erhvervsvirksomhed, som udøves af et foretagende i den ene del af riget, kan kun
beskattes i denne del af riget, medmindre foretagendet driver erhvervsvirksomhed i den anden del af
riget gennem et dér beliggende fast driftssted. Såfremt foretagendet driver sådan
erhvervsvirksomhed, kan foretagendets indkomst beskatttes i den anden del af riget, men kun for så
vidt angår den del deraf, som kan henføres til det faste driftssted.

2. Hvor et foretagende i den ene del af riget, som har et fast driftssted i den anden del af riget,
sælger varer af samme eller lignende art, som de, der sælges af eller anvendes ved det faste
driftssted, eller tilbyder tjenester af samme eller lignende art som de, der ydes af det faste driftssted,
kan fortjenesten ved sådan virksomhed henføres til det faste driftssted, medmindre foretagendet
godtgør, at sådanne salg eller tjenester ikke kan henføres til det faste driftssteds
erhvervsvirksomhed.

3. I tilfælde, hvor et foretagende i den ene del af riget driver erhvervsvirksomhed i den anden del af
riget fra et dér beliggende fast driftssted, skal der - medmindre bestemmelsen i stykke 6 medfører
andet - i hver del af riget til dette faste drifssted henføres den erhvervsindkomst, som det kunne
forventes at have opnået, hvis det havde været et uafhængigt foretagende, der udøvede den samme
eller lignende virksomhed på samme eller lignende betingelser, og som under fuldstændigt frie
forhold afsluttede forretninger med det foretagende, hvis faste driftsstedet er.

4. Som indkomst af et fast driftssted anses såvel indkomst, erhvervet ved umiddelbar drift af
virksomheden, som indkomst i form af andel i omsætning og overskud samt indkomst ved udleje,
bortforpagtning eller lignende.

Som indkomst af fast driftssted anses også indkomst, som nogen oppebærer som deltager i en
virksomhed.

5. I det omfang det har været sædvane i den ene del af riget at beregne den indkomst, der kan
henføres til et fast driftssted, på basis af en fordeling af foretagendets samlede fortjeneste mellem
dets forskellige afdelinger, skal bestemmelserne i de foregående stykker i denne artikel ikke hindre,
at den skattepligtige indkomst fastsættes ved anvendelse af en sådan fremgangsmåde i denne del af
riget.

Den anvendte fremgangsmåde ved fordelingen skal dog være sådan, at resultatet er i
overensstemmelse med de i denne artikel indeholdte principper.

6. Ved ansættelsen af et fast driftssteds indkomst skal det være tilladt at fradrage de udgifter, som er
afholdt til gavn for det faste driftssted, herunder udgifter til ledelse og almindelig administration i
øvrigt, hvad enten de afholdes i den del af riget, hvor det pågældende faste driftssted er beliggende,
eller andre steder.

7. Ingen fortjeneste skal kunne henføres til et fast driftssted, blot fordi det faste driftssted har
foretaget vareindkøb for foretagendet.

8. Ved anvendelsen de foregående stykker skal den fortjeneste, der skal henføres til det faste
driftssted, fastsættes efter samme metode år for år, medmindre der er gode og fyldestgørende
grunde for en anden fremgangsmåde.

9. Hvor en fortjeneste indeholder indkomster, som er omhandlet særskilt i andre artikler i denne
aftale, skal bestemmelserne i disse andre artikler ikke berøres af bestemmelserne i denne artikel.
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Aftale mellem den danske regering og Grønlands landsstyre til
undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomst- og
formueskat samt om bistand i skattesager.
Artikel 8
Indkomst ved skibs- og luftfart

1. Indkomst ved skibs- og luftfartsvirksomhed i international trafik kan kun beskattes i den del af
riget, i hvilken foretagendets virkelige ledelse har sit sæde.

2. Indkomst ved skibs- og luftfartsvirksomhed, der udøves udelukkende i den anden del af riget, kan
beskattes i denne anden del af riget.

3. Bestemmelserne i stykke 1 og 2 finder også anvendelse på indkomst, som oppebæres gennem
deltagelse i en pool, i et konsortium eller i en international driftsorganisation.
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Aftale mellem den danske regering og Grønlands landsstyre til
undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomst- og
formueskat samt om bistand i skattesager.
Artikel 9
Associerede foretagender

1. I tilfælde, hvor
a) et foretagende i en del af riget direkte eller indirekte deltager i ledelsen, kontrollen eller
finansieringen af et foretagende i den anden del af riget, eller

b) samme personer direkte eller indirekte deltager i ledelsen, kontrollen eller finansieringen såvel af
et foretagende i den ene del af riget som af et foretagende i den anden del af riget,

og der i noget af disse tilfælde mellem de to foretagender er aftalt eller fastsat vilkår vedrørende
deres kommercielle eller finansielle forbindelser, som afviger fra de vilkår, som ville være blevet
aftalt mellem uafhængige foretagender, kan enhver fortjeneste, som, hvis disse vilkår ikke havde
foreligget, ville være tilfaldet et af disse foretagender, medregnes til dette foretagendes fortjeneste
og beskattes i overensstemmelse hermed.

2. Opstår der i en del af riget spørgsmål som omhandlet i stykke 1, skal den kompetente myndighed
i den anden del af riget, som berøres af spørgsmålet, underrettes med henblik på at overveje en
regulering vedrørende opgørelsen af fortjeneste for det foretagende, der er hjemmehørende i denne
del af riget. Såfremt der er anledning hertil, kan de kompetente myndigheder træffe særlig aftale
med hensyn til fortjenestens fordeling.
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Aftale mellem den danske regering og Grønlands landsstyre til
undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomst- og
formueskat samt om bistand i skattesager.
Artikel 10
Udbytte

1. Udbytte, som udbetales af et selskab, der er bosat i den ene del af riget, til en person, som er
bosat i den anden del af riget, kan beskattes i begge dele af riget.

2. Udtrykket "udbytte" betyder i denne artikel indkomst af aktier, andelsbeviser eller - bortset fra
gældsfordringer - andre rettigheder til andel i fortjeneste, såvel som indkomst fra andre
selskabsrettigheder, som ifølge skattelovgivningen i den del af riget, hvori det udbetalende selskab
er bosat, beskattes på samme måde som indkomst fra aktier.

3. Uanset bestemmelserne i stykke 1 kan de kompetente myndigheder i de to dele af riget aftale, at
udbytte, som tilfalder en i aftalen navngiven institution, der i medfør af lovgivningen i den del af
riget, hvor institutionen er bosat, er fritaget for beskatning af udbytte, skal være fritaget for den i
den anden del af riget gældende beskatning af udbytte fra selskaber i denne anden del af riget.

4. Uanset artikel 4, stk. 3, kan udbytte fra et selskab, der er registreret i den ene del af riget,
beskattes i denne del af riget (10). Hvis udbyttemodtageren er bosat i den del af riget, hvor selskabet
er registreret, kan udbyttet kun beskattes i denne del af riget. Det udbetalende selskab er kun
indeholdelsespligtig til den del af riget, hvor det er registreret.

Gå til: [indholdsfortegnelse] [indledning] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]
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[Punkt 20 aftale] [Noter] [Bilag]

Aftale mellem den danske regering og Grønlands landsstyre til
undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomst- og
formueskat samt om bistand i skattesager.
Artikel 11
Renter

1. Renter, der hidrører fra den ene del af riget og betales til en i den anden del af riget bosat person,
kan kun beskattes i denne anden del af riget.

2. Udtrykket "rente" betyder i denne artikel indkomst af statsgældsbeviser, obligationer eller
forskrivninger, hvad enten de er sikrede ved pant eller ikke, og hvad enten de indeholder en ret til
andel i skyldnerens fortjeneste eller ikke, samt fordringer af enhver art, såvel som enhver anden
indkomst, der i henhold til skattelovgivningen betragtes som indkomst af pengelån.

3. Bestemmelserne i stykke 1 finder ikke anvendelse i tilfælde, hvor renten oppebæres af en person,
der er bosat i den ene del af riget, og som i den anden del af riget, hvorfra renterne hidrører, udøver
erhvervsvirksomhed gennem et dér beliggende fast driftssted eller udøver frit erhverv i denne anden
del af riget fra et dér beliggende fast sted, og den fordring, der ligger til grund for den udbetalte
rente, har direkte forbindelse med et sådant fast driftssted eller fast sted. I så fald skal
bestemmelserne henholdsvis i artikel 7 og artikel 14 finde anvendelse.

4. I tilfælde, hvor en særlig forbindelse mellem den, der erlægger, og den, der modtager renten, eller
mellem disse og en tredje person, har bevirket, at den erlagte rente set i forhold til den
gældsfordring, hvorfor den er betalt, overstiger det beløb, som ville være blevet aftalt, såfremt den
nævnte forbindelse ikke havde foreligget, skal bestemmelserne i denne artikel alene finde
anvendelse på det sidstnævnte beløb. I så fald skal det overskydende beløb kunne beskattes i
overensstemmelse med lovgivningen i hver del af riget under behørig hensyntagen til de øvrige
bestemmelser i denne aftale.

Gå til: [indholdsfortegnelse] [indledning] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]
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[Punkt 20 aftale] [Noter] [Bilag]

Aftale mellem den danske regering og Grønlands landsstyre til
undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomst- og
formueskat samt om bistand i skattesager.
Artikel 12
Royalties

1. Royalties, der hidrører fra den ene del af riget, og betales til en person der er bosat i den anden
del af riget, kan beskattes i denne anden del af riget.

2. Sådanne royalties kan imidlertid også beskattes i den del af riget, hvorfra de hidrører, og i
overensstemmelse med lovgivningen i denne del af riget, men den skat, der pålægges, må ikke
overstige 10 pct. af bruttobeløbet af royaltybeløbet.

3. Udtrykket "royalties" betyder i denne artikel betalinger af enhver art, der modtages som vederlag
for anvendelsen af eller retten til at anvende en grube, oliekilde eller enhver anden naturforekomst,
enhver ophavsret til et litterært, kunstnerisk eller videnskabeligt arbejde, herunder spillefilm og film
og bånd til radio- eller fjernsynsudsendelser, ethvert patent, varemærke, mønster eller model,
tegning, hemmelig formel eller fremstillingsmetode, eller for anvendelsen af eller retten til at
anvende industrielt, kommercielt eller videnskabeligt udstyr eller for oplysninger om industrielle,
kommercielle eller videnskabelige erfaringer.

4. Bestemmelserne i stykke 1 finder ikke anvendelse i tilfælde, hvor royalties oppebæres af en
person, der er bosat i den ene del af riget, og som i den anden del af riget, hvorfra nævnte royalties
hidrører, udøver erhvervsvirksomhed gennem et dér beliggende fast driftssted eller udøver frit
erhverv i denne anden del af riget fra et dér beliggende fast sted, og den rettighed eller ejendom,
som ligger til grund for de udbetalte royalties, har direkte forbindelse med sådant fast driftssted eller
fast sted. I så fald skal bestemmelserne henholdsvis i artikel 7 og artikel 14 finde anvendelse.

5. Royalties skal anses for at hidrøre fra den ene del af riget, hvis de betales af staten, af landsstyret,
af lokale myndigheder eller af en person, der er bosat i denne del af riget. Hvor den person, der
betaler royalties, hvad enten han er bosat i en del af riget eller ej, imidlertid i den ene del af riget har
et fast driftssted eller udøver frit erhverv fra et fast sted, i forbindelse med hvilket forpligtelsen til at
betale royalties er stiftet, og sådanne royalties afholdes af det faste driftssted eller det faste sted, skal
de anses for at hidrøre fra den del af riget, hvor det faste driftssted eller det faste sted er beliggende.

6. I tilfælde, hvor en særlig forbindelse mellem den, der erlægger, og den, der modtager nævnte
royalties, eller mellem disse og en tredje person, har bevirket, at de erlagte royalties, når hensyn
tages til den anvendelse, rettighed eller oplysning, for hvilken de erlægges, overstiger det beløb,
som ville være blevet aftalt, såfremt den nævnte forbindelse ikke havde foreligget, skal

bestemmelserne i denne artikel alene finde anvendelse på det sidstnævnte beløb. I så fald skal det
overskydende beløb kunne beskattes i overensstemmelse med lovgivningen i hver del af riget under
behørig hensyntagen til de øvrige bestemmelser i denne aftale.

Gå til: [indholdsfortegnelse] [indledning] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]
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[Punkt 20 aftale] [Noter] [Bilag]

Aftale mellem den danske regering og Grønlands landsstyre til
undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomst- og
formueskat samt om bistand i skattesager.
Artikel 13
Fortjeneste ved afståelse af formuegenstande

1. Fortjeneste, som en person bosat i en del af riget erhverver ved afståelse af sådan fast ejendom,
som omhandlet i artikel 6, stykke 2, og som er beliggende i den anden del af riget, kan beskattes i
denne anden del af riget.
2. (1) Fortjeneste ved afståelse af løsøre, der udgør en del af erhvervsformuen i et fast driftssted, som
et foretagende i den ene del af riget har i den anden del af riget, eller ved afståelse af løsøre, der
hører til et fast sted, som en person bosat i den ene del af riget anvender til udøvelse af frit erhverv i
den anden del af riget, herunder også fortjeneste ved afståelse af selve det faste driftssted (særskilt
eller sammen med hele foretagendet) eller af et sådant fast sted, eller ved afståelse af et fast
driftssted eller sådant fast sted, som var bortforpagtet eller udlejet på de vilkår, at foretagendet
henholdsvis personen var berettiget til andel i omsætning og overskud eller havde indkomst ved
udleje, bortforpagtning eller lignende, kan beskattes i den anden del af riget.

3. Fortjeneste ved afståelse af skibe eller luftfartøjer, som anvendes i international trafik, samt af
løsøre, som kan henføres til driften af sådanne skibe eller luftfartøjer, beskattes i overensstemmelse
med bestemmelserne i artikel 8.
4. (1) Fortjeneste ved afståelse af aktier i et selskab, som er bosat i den ene del af riget, kan beskattes
i denne del af riget, forudsat at afhænderen er en fysisk person.
5. (1) Fortjeneste ved afståelse af alle andre aktiver end de i stk. 1-4 angivne, kan kun beskattes i den
del af riget, hvori overdrageren er bosat.
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[Punkt 20 aftale] [Noter] [Bilag]

Aftale mellem den danske regering og Grønlands landsstyre til
undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomst- og
formueskat samt om bistand i skattesager.
Artikel 14
Frit erhverv

1. Indkomst ved frit erhverv eller ved andet selvstændigt arbejde af lignende karakter oppebåret af
en person, som er bosat i den ene del af riget, kan kun beskattes i denne del af riget, medmindre

a) han til udøvelse af sin virksomhed har et fast sted, der til stadighed står til hans rådighed i den
anden del af riget, eller

b) han med henblik på udøvelsen af sin virksomhed opholder sig i den anden del af riget i 90 dage i
sammenhæng.

I disse tilfælde kan den del af indkomsten, som kan henføres til det faste sted eller til den nævnte
virksomhed, beskattes i den anden del af riget.

2. Udtrykket "frit erhverv" omfatter især selvstændig videnskabelig, litterær, kunstnerisk,
opdragende eller undervisende virksomhed samt selvstændig virksomhed som læge, advokat,
ingeniør, arkitekt, tandlæge og revisor.

Gå til: [indholdsfortegnelse] [indledning] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]
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Aftale mellem den danske regering og Grønlands landsstyre til
undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomst- og
formueskat samt om bistand i skattesager.

Artikel 15
Personlige tjenesteydelser

1. Medmindre bestemmelserne i artiklerne 16, 17 og 18 finder anvendelse kan gage, løn og andet
lignende vederlag for personlige tjenesteydelser oppebåret af en person, som er bosat i den ene del
af riget, kun beskattes i denne del af riget, medmindre arbejdet er udført i den anden del af riget. Er
arbejdet udført dér, kan det vederlag, der hidrører derfra, beskattes i denne anden del af riget,
medmindre opholdets varighed i denne anden del af riget ikke overstiger 60 dage i sammenhæng,
og den pågældende person under dette ophold fortsat er beskæftiget hos og vederlagt af den
sædvanlige arbejdsgiver.

2. Indkomst af arbejde kan dog kun beskattes i den del af riget, hvor den pågældende person er
bosat, i tilfælde, hvor arbejdet helt eller hovedsageligt udføres om bord på dansk eller grønlandsk
luftfartøj eller på skib, der ikke omfattes af en dansk eller grønlandsk sømandsbeskatning.

Denne bestemmelse finder også anvendelse, hvor vederlaget erlægges i form af en vis part eller
andel af indhandling eller overskud.
3. (9) I tilfælde, hvor tilflytning kortvarigt forsinkes på grund af bohaveflytning, trafikforhold eller
lignende, og arbejdet derfor ikke er udført i den del af riget, hvor tjenesteforholdet består, kan gage,
løn og lignende vederlag beskattes i den del af riget, hvor tjenesteforholdet består. Endvidere kan
beskatning i denne del af riget finde sted, når tilflytning forsinkes på grund af kortvarig
kursusdeltagelse, forudsat at vederlaget betales til offentligt ansatte eller ansatte i selskaber helt
eller delvist under Grønlands Hjemmestyre. Kan denne del af riget på grund af sin lovgivning ikke
gennemføre beskatningen, kan den andel del af riget beskatte vederlaget.
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Aftale mellem den danske regering og Grønlands landsstyre til
undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomst- og
formueskat samt om bistand i skattesager.
Artikel 16
Bestyrelseshonorarer

Bestyrelseshonorarer og lignende vederlag, som oppebæres af en person, der er bosat i den ene del
af riget, i hans egenskab af medlem af en bestyrelse eller andet lignende organ i et selskab, der er
bosat i den anden del af riget, kan beskattes i denne anden del af riget. Uanset artikel 4, stk. 3, (10)
kan honorarer mv. som nævnt i 1. punktum, til en person, der er bosat i den ene del af riget, fra et
selskab, der er registreret i den andel del af riget, beskattes i den anden del af riget. Hvis
modtageren af honoraret mv. er bosat i den del af riget, hvor selskabet er registreret, kan honoraret
mv. kun beskattes i denne del af riget. Det udbetalende selskab er kun indeholdelsespligtig til den
del af riget, hvor det er registreret.
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[15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [21A] [22] [23] [24] [24B] [25] [26] [27] [28] [Bistandsaftale]
[Punkt 20 aftale] [Noter] [Bilag]

Aftale mellem den danske regering og Grønlands landsstyre til
undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomst- og
formueskat samt om bistand i skattesager.
Artikel 17
Kunstnere og sportsfolk

1. Uanset bestemmelserne i artiklerne 14 og 15 kan indkomst, som en person, der er bosat i en del af
riget, oppebærer i sin egenskab af professionel kunstner, såsom teater- eller filmskuespiller, radioeller fjernsynskunstner, musiker, eller som idrætsmand, gennem sin personlige virksomhed i denne
egenskab i den anden del af riget, beskattes i denne anden del af riget.

2. I tilfælde, hvor indkomst ved virksomhed, som udøves af en professionel kunstner eller
idrætsmand i denne egenskab, ikke tilfalder kunstneren eller idrætsmanden selv, men en anden
person, kan denne indkomst, uanset bestemmelserne i artiklerne 7, 14 og 15, beskattes i den del af
riget, hvori kunstneren eller idrætsmanden udøver virksomheden.

3. Bestemmelserne i stykke 1 og 2 skal ikke finde anvendelse på optræden af kunstnere og
sportsfolk, hvis deres besøg i den ene del af riget helt eller i alt væsentligt er støttet af offentlige
midler.
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Aftale mellem den danske regering og Grønlands landsstyre til
undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomst- og
formueskat samt om bistand i skattesager.
Artikel 18
Studerende

1. (2) Beløb, som en studerende eller lærling modtager til underhold, studium eller uddannelse,
medens han i studie- eller uddannelsesøjemed opholder sig i den ene del af riget, beskattes ikke i
denne del af riget, for så vidt sådanne beløb tilflyder ham fra kilder uden for denne.

2. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst i den del af riget, hvori han opholder sig, bortses
fra den del af den studerendes øvrige indtægter, som sammenlagt med de i stk. 1 nævnte indtægter,
er nødvendige for den studerendes ophold.
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Aftale mellem den danske regering og Grønlands landsstyre til
undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomst- og
formueskat samt om bistand i skattesager.
Artikel 19
Dødsbo

Indtægter, som erhverves fra et dødsbo, der er bosat i den ene del af riget, af en modtager, der er
bosat i den anden del af riget, kan kun beskattes i førstnævnte del af riget.
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Aftale mellem den danske regering og Grønlands landsstyre til
undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomst- og
formueskat samt om bistand i skattesager.
Artikel 20
Indkomst, der ikke udtrykkeligt er omtalt

1. Indkomst, der oppebæres af en i den ene del af riget bosat person, og som ikke er udtrykkeligt
omtalt i de forudgående artikler i denne aftale, kan kun beskattes i denne del af riget.

2. Bestemmelserne i stykke 1 finder ikke anvendelse på anden indkomst end indkomst af fast
ejendom som defineret i artikel 6, stykke 2, såfremt erhververen af indkomsten er bosat i den ene
del af riget og har et fast driftssted eller et fast sted i den anden del af riget, og den rettighed eller
ejendom, hvorfra indkomsten hidrører, har direkte forbindelse med den virksomhed, som drives fra
det faste driftssted henholdsvis den fri erhvervsvirksomhed, som udøves under anvendelse af det
faste sted. I sådanne tilfælde skal bestemmelserne henholdsvis i artikel 7 og artikel 14 finde
anvendelse.
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Aftale mellem den danske regering og Grønlands landsstyre til
undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomst- og
formueskat samt om bistand i skattesager.
Artikel 21
Beskatning af formue

1. Formue, bestående i fast ejendom - som defineret i artikel 6 - kan beskattes i den del af riget, i
hvilken ejendommen er beliggende.

2. Formue, bestående i aktiver, der udgør en del af erhvervsformuen i et foretagendes faste
driftssted eller i aktiver, der hører til et fast sted anvendt til udøvelse af frit erhverv, kan beskattes i
den del af riget, i hvilken det faste driftssted eller det faste sted er beliggende.

3. Formue, bestående af skibe og luftfartøjer, der benyttes i international trafik, samt løsøre, som
anvendes i sådan skibs- og luftfartsvirksomhed, beskattes i overensstemmelse med bestemmelserne
i artikel 8.
4. (1) Formue bestående af aktier som omtalt i artikel 13, stk. 4, kan beskattes i den del af riget, hvori
selskabet er bosat.

5. Alle andre arter af formue, tilhørende en person, som er bosat i den ene del af riget, kan kun
beskattes i denne del af riget.
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Aftale mellem den danske regering og Grønlands landsstyre til
undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomst- og
formueskat samt om bistand i skattesager.
Artikel 21 A
1. (4) Uanset bestemmelserne i artikel 5 og 14 skal et foretagende, der er bosat i den ene del af riget,
og som udøver enhver form for virksomhed i forbindelse med forundersøgelse, efterforskning og
indvinding af kulbrinter og dertil knyttet virksomhed, herunder anlæg af rørledninger,
forsyningstjeneste samt skibstransport og rørledningstransport af indvundne kulbrinter, når
indtægterne er erhvervet ved sådan virksomhed eller arbejde udført i den anden del af riget, anses
for med hensyn til denne virksomhed at drive erhvervsvirksomhed i denne anden del af riget
gennem et der beliggende fast driftssted eller fast sted.

2. Uanset bestemmelserne i artikel 15 kan gage, løn og andet lignende vederlag for personlige
tjenesteydelser i forbindelse med den i stykke 1 omhandlede virksomhed beskattes i den del af riget,
hvor arbejdet er udført.

3. Uanset bestemmelserne i artikel 13 skal en person, der er bosat i den ene del af riget, og som
driver virksomhed uden for kysten i den anden del af riget, være fritaget for beskatning i denne
anden del af riget af fortjeneste, som denne person anses at have erhvervet som følge af
overflytning af flytbar boreinstallation eller hotelplatform til et område uden for denne anden del af
riget. Ved fortjeneste forstås i dette stykke det beløb, hvormed handelsværdien på tidspunktet for
overflytningen overstiger restværdien på dette tidspunkt med tillæg af foretagne afskrivninger.
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Aftale mellem den danske regering og Grønlands landsstyre til
undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomst- og
formueskat samt om bistand i skattesager.
Artikel 22
Ophævelse af dobbeltbeskatning

1. I tilfælde, hvor en person, der er bosat i den ene del af riget, oppebærer indkomst fra eller ejer
formue i den anden del af riget, og sådan indkomst eller formue i overensstemmelse med
bestemmelserne i denne aftale kan beskattes i sidstnævnte del af riget, skal den førstnævnte del af
riget tillade:

a) som et fradrag i den pågældende persons indkomstskat et beløb lig med den i den anden del af
riget erlagte indkomstskat;

b) som et fradrag i den pågældende persons formueskat et beløb lig med den i den anden del af riget
erlagte formueskat.

2. Fradraget skal imidlertid ikke kunne overstige den del af henholdsvis indkomstskatten eller
formueskatten - således som disse skatter er beregnet inden indrømmelsen af fradraget - der
forholdsmæssigt falder på henholdsvis den indkomst eller den formue, som kan beskattes i den
anden del af riget.
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Aftale mellem den danske regering og Grønlands landsstyre til
undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomst- og
formueskat samt om bistand i skattesager.

Artikel 23
Ikke-diskriminering

1. Personer, som er bosat i en del af riget, skal ikke i den anden del af riget kunne undergives en
beskatning, som er af anden art, højere eller mere tyngende end den beskatning, som personer, som
er bosat i denne anden del af riget, er eller måtte blive undergivet dér.

2. Beskatning af et fast driftssted eller et fast sted, som et foretagende eller en person bosat i den
ene del af riget har i den anden del af riget, må ikke være ugunstigere i denne anden del af riget end
beskatningen af foretagender i denne anden del af riget, der udøver samme virksomhed. Denne
bestemmelse skal ikke kunne fortolkes som forpligtende den ene del af riget til at tilstå personer,
som, er bosat i den anden del af riget, de personlige skattemæssige begunstigelser, lempelser og
nedsættelser, som den indrømmer de personer, der er bosat i førstnævnte del af riget, som følge af
ægteskabelig stilling eller forsørgerpligt over for familie.

3. Foretagender i den ene del af riget, hvis formue helt eller delvis ejes eller kontrolleres, direkte
eller indirekte, af en eller flere i den anden del af riget bosatte personer, skal ikke i den førstnævnte
del af riget kunne undergives nogen beskatning eller dermed forbundne krav, som er anderledes
eller mere byrdefulde end den beskatning og dermed forbundne krav, som andre tilsvarende
foretagender i den førstnævnte del af riget er eller måtte blive undergivet.

4. Bestemmelserne i denne artikel skal finde anvendelse på skatter af enhver art og betegnelse.
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Aftale mellem den danske regering og Grønlands landsstyre til
undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomst- og
formueskat samt om bistand i skattesager.
Artikel 24
Fremgangsmåden ved indgåelse af gensidige aftaler (6) (8)

1. Såfremt en i den ene del af riget bosat person mener, at foranstaltninger, som er truffet i den ene
del eller begge dele af riget, for ham medfører eller vil medføre en beskatning, som ikke er i
overensstemmelse med denne aftale, kan han indbringe sin sag for den kompetente myndighed i den

del af riget, i hvilken han er bosat.

2. Den kompetente myndighed skal, hvis indsigelsen findes at være begrundet, og hvis den ikke
selv kan nå til en rimelig løsning, bestræbe sig på at løse sagen ved gensidig aftale med den
kompetente myndighed i den anden del af riget med henblik på at undgå en beskatning, der ikke er i
overensstemmelse med aftalen.

3. De kompetente myndigheder i begge dele af riget skal bestræbe sig på ved gensidig aftale at løse
vanskeligheder eller tvivlsspørgsmål, der måtte opstå med hensyn til forståelsen eller anvendelsen
af aftalen. De kan også rådføre sig med hinanden for at undgå dobbeltbeskatning i tilfælde, der ikke
omhandles i aftalen.

4. De kompetente myndigheder i de to dele af riget kan træffe rimelig afgørelse af ethvert andet
spørgsmål, som - uden at være udtrykkeligt reguleret i denne aftale - på grund af forskelligheder
mellem de i de to dele af riget gældende principper for skatternes påligning eller i øvrigt kan opstå
vedrørende de direkte skatter.

5. De kompetente myndigheder i de to dele af riget kan træde i direkte kontakt med henblik på at
indgå aftaler i overensstemmelse med de foregående stykker. Såfremt det for at nå til enighed findes
ønskeligt at have mundtlige forhandlinger, kan sådanne forhandlinger finde sted i en komité
bestående af repræsentanter for de kompetente myndigheder i begge dele af riget.
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Aftale mellem den danske regering og Grønlands landsstyre til
undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomst- og
formueskat samt om bistand i skattesager.
Artikel 24 b

1. (5) De kompetente myndigheder i de to dele af riget kan træffe aftale om, at når et af staten eller
hjemmestyret helejet aktie- eller anpartsselskab eller et heraf helejet datterselskab, der er
hjemmehørende i Danmark henholdsvis Grønland driver virksomhed i den anden del af riget
gennem et dér beliggende fast driftssted, skal beskatningsretten til dette faste driftssteds indkomst
tilfalde den del af riget, hvor selskabet er hjemmehørende.
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Aftale mellem den danske regering og Grønlands landsstyre til
undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomst- og
formueskat samt om bistand i skattesager.
Artikel 25
Indeholdelse af kildeskat

1. Indkomst af arbejde, som i henhold til artikel 15 kan beskattes i den ene del af riget, men som
udbetales af en i den anden del af riget bosat person, der ikke er indeholdelsespligtig i førstnævnte
del af riget, efter de for dér bosatte personer gældende regler, skal der foretages indeholdelse af
kildeskat til førstnævnte del af riget.
2. (3) I pensioner, som i henhold til artikel 20 kun kan beskattes i den ene del af riget, men som
udbetales af en i den anden del af riget bosat person, staten, eller anden offentlig myndighed eller
institution, der ikke er indeholdespligtig i førstnævnte del af riget efter de for der bosatte
ovennævnte personer m.fl. gældende regler, skal der foretages indeholdelse af kildeskat til
førstnævnte del af riget.
3. (3) Reglerne for og administrationen af den i stk. 1 og 2 omtalte indeholdelse af kildeskat
fastsættes ved gensidig aftale mellem de kompetente myndigheder.
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Aftale mellem den danske regering og Grønlands landsstyre til
undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomst- og
formueskat samt om bistand i skattesager.
Artikel 26
Gensidig bistand m.v.

Begge dele af riget forpligter sig til at yde hinanden bistand i skattesager i overensstemmelse med
de i bilag til denne aftale fastsatte regler.
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Aftale mellem den danske regering og Grønlands landsstyre til
undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomst- og
formueskat samt om bistand i skattesager.
Artikel 27
Ikrafttræden

Denne aftale skal have virkning fra 1. januar 1980.
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Aftale mellem den danske regering og Grønlands landsstyre til
undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomst- og
formueskat samt om bistand i skattesager.
Artikel 28
Opsigelse

Aftalen skal forblive i kraft, indtil den opsiges af den ene del af riget. Enhver del af riget kan opsige
aftalen ved at give meddelelse om opsigelse mindst 6 måneder før udgangen af et kalenderår.

I så fald skal aftalen ophøre at have gyldighed fra det efterfølgende kalenderårs begyndelse.

Til bekræftelse heraf har undertegnede dertil behørigt befuldmægtiget, underskrevet denne aftale.
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Bilag

Bistandsaftale
Almindelige bestemmelser.

1. Den i aftalens artikel 26 omhandlede bistand omfatter:

a) forkyndelse af dokumenter,

b) oplysning i skattesager, såsom tilvejebringelse af selvangivelser eller andre meddelelser og
udveksling af oplysninger uden særlig begæring eller efter anmodning i det enkelte tilfælde,

c) fremskaffelse af selvangivelsesblanketter og andre skatteblanketter, samt

d) opkrævning og inddrivelse af skat.

2. Som skat anses i denne forbindelse:

a) skat i henhold til aftalens artikel 2,

b) gaveafgifter,

c) motorafgifter, i det omfang som angives i en i henhold til punkt 20 truffen aftale,

d) merværdiafgift og anden almindelig omsætningsafgift, i det omfang som angives i en i henhold
til punkt 20 truffen aftale,

e) punktskatter i det omfang, som angives i en i henhold til pkt. 20 truffet aftale,

f) socialforsikringsbidrag og andre bidrag til det offentlige, i det omfang som angives i en i henhold
til punkt 20 truffen aftale.

Med skat ligestilles forskud på sådan skat og afgift, som omfattes af dette punkts litra a).

3. Den ene del af riget er pligtig at yde bistand i henhold til punkt 1 i alle de skattesager og med
hensyn til alle de skattekrav, som er opstået i den anden del af riget i overensstemmelse med dennes
lovgivning vedrørende de skatter, afgifter og bidrag, som omfattes af punkt 2.

Bistanden kan omfatte foranstaltninger ikke blot over for skattepligtige, men tillige over for
arbejdsgivere og andre, som har været pligtige at tilbageholde skat ved udbetaling af løn eller anden
ydelse, og over for andre, som ifølge lovgivningen i den del af riget, som begærer bistanden, er
ansvarlig for skat.

Anmodning om bistand må kun fremsættes, såfremt den del af riget, som fremsætter anmodningen,
ifølge sin egen lovgivning kan yde tilsvarende bistand på begæring af den del af riget, til hvilken
anmodningen er rettet.

4. Anmodning om bistand og skriftveksling mellem de to dele af riget i henhold til denne aftale
iværksættes af de kompetente myndigheder, eller den som måtte være bemyndiget, jfr. aftalens
artikel 3, stk. 1, g).

5. I anmodninger om bistand skal angives den myndighed, som primært har begæret bistanden, samt
navn, erhverv eller titel, adresse, personnummer og bopælskommune samt om muligt arbejdsplads
og opholdssted vedrørende den person, som sagen gælder. Anmodningen bør endvidere indeholde
oplysning om øvrige omstændigheder, som kan tjene til vejledning for at identificere denne person.

6. En anmodning om bistand kan afslås, såfremt den del af riget, hos hvilken bistanden er begæret,
anser denne for at stride mod sine almene interesser.

7. Såfremt en anmodning om bistand ikke efterkommes, skal den del af riget, som har begæret
bistanden, ufortøvet underrettes om afgørelsen og motiveringen for denne.

Iværksættes bistanden, skal den del af riget, hos hvilken bistanden er begæret, snarest muligt
underrette den anden del af riget om resultatet af bistanden.

Underretning i henhold til dette punkt skal tillige omfatte sådanne omstændigheder, som kan være
af betydning for skattesagens videre behandling.

8. Dokumenter, som er udfærdiget eller bekræftet af domstol eller forvaltningsmyndighed i den ene
del af riget, behøver ikke at blive legaliseret for at kunne anvendes i skattesager inden for den anden
del af riget.

Tilsvarende gælder for så vidt angår dokumenter, som er underskrevet af en tjenestemand hos
domstolen eller myndigheden, såfremt underskrift er tilstrækkelig ifølge lovgivningen i den del af
riget, som domstolen eller myndigheden tilhører.

Forkyndelse af dokumenter

9. Forkyndelse i henhold til denne aftale skal ske på den måde, som for tilsvarende forkyndelse
anvendes i henhold til lovgivning eller administrativ praksis i den del af riget, hos hvilken
forkyndelsen er begæret. En anmodning om forkyndelse af et dokument skal indeholde en kort
angivelse af dokumentets indhold.

Såfremt den del af riget, som begærer forkyndelsen, ønsker det, kan forkyndelsen ske under
iagttagelse af særlige formforskrifter, i det omfang den begærede fremgangsmåde er i
overensstemmelse med lovgivningen i den del af riget, i hvilken forkyndelsen skal ske.

10. Som bevis for forkyndelsen skal gælde enten en dateret og bekræftet anerkendelse af den, over
for hvilken forkyndelsen er sket, eller et bevis af pågældende myndighed i den del af riget, hos
hvilken forkyndelsen er begæret, indeholdende en angivelse af formen og tidspunktet for
forkyndelsen.

Indfordring af oplysninger m.m.

11. Oplysninger skal indfordres i overensstemmelse med lovgivningen i den del af riget, til hvilken
begæringen er rettet.

Anmodning om indfordring af oplysninger kan afslås, såfremt forretnings-, fabrikations- eller
erhvervshemmeligheder ville blive åbenbaret, såfremt anmodningen blev efterkommet.

11.A. Repræsentanter for en myndighed i en del af riget kan i en skattesag af væsentlig interesse for
denne del af riget efter anmodning fra den kompetente myndighed i denne del af riget tillades at
være til stede ved undersøgelse i en sådan skattesag i den anden del af riget. Anmodningen herom
behandles af den kompetente myndighed i denne anden del af riget, som snarest underretter den
kompetente myndighed i den førstnævnte del af riget om sin afgørelse. Efterkommes anmodningen,
angives i meddelelsen herom tidspunkt og sted for undersøgelsen samt øvrige oplysninger, som
anses ønskelige for den kompetente myndighed, der har fremsat anmodningen.

Repræsentanter, som er omfattet af første stykke, kan ikke træffe afgørelser i spørgsmål, som
vedrører undersøgelsen, men kan fremsætte forslag i sådanne spørgsmål til den myndighed eller
embedsmand, som er anmodet om at foretage undersøgelsen. Afgørelser i anledning af et sådant
forslag træffes af den pågældende myndighed eller embedsmand.

Oplysninger, der er fremkommet ved undersøgelsen, skal behandles som hemmelige og må ikke
meddeles til andre personer eller myndigheder, herunder personer tjenstgørende ved domstole og
andre judicielle myndigheder, end dem, som varetager skatteligning (beskatning), opkrævning eller
inddrivelse af skatter, som omfattes af denne aftale, eller som træffer afgørelser vedrørende klager
eller tiltalespørgsmål i tilslutning hertil.

Afslås en anmodning, der er omfattet af første stykke, finder bestemmelserne i punkt 7, første
stykke, tilsvarende anvendelse.

12. Den kompetente myndighed i den ene del af riget skal i det omfang, det kan ske på grundlag af
tilgængelige kontroloplysninger eller tilsvarende oplysninger, snarest muligt efter udløbet af hvert
kalenderår, uden særlig anmodning, tilstille den kompetente myndighed i den anden del af riget
oplysninger vedrørende i denne del af riget bosatte personer for så vidt angår:

a) udlodninger fra aktieselskaber og lignende juridiske personer,

b) renter af obligationer og lignende værdipapirer,

c) tilgodehavender hos banker, sparekasser og lignende institutioner samt renter af sådanne
tilgodehavender,

d) royalties og andre periodisk betalbare afgifter for udnyttelse af ophavsret, patent, mønster,
varemærke eller anden sådan rettighed eller ejendom,

e) lønninger, honorarer, pensioner og livrenter,

f) skades-, forsikrings- og anden sådan erstatning, som er oppebåret i forbindelse med
næringsvirksomhed,

g) andre indkomster eller aktiver i det omfang aftale herom træffes i henhold til punkt 20.

Den kompetente myndighed i en del af riget skal virke for, at oplysninger, som fremkommer ved en
undersøgelse i denne del af riget i en sag vedrørende beskatning, og som kan antages at vedrøre en
tilsvarende sag i den anden del af riget, snarest fremsendes til den kompetente myndighed i denne
anden del af riget.

Såfremt det i den del af riget, som har modtaget oplysningerne, viser sig, at oplysningerne ikke er i
overensstemmelse med de virkelige forhold, skal den kompetente myndighed i denne del af riget på
passende måde underrette den kompetente myndighed i den del af riget, som har afgivet
oplysningerne, om forholdet.

I tilfælde, hvor en i den ene del af riget bosat person er afgået ved døden og har efterladt sig fast
ejendom i den anden del af riget eller aktiver anbragt i en virksomhed dér, skal den kompetente
myndighed i den førstnævnte del af riget, så snart kendskab til forholdet er erhvervet, underrette den
kompetente myndighed i den anden del af riget herom.

Inddrivelse af skat

13. Afgørelser i skattesager, som ifølge lovgivningen i den ene del af riget er eksigible i denne del
af riget, skal anerkendes som eksigible i den anden del af riget. Bistand til inddrivelse af skat på
grundlag af en sådan afgørelse skal iværksættes i sidstnævnte del af riget på den måde og med
iagttagelse af de præskriptionsregler, som gælder for inddrivelse af skat af tilsvarende art ifølge
denne del af rigets egen lovgivning.

Den myndighed, som primært begærer bistand til inddrivelse, skal i anmodningen bekræfte, at
afgørelsen er eksigibel i egen del af riget samt angive det tidspunkt, da retten til at inddrive skatten
helt eller delvis ophører på grund af præskription ifølge lovgivningen i dennne del af riget; denne
myndigheds kompetence skal bekræftes af en af punkt 4 omfattet myndighed.

14. Anmodning om bistand til inddrivelse af skat må kun fremsættes, såfremt skatten ikke kan
inddrives i egen del af riget uden væsentlige vanskeligheder.

Er en skattepligtig eller en anden person, som omfattes af punkt 3, afsnit 2, afgået ved døden, må
inddrivelse ikke ske med beløb, som overstiger værdien af aktiverne i dødsboet. Er boet skiftet, må
hos arvinger eller andre, som har erhvervet aktiver på grund af dødsfaldet, ikke inddrives mere, end
hvad der modsvarer værdien af aktiverne på tidspunktet for erhvervelsen.

15. For skat, som skal inddrives ifølge denne aftale, gælder i den del af riget, hos hvilken bistand er
begæret, ikke sådan særlig fortrinsret, som dér kan være gældende for denne del af rigets egne
skatter.

I sager vedrørende inddrivelse af skat ifølge denne aftale må foranstaltninger for at indlede søgsmål
eller konkurs ikke indledes i den del af riget, hos hvilken inddrivelsen begæres, medmindre den
kompetente myndighed i denne del af riget efter anmodning fra den kompetente myndighed i den
del af riget, som har fremsat anmodningen, udtrykkeligt samtykker i en sådan foranstaltning.

16. Ophører, inden en sag vedrørende inddrivelse af skat i henhold til denne aftale er afsluttet, retten
til at inddrive skatten helt eller delvis ifølge lovgivningen i den del af riget, som har begæret
bistanden, på grund af betaling, nedsættelse eller ophævelse af skatteansættelsen, lempelse eller af
anden årsag, skal den kompetente myndighed i denne del af riget snarest muligt anmelde det således
indtrufne til den kompetente myndighed i den anden del af riget.

Ovennævnte skal finde tilsvarende anvendelse, såfremt henstand med betaling af skatten er
indrømmet.

17. Når inddrivelse ifølge denne aftale er sket i den ene del af riget, og det inddrevne beløb er
kommet inddrivelsesmyndigheden i denne del af riget i hænde, er denne del af riget ansvarlig for
det inddrevne beløb over for den del af riget, som har begæret inddrivelsen.

Særlige bestemmelser

18.For så vidt angår forespørgsler, oplysninger, erklæringer og andre meddelelser, som i henhold til
denne aftale fremkommer til den ene del af riget, skal de i henhold til denne del af rigets lovgivning
gældende bestemmelser om tavshedspligt og dokumenters hemmeligholdelse finde anvendelse.

19.For bistand i henhold til denne aftale er den del af riget, som har begæret bistanden, kun pligtig
at erstatte omkostninger for sådant søgsmål eller konkurs i den anden del af riget, som er
foranlediget af bistanden.

20. De kompetente myndigheder i de to dele af riget kan indgå yderligere aftale for at gennemføre
bestemmelserne i denne aftale. De kan særligt indgå aftale om udveksling af oplysninger i henhold
til punkt 12 g), om mindstebeløb, som anmodning om inddrivelse skal angå, om bistand vedrørende
skatter og afgifter i henhold til punkt 2 c), d), e) og f) og om opkrævning af skat i særlige tilfælde,
samt vedrørende renter, søgsmålsomkostninger, bøder og andre lignende beløb, som pålægges i
forbindelse med beskatning eller inddrivelse, om fastsættelse af kurs for omregning af beløb, som
skal inddrives, samt om afregning af inddrevne beløb.

Gå til: [indholdsfortegnelse] [indledning] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]
[15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [21A] [22] [23] [24] [24B] [25] [26] [27] [28] [Bistandsaftale]
[Punkt 20 aftale] [Noter] [Bilag]

AFTALE

I henhold til punkt 20 i aftale af 18. oktober 1979 mellem Danmark og Grønland om bistand i
skattesager (dobbeltbeskatningsaftalens art. 26)

For at gennemføre bistandsaftalen, artikel 26 i aftale af 18. oktober 1979 mellem den danske
regering og Grønlands landsstyre til undgåelse af dobbeltbeskatning m.v. er aftale truffet om
følgende bestemmelser.

1. Ved udtrykket " tilvejebringelse af selvangivelser eller andre meddelelser i punkt 1b) i
bistandsaftalen forstås tilvejebringelse af selvangivelse eller anden meddelelse til brug for
skatteansættelse (beskatning) eller anden foranstaltning i sager vedrørende skat i den del af riget,
som begærer bistanden. Udtrykket omfatter tillige fremskaffelse af selvangivelser eller andre
dokumenter, i original eller kopi, som er indgivet med henblik på skatteansættelse (beskatning) eller
anden foranstaltning i sager vedrørende skat i den del af riget til hvilken anmodningen rettes.

2. Med skatter, for hvilke bistand gives, skal ligestilles

a) morarenter samt restafgift eller anden afgift, som pålignes på grund af undladt indbetaling af skat
indtil det tidspunkt, da fordringen overgives til inddrivelse i den anden del af riget eller som følge af
undladelse af at opfylde oplysnings- eller betalingspligt for så vidt angår skat eller offentlig afgift
(forsinkelsesafgift, afgiftstillæg etc.);

b) Sådanne morarenter samt restafgift eller anden afgift, som pålignes på grund af undladt
indbetaling af skat efter det tidspunkt, da fordringen overgives til inddrivelse i den anden del af
riget og for hvilke bistand fordres ved særskilt begæring, samt

c) godtgørelse for inddrivelsesomkostninger samt bøder som pålægges i forbindelse med beskatning
eller inddrivelse.

3.A. Ved "motorafgifter" i bistandsaftalens punkt 2 c) forstås skatter og afgifter i følgende love med
ændringer:

a) for Danmarks vedkommende: registreringsafgift for motorkøretøjer i henhold til lov nr. 221 af
26. maj 1971, samt vægtafgift for motorkøretøjer i henhold til ministeriet for skatter og afgifters
lovbekendtgørelse nr. 359 af 16. juli 1980 og

b) for Grønlands vedkommende: afgift i henhold til landstingslov nr. 8 af 23. oktober 1979 om
afgift af motorkøretøjer.

B. Ved "merværdiafgift og anden almindelig omsætningsafgift" i bistandsaftalens punkt 2 d) forstås
skatter og afgifter i følgende love med ændringer:

a) For Danmarks vedkommende: afgifter i henhold til lov nr. 102 af 31. marts 1967 om almindelig
omsætningsafgift (merværdiafgift).

C. Ved "punktskatter" i bistandsaftalens punkt 2 e) forstås skatter og afgifter i følgende lov med
ændringer:

a) for Danmarks vedkommende: lov nr. 510 af 18. december 1970 om afgift af benzin, lov nr. 414
af 18. december 1968 om afgift af chokolade og sukkervarer, lov nr. 98 af 17. marts 1971 om afgift
af vin og frugtvin, lov nr. 153 af 6. maj 1980 om afgift af spiritus, lov nr. 65 af 23. marts 1955 om
afgift af øl, lov nr. 68 af 28. februar 1950 om afgift af parfumer, toiletmidler m.v., lov nr. 68 af 25.
marts 1955 om tobaksafgifter, lov nr. 174 af 7. maj 1975 om afgift af ansvarsforsikringer for
motorkøretøjer m.v., lov nr. 607 af 21. december 1946 om afgift af konsum-is, lov nr. 406 af 20.
august 1976 om afgift af sukker m.v., lov nr. 221 af 26. maj 1971 om registreringsafgift af
motorkøretøjer m.v., lov nr. 413 af 20. august 1976 om afgift af lystfartøjsforsikringer, lov nr. 634

af 21. december 1977 om afgift af visse detailsalgspakninger, lov nr. 453 af 7. september 1977 om
afgift af visse olieprodukter, lov nr. 441 af 6. september 1977 om afgift af charterflyvning, lov nr.
89 af 9. marts 1977 om afgift af elektricitet, lov nr. 291 af 29. juni 1979 om afgift af gas, lov nr. 174
af 30. april 1969 om stempelafgift, lov nr. 284 af 23. maj 1973 om kapitaltilførselsafgift, lov nr. 313
af 20. december 1915 om børsstempelafgift, lov nr. 575 af 25. november 1977 om afgift ved
førstegangsoverdragelse af visse ejerlejligheder, afgifter ifølge lov nr. 44 af 14. marts 1955 om
forskellige forbrugsafgifter og afgifter ifølge lov nr. 43 af 14. marts 1955 om forbrugsbegrænsende
foranstaltninger og

b) for Grønlands vedkommende: afgifter i henhold til landstingslov nr. 7 af 23. oktober 1979 om
indførselsafgifter m.v., afgifter i henhold til lov nr. 596 af 17. december 1976 om restaurationsafgift
af øl og afgifter i henhold til landstingslov nr. 4 af 13. oktober 1980 om erhvervsmæssigt fiskeri,
fangst og jagt.

D. Ved bidrag i bistandsaftalens punkt 2 f) forstås ydelser i henhold til følgende love med
ændringer:

a) for Danmarks vedkommende: arbejdsgiverbidrag til dagpengefonden, jfr. § 41, stk. 4, samt §§ 11,
13 og 15, stk. 2, i lov nr. 262 af 7. juni 1972 om dagpenge ved sygdom og fødsel, rederbidrag jfr. §
21, stk. 4, i lov nr. 311 af 9. juni 1971 om offentlig sygesikring, arbejdsgiverbidrag til
invalidepension, jfr. §§ 34 og 35 i lov nr. 219 af 4. juni 1965 om invalidepension,
forsikringspræmie som en forsikringspligtig arbejdsgiver skal indbetale til de anerkendte
ulykkesforsikringsselskaber, jfr. §§ 42, 43 og 44 i lov nr. 79 af 8. marts 1978 om
arbejdsskadeforsikring, betaling pålagt efter lov om social bistand (lov nr. 333 af 19. juni 1974), når
den efter lovens § 7, jfr. § 27, kan inddrives som personlige skatter, bidrag ifølge lov om
arbejdsmarkedets tillægspenion (lov nr. 46 af 7. august 1964), kap. V (ATP), samt
arbejdsgiverbidrag til arbejdsløshedsforsikringen (lov nr. 114 af 24. marts 1970) og

b) for Grønlands vedkommende: forsikringspræmie som en forsikringspligtig arbejdsgiver skal
indbetale til anerkendte forsikringsselskaber, jfr. §§ 48, 49 og 50 i henhold til anordning nr. 558 af
28. december 1979 for Grønland om arbejdsskadeforsikring.

4. Såfremt skat eller afgift, der er optaget i denne aftale, ændres på væsentlige punkter eller erstattes
af anden skat eller afgift af hovedsagelig lignende karakter eller om en ny sådan skat eller afgift,
som omhandles af bistandsaftalens punkt 2, indføres, skal ny aftale træffes ved skriftveksling
mellem de kompetente myndigheder.

5. Er skat på nogen indkomst eller formue betalt - enten som foreløbig skat eller som slutskat - i den
ene del af riget, kan det indbetalte skattebeløb på begæring af den kompetente myndighed i den
anden del af riget overføres til den pågældende skattemyndighed i denne del af riget med henblik på
afregning i indkomstskatten eller formueskatten.

6. Pligt til at give oplysninger i henhold til bistandsaftalens punkt 12 omfatter tillige oplysninger om
udbetalte periodiske underholdsydelser.

7. Ved begæring om bistand til inddrivelse skal vedlægges i original eller kopi, den afgørelse på
hvilken skattekravet grundes, eller bekræftet afskrift af restanceliste eller anden dokument, hvoraf
kravet fremgår.

I begæringen skal angives:

a) den myndighed, som begærer bistanden;

b) for så vidt angår en betalingspligtig fysisk person: navn, bopælsadresse, fødselsdata og
hjemstedskommune, samt, om muligt, arbejdsplads og opholdssted;

c) for så vidt angår betalingspligtig juridisk person: juridisk karakter, navn og adresse;

d) i givne fald det eller de steder i den del af riget, hos hvilken inddrivelsen begæres, hvor aktiver,
tilhørende den betalingspligtige, forefindes, samt aktivernes art;

e) kravets art og beløb, de heri omfattede påløbne renter, den tid, som kravet vedrører, samt det
tidspunkt, på hvilket kravet helt eller delvis forældes i henhold til den begærende del af rigets egen
lovgivning;

f) grundlag for beregning af renter eller afgift i henhold til pkt. 2 a) eller b); samt

g) andre omstændigheder, som kan lette eller fremskynde inddrivelse af fordringen.

Tilsvarende oplysninger skal gives i en begæring om bistand til sikkerhedsstillelse for betaling af
skyldig skat.

8. Begæring om bistand til inddrivelse af skat må kun fremsættes, såfremt det sammenlagte
betalingskrav, heri ikke indregnet beløb, som omfattes af pkt. 2 a), udgør mindst 1.500 kr. (7)

9. Beløb, som er indgået som følge af bistand i henhold til denne aftale, skal
inddrivelsesmyndigheden snarest muligt indbetale til myndigheden i den del af riget, for hvis

regning inddrivelsen er sket.

I givne fald skal søgsmåls- og konkursomkostninger modregnes i det indgåede beløb (punkt 19 i
bistandsaftalen).

Ved "inddrivelsesmyndigheder" forstås i dette punkt, for Danmarks vedkommende:
Statsskattedirektoratet, for Grønlands vedkommende: Skattedirektoratet og kommunale
pantefogeder.

Gå til: [indholdsfortegnelse] [indledning] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]
[15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [21A] [22] [23] [24] [24B] [25] [26] [27] [28] [Bistandsaftale]
[Punkt 20 aftale] [Noter] [Bilag]

Noter

1) Ændret ved tillægsaftale af 15. juni 1983 - med virkning fra 1. juli 1983.

2) Ændret ved tillægsaftale af 15. juni 1983 - med virkning fra 1. januar 1980. Se endvidere
"Erklæring om forståelsen af "studerende" i artikel 18", bilag 1.

3) Ændret ved tillægsaftale af 15. juni 1983 - med virkning fra 1. januar 1985.

4) Ændret ved tillægsaftale af 26. november 1986 - med virkning fra 1. januar 1987.

5) Ændret ved tillægsaftale af 21. august 1990 - med virkning fra 1. januar 1990. Se endvidere
"Erklæring om forståelsen af tillægsaftale af 21. august 1990 til den dansk-grønlandske
dobbeltbeskatningsaftale af 18. oktober 1979", bilag 2, Royal Greenland-aftalen, bilag 4, KNIaftalen, bilag 5, TELE-aftalen, bilag 6.

6) Se aftale i henhold til artikel 24 af 21. august 1990, bilag 3.

7) Beløbsgrænsen ændret ved aftale af 6. december 1993 - med virkning fra 1. januar 1994.

8) Se aftale i henhold til artikel 24 af 18. august 1995, bilag 7.

9) Ændret ved tillægsaftale af 17. november 1995 - med virkning fra 1. januar 1996.

10) Ændret ved tillægsaftale af 31. august 1997 - med virkning fra 31. august 1997.

Gå til: [indholdsfortegnelse] [indledning] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]
[15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [21A] [22] [23] [24] [24B] [25] [26] [27] [28] [Bistandsaftale]
[Punkt 20 aftale] [Noter] [Bilag]

Bilag

1. Erklæring om forståelsen af "studerende" i artikel 18 af 15. juni 1983.

2. Erklæring om forståelsen af tillægsaftale af 21. august 1990 til den dansk-grønlandske
dobbeltbeskatningsaftale af 18. oktober 1979 (KGH-aftalen).

3. Aftale i henhold til artikel 24 i den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale af 21. august
1990 (kompensationsaftalen) samt instruks vedr. dagpenge. Se iøvrigt ændring af aftalen i bilag 8.

4. Aftale af 19. december 1990 i henhold til tillægsaftale af 21. august 1990 (Royal Greenland) samt
erklæring om forståelsen af aftalen.

5. Aftale af 4. december 1992 i henhold til tillægsaftale af 21. august 1990 (KNI) samt erklæring
om forståelsen af aftalen.

6. Aftale af 6. december 1993 i henhold til tillægsaftale af 21. august 1990 (TELE) samt erklæring
om forståelsen af aftalen.

7. Aftale i henhold til artikel 24 i den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale af 18. august
1995 (fraflytteraftalen) samt vejledning til aftalen.

8. Tillægsaftale af 31. august 1997 til aftale i henhold til artikel 24 i den dansk-grønlandsk indgåede
aftale af 21. august 1990 (kompensationsaftalen).

Se også bilag: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [Top]
Bilag 1

Erklæring om forståelsen af "studerende" i artikel 18.

Artikel 18 har for så vidt angår grønlandske studerende i Danmark til hensigt, dels at der ikke i
Danmark kan foretages beskatning af beløb, som tilflyder den grønlandske studerende fra kilder i
Grønland, og dels ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst i Danmark at sikre den studerende
et særligt beregnet fradrag.

Som grønlandsk studerende anses også den, der under studium, uddannelse, kursus eller lignende
fra kilder i Grønland modtager uddannelsesstøtte, løn eller lignende, eller som opfylder de
uddannelsesmæssige betingelser for at modtage uddannelsesstøtte.

Som kilder i Grønland anses også statens institutioner og lignende i Grønland.

I konkrete tilfælde, hvor der opstår tvivl om fortolkningen af artikel 18 eller ovenstående, skal
skattedepartementet og skatteinspektoratet træde i kontakt med hinanden med henblik på at løse det
konkrete tilfælde.

Se også bilag: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [Top]
Bilag 2

Erklæring om forståelsen af tillægsaftale af 21. august 1990 til den dansk-grønlandske
dobbeltbeskatningsaftale af 18. oktober 1979.

Der er enighed om følgende retningslinier for forståelsen af artikel 24 B i tillægsaftalen af 21.
august 1990:

1. Baggrunden for tillægsaftalen er ønsket om, at overdragelsen af Den Kongelige Grønlandske
Handels aktiviteter til hjemmestyret ikke undergives beskatning i Danmark i den ustrækning
aktiviteterne fortsættes i Danmark i samme omfang og samme art, som på overdragelsesdagen.

2. Artikel 24 B´s principielle udgangspunkt er, at i det omfang det grønlandske hjemmestyre ønsker
at videreføre aktiviteter overtaget fra Den Kongelige Grønlandske Handel i Danmark er der enighed
om, at disse aktiviteter placeres i et fast driftssted, tilhørende et i Grønland indregistreret selskab
eller direkte ejet af hjemmestyret. Danmark forpligter sig til at friholde det faste driftssted for
beskatning, når det udelukkende udfører opgaver af samme art og omfang, som blev overtaget af
hjemmestyret fra Den Kongelige Grønlandske Handel.

3. Der er endvidere enighed om, at al erhvervsmæssig hjemmestyrevirksomhed i Danmark udover
de aktiviteter, der blev overtaget fra Den Kongelige Grønlandske Handel, etableres som
datterselskaber eller som faste driftssteder af grønlandsk indregistrerede aktie- eller
anpartsselskaber.

4. Artikel 24 B er gensidig således, at den også kan anvendes såfremt den danske stat under
lignende forhold etablerer erhvervsmæssig virksomhed i Grønland.

5. Der vil med det samme blive indledt forhandlinger om den skattemæssige behandling af
hjemmestyrets virksomheder i Danmark. Der lægges fra begge sider af riget megen vægt på, at de
nødvendige aftaler kan indgås inden udgangen af 1990. Aftalerne vedrører såvel Royal Greenland
som KNI, når den endelige struktur er fastlagt.

Se også bilag: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [Top]
Bilag 3

Aftale

I henhold til artikel 24 i den mellem den danske regering og det grønlandske landsstyre indgåede
aftale af 18. oktober 1979 til undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomst- og

formueskat samt om bistand i skattesager.

Den danske regering og Grønlands landsstyre er foranlediget af ønsket om at finde en rimelig
afgørelse på visse beskatningskonflikter blevet enige om følgende:

I. Pensionsområdet

1. Grønland træder tilbage fra beskatningen af løbende rentetilskrivninger til pensionsopsparingsordninger i danske pengeinstitutter m.fl.

På aftaletidspunktet drejer det sig om rateopsparing i pensionsøjemed, indeksopsparing, opsparing i
pensionsøjemed (kapitalpension) og selvpensioneringsordninger. Endvidere fritages
rentetilskrivning på indestående i Lønmodtagernes Dyrtidsfond fra beskatning.

2. Ved opgørelsen af en arbejdstagers skattepligtige indkomst bortses fra grønlandsk side fra
arbejdsgiverens bidrag til ordninger, der er udformet som rateforsikringer, rateopsparinger i
pensionsøjemed, indeksforsikringer, indeksopsparinger, kapitalforsikringer og kapitalpensioner for
offentligt ansatte, der er udsendt fra Danmark. Ordningen skal være obligatorisk for den ansatte og
etableret inden udsendelsen til Grønland.

Hvis ordningen af arbejdstager er valgt henført til beskatning efter pensionsbeskatningslovens § 50,
bortses der dog fra grønlandsk side ikke fra arbejdsgiverens bidrag.

En udvidelse af disse regler til også at omfatte privat ansatte vil senere blive drøftet i den danskgrønlandske embedsmandsgruppe.

3. Grønland træder tilbage fra beskatning af følgende pensions- og forsikringsordninger, som
ophæves i utide:

1. Pensionskasseordninger.

2. Livsforsikringer med løbende udbetalinger.

3. Rateopsparing med udbetaling over mindst 10 år.

4. Rateforsikringer med udbetaling over mindst 10 år.

5. Indeksopsparing og -forsikringer.

6. Kapitalforsikringer med sumudbetalinger.

7. Kapitalopsparinger med sumudbetalinger.

II. Dagpenge og rejsegodtgørelser.(1)

Dagpenge og rejsegodtgørelser, der udbetales fra staten og danske kommuner i forbindelse med
udførelsen af offentlige hverv, som anført i statsskattelovens § 5 d, jf. ligningslovens § 9, stk. 8, kan
kun beskattes i Danmark i de 2 første år, i hvilke personen oppebærer disse ydelser under ophold i
Grønland.

III. Kompensation for tilbagetræden fra beskatning.1

1. Grønland kompenseres for tilbagetræden fra beskatning på pensionsbeskatningsområdet ud fra
følgende principper:

- Der skal være tale om pensionsordninger, hvoraf der er/eller kan blive tale om betaling af dansk
afgift i forbindelse med udbetaling fra ordningen.

- Personer omfattet af de pågældende ordninger skal have opholdt sig i Grønland i 6 måneder eller
mere, og umiddelbart før opholdet i Grønland have været hjemmehørende i Danmark.

- Kompensationen til Grønland udregnes i princippet som en andel af pensionsafgiften, svarende til
forholdet mellem opholdsperioden i Grønland og den samlede opsparingsperiode. Det er dog aftalt,

at Danmark og Grønland i fællesskab udregner et årligt kompensationsbeløb på et skønnet grundlag.

De to dele af riget forpligter sig til at tilvejebringe alle tilgængelige statistiske oplysninger m.v.,
som er nødvendige for at etablere et så korrekt beregningsgrundlag som muligt for
kompensationsbeløbet til den grønlandske landskasse.

2. Der ydes ligeledes den grønlandske landskasse kompensation for tilbagetræden fra beskatningen
af dagpenge og rejsegodtgørelser, jf. II.

3. Det årlige kompensationsbeløb kan ikke overstige det provenutab, som Grønland kan
dokumentere ved den aftalte tilbagetræden fra beskatning, eller det beløb en deling af
pensionsafgifterne og kompensation af dagpenge m.v. udgør.

4. Aftalen tages op til gennemgang hvert andet år i den dansk-grønlandske embedsmandsgruppe.
Væsentlige ændringer i beregningsgrundlaget eller de lovgivningsmæssige forudsætninger for
aftalen, berettiger hver af parterne til at kræve en genforhandling af aftalen.

IV. Ikrafttrædelse, virkningstidspunkt og ophævelse.

1. Denne aftale træder i kraft samme dag begge parter har undertegnet den.

2. Aftalen har virkning fra 1. januar 1991.

3. Aftalen skal forblive i kraft, indtil den opsiges af den ene del af riget. Enhver del af riget kan
opsige aftalen ved at give meddelelse om opsigelse mindst 6 måneder før udgangen af et kalenderår.

Til bekræftelse heraf har undertegnede underskrevet denne aftale.

Udfærdiget i Ilulissat den 21. august 1990 i et eksemplar på dansk og et eksemplar på grønlandsk,
hvilke tekster har lige gyldighed.

Skattedirektoratet

den 20. november 1990

Instruks vedr. dagpenge og rejsegodtgørelse fra statens institutioner m.v.

Den danske regering og Grønlands landsstyre har den 21. august 1990 indgået en aftale, af hvilken
det bl.a. fremgår at dagpenge og rejsegodtgørelse, der udbetales fra staten og danske kommuner i
forbindelse med udførelse af offentlige hverv, som anført i statsskattelovens § 5 d, jfr.
ligningslovens § 9, stk. 8, kun kan beskattes i Danmark i de 2 første år, i hvilke personen oppebærer
disse ydelser under ophold i Grønland.

Aftalen har virkning fra 1. januar 1991.

Administrationen af aftalen for såvidt angår statsansatte er lagt ud til arbejdsgiverne, der jo i
forvejen anviser ydelserne.

De omfattede arbejdsgivere vil være statens institutioner der kører lønnen via Grønlands centrale
lønanvisning (GCL) og Forsvarsministeriet, der har eget lønsystem.

Ved styringen af hvilke dagpenge der vil være omfattet af skattefritagelsen (fra 1/1 1991), skal
udmålingen finde sted på en periode der går 4 år tilbage, uanset om den pågældende er begrænset
eller fuldt skattepligtig til Grønland. Med andre ord, når den pågældende har oppebåret dagpenge i
730 dage indenfor de sidste 4 år (1460 dage), vil dagpenge for den 731. dag og efterfølgende være
skattepligtige og skal derfor gøres til genstand for skattetræk. Ved udmålingen af de 730 dage, hvori
dagpenge er skattefri, tælles også dage med der ligger forud for 1. januar 1991, dog tælles der ikke
længere tilbage end til 1. januar 1988.

Har en person allerede 1. januar 1991 modtaget dagpenge i 730 dage (også selvom de har været
beskattet), indenfor perioden 1. januar 1988 til 30. december 1990, skal der 1. januar 1991 foretages
skattetræk og beskatning.

For hver dag, der efter 1. januar 1991 udbetales dagpenge for, måles der således 4 år (1460 dage)
tilbage, og der måles kun dage, for hvilke der har været ydet dagpenge. Dagpenge for 1. juli 1992
måles eksempelvis tilbage til 1. juli 1988.

Der gælder dog den særregel, at en periode på mindst 730 dage uden dagpenge altid skal medføre,
at der kun måles på dagpengedage efter en sådan afbrydelse.

I forbindelse med indgivelse af lønsedler for indkomståret 1991 og fremover, skal der afgives
oplysninger om beløbsstørrelsen af de i året udbetalte skattefri dagpenge (felt 53) samt antal fulde
døgn, hvori disse er oppebåret. For skattepligtige dagpenge gælder, at disse skal indregnes i Aindkomstgrundlaget.

Skatteministeriet

Retningslinier for grønlandsk beskatning af dagpenge, som personer, der er udstationeret af den
danske stat, oppebærer under ophold på Grønland.

Det følger af II i aftalen af 21. august 1990 mellem den danske regering og Grønlands landsstyre, at
dagpenge og rejsegodtgørelse, der udbetales af staten og danske kommuner til personer, der er
udstationeret på Grønland, fritages for grønlandsk beskatning i de første to år under ophold i
Grønland.
Det har vist sig nødvendigt, at få fastlagt beregningen og afgrænsningen af denne skattefri periode.
Der er med henblik herpå opstillet følgende regningslinier:

1. Beregning af perioden.

Den skattefri periode udgør 2 år svarende til 730 dage. Ved opgørelsen af perioden medregnes kun
de dage, for hvilke den udstationerede har fået udbetalt dagpenge under ophold på Grønland.
Perioder med eksempelvis ferie, afspadsering, orlov, kursus eller anden midlertidig afbrydelse af
opholdet eller udbetalingen medregnes således ikke ved opgørelsen. Har en udstationeret i løbet af 2
år, kun fået udbetalt dagpenge i f.eks. 500 dage, er der stadig ret til skattefrihed i yderligere 230
dage.

De 730 skattefri dage vil næsten altid blive beregnet over en periode, der er længere end 2 år. De
grønlandske myndigheder har derfor af praktiske årsager fundet det hensigtsmæssigt at afgrænse
beregningsperioden.

Ved afgrænsningen er valgt en periode på 4 år (ved ordningens start dog kun 3 år jf. nedenfor under
3). Dette indebærer, at dagpengedage, der ligger mere end 4 år tilbage, ikke medregnes ved
optællingen af de 730 skattefri dage.

2. Afgrænsning over for nyt ophold.

Som nævnt under 1 fortsættes beregningen af de 730 skattefri dage efter midlertidige afbrydelser af
opholdet. Det er dog samtidig fastsat, at ved afbrydelse af opholdet i en sammenhængende periode
på 2 år eller mere anses der at foreligge et nyt ophold og dermed start på en ny periode med 730
dages skattefri dagpenge. Eventuelle uudnyttede dagpengedage fra tidligere ophold kan ikke
overføres.

3. Overgangsordninger.

For personer, som pr. 1. januar 1991 er eller tidligere har været udstationeret, fraregnes tidligere
dagpengedage i de 730 skattefri dage. Der regnes dog kun 3 år tilbage i tiden, d.v.s. at
dagpengedage før 1. januar 1988 ikke medregnes. Personer, som pr. 1. januar 1991 allerede har fået
udbetalt dagpenge i 730 dage siden den 1. januar 1988, får således ikke mulighed for skattefrihed
ved aftalen.

Se også bilag: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [Top]
Bilag 4

Aftale mellem de kompetente myndigheder om beskatningen af Royal Greenland´s aktiviteter
i Danmark.

I henhold til tillægsaftale af 21. august 1990 til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatnings-aftale af
18. oktober 1979 samt den samtidig underskrevne erklæring om forståelsen af tillægsaftalen har de
kompetente myndigheder aftalt følgende for så vidt angår Royal Greenland´s aktiviteter i Danmark:

1. Aktiviteter udøvet af Royal Greenland i et dansk registreret aktie- eller anpartsselskab undergives
beskatning til Danmark i overensstemmelse med selskabsskattelovgivningens bestemmelser.

2. Beskatningsretten til aktiviteter, som udøvedes i Den Kongelige Grønlandske Handel før
overdragelsen til Hjemmestyret, og som nu udøves af Royal Greenland i Danmark gennem et dér
beliggende fast driftssted tilfalder alene Grønland.

3. De under 2 nævnte aktiviteter udgøres af salg og distribution af især følgende fiskeriprodukter,
som har grønlandsk oprindelse:

Pakkede rejer.
Portionsstørrelser af torsk, hellefisk og laks m.v.

Disse aktiviteter kan udvides til at omfatte andre aktiviteter herunder udskæring og pakkeri, som af
Royal Greenland dokumenteres tidligere at have været udøvet af Den Kongelige Grønlandske
Handel.

4. Såfremt omfanget af de i punkt 3 nævnte aktiviteter målt i værdi eller mængde stiger væsentligt i
forhold til situationen på forhandlingstidspunktet, kan denne aftale kræves genforhandlet af begge
parter.

5. Hvis det faste driftssted udøver aktiviteter, for hvilke beskatningsretten tilfalder Danmark, skal
driftsstedets regnskab klart adskille sådanne aktiviteter fra aktiviteter, for hvilke beskatningsretten
tilfalder Grønland.

6. Denne aftale har virkning fra 1. januar 1990.

Erklæringer om forståelsen af aftalen om beskatningen af Royal Greenland´s aktiviteter i Danmark.

1. ad punkt 3

Der er enighed om, at udtrykket grønlandsk oprindelse henviser til fiskeriprodukter, som er fanget
af fartøjer, der er registreret i Grønland, eller produkter, som ved forarbejdning i Grønland har
opnået en værditilvækst på mindst 50 pct.

2. ad punkt 3

Der er enighed om, at ved denne aftales indgåelse anses salg og distribution af de i bilag 1 nævnte
varer for tidligere at have været udøvet af Den Kongelige Grønlandske Handel. For øvrige varer må
dette dokumenteres særskilt.

3. ad punkt 4.

Parterne er på tidspunktet for aftalens indgåelse enige om, at det ikke på det foreliggende grundlag
er sandsynligt, at der skulle opstå behov for anvendelse af bestemmelsen i punkt 4. Såfremt
væsentlige stigninger i værdi eller mængde alligevel skulle gøre det nødvendigt, at bringe

bestemmelsen i anvendelse, skal værdi og mængde på tidspunktet for forhandlingen af denne aftale
ligge til grund for drøftelserne, jf. bilag 2 tillagt salgstal for Godthåb Fiskeindustri A/S.

4. ad punkt 5

Det er under forhandlingerne oplyst at, Royal Greenland International varetager salgsfunktioner for
Royal Greenland koncernen for samtlige produkter. Fakturering af dansk skattepligtige produkter
foregår gennem Royal Greenland Trading ApS (hjemsted i Danmark). Royal Greenland
International modtager en for branchen sædvanlig provision til dækning af de med salget forbundne
omkostninger. Der indsendes årligt regnskaber til de danske skattemyndigheder.

Det skal fremgå af regnskaberne, hvilken del af indtægterne der er skattepligtig til henholdsvis
Danmark og Grønland.

Se også bilag: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [Top]
Bilag 5

Aftale mellem de kompetente myndigheder om beskatningen af Kalaallit Niuerfiat´s aktiviteter i
Danmark.

I henhold til tillægsaftale af 21. august 1990 til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale af
18. oktober 1979 samt den samtidig underskrevne erklæring om forståelsen af tillægsaftalen har de
kompetente myndigheder aftalt følgende for så vidt angår Kalaallit Niuerfiat´s aktiviteter i
Danmark:

1. Aktiviteter udøvet af Kalaallit Niuerfiat i et dansk registreret aktie- eller anpartsselskab
undergives beskatning til Danmark i overensstemmelse med selskabsskattelovgivningens
bestemmelser.

2. Beskatningsretten til aktiviteter, som udøvedes i Den Kongelige Grønlandske Handel før
overdragelsen til Hjemmestyret, og som nu udøves af Kalaallit Niuerfiat i Danmark gennem et dér
beliggende fast driftssted tilfalder alene Grønland.

3. De under punkt 2 nævnte aktiviteter udgøres af forsyningsvirksomhed, transportvirksomhed,
postvirksomhed samt fællesadministrative funktioner.

4. Såfremt omfanget af de i punkt 3 nævnte aktiviteter målt i værdi eller mængde stiger væsentligt i
forhold til situationen på forhandlingstidspunktet, kan denne aftale kræves genforhandlet af begge
parter.

5. Hvis det faste driftssted udøver aktiviteter, for hvilke beskatningsretten tilfalder Danmark, skal
driftsstedets regnskab klart adskille sådanne aktiviteter fra aktiviteter, for hvilke beskatningsretten
tilfalder Grønland.

6. Denne aftale har virkning fra 1. januar 1993.

Erklæringer om forståelsen af aftale om beskatningen af Kalaallit Niuerfiat´s aktiviteter i
Danmark.

ad punkt 2 og 3

For så vidt angår aktiviteter og virksomhed henviser parterne til KNI´s regnskaber med beretning
for 1986 og 1991.

ad punkt 4

Parterne er på tidspunktet for aftalens indgåelsen enige om, at det ikke på det foreliggende grundlag
er sandsynligt, at der skulle opstå behov for anvendelse af bestemmelsen i punkt 4. Såfremt
væsentlige stigninger i værdi eller mængde alligevel skulle gøre det nødvenligt at bringe
bestemmelsen i anvendelse, skal værdi og mængde på tidspunktet for forhandlingen af denne aftale
ligge til grund for drøftelserne.

Se også bilag: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [Top]
Bilag 6

Aftale mellem de kompetente myndigheder om beskatningen af TELE Attaveqaatit´s
aktiviteter i Danmark.

I henhold til tillægsaftale af 21. august 1990 til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale af
18. oktober 1979 samt den samtidig underskrevne erklæring om forståelsen af tillægsaftalen og
bekræftelser fra henholdsvis skatteministeren og landsstyremedlemmet for økonomiske anliggender
har de kompetente myndigheder aftalt følgende for så vidt angår TELE Attaveqaatit´s aktiviteter i
Danmark:

1. Aktiviteter udøvet af TELE Attaveqaatit i et dansk registreret aktie- eller anpartsselskab
undergives beskatning til Danmark i overensstemmelse med selskabsskattelovgivningens
bestemmelser.

2. Beskatningsretten til aktiviteter, som udøvedes i Grønlands Tekniske Organisation før
overdragelsen til hjemmestyret, og som nu udøves af TELE Attaveqaatit i Danmark gennem et dér
beliggende fast driftssted tilfalder alene Grønland.

3. De under punkt 2 nævnte aktiviteter udgøres af anlægsfunktioner, planlægningsfunktioner,
markedsfunktioner og skibsradiofunktioner.

4. Såfremt de i punkt 3 nævnte aktiviteter af omfang stiger væsentligt i forhold til situationen på
forhandlingstidspunktet, kan denne aftale kræves genforhandlet af begge parter.

5. Hvis det faste driftssted udøver aktiviteter, for hvilke beskatningsretten tilfalder Danmark, skal
driftsstedets regnskab klart adskille sådanne aktiviteter fra aktiviteter, for hvilke beskatningsretten
tilfalder Grønland.

6. Denne aftale har virkning fra 1. januar 1994

Erklæringer om forståelsen af aftale om beskatningen af TELE Attaveqaatit´s aktiviteter i
Danmark.

ad punkt 2 og 3

For så vidt angår aktiviteter henviser parterne til TELE Attaveqaatit´s regnskaber med beretning for
1987 og 1992.

ad punkt 4

parterne er på tidspunktet for aftalens indgåelse enige om, at det ikke på det foreliggende grundlag
er sandsynligt, at der skulle opstå behov for anvendelse af bestemmelsen i punkt 4. Såfremt
væsentlige stigninger i aktiviteternes omfang alligevel skulle gøre det nødvendigt at bringe
bestemmelsen i anvendelse, skal aktiviteternes omfang på tidspunktet for forhandlingen af denne
aftale ligge til grund for drøftelserne.

Se også bilag: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [Top]
Bilag 7

Aftale

Vedr. art. 15, indgået i henhold til artikel 24 i den mellem den danske regering og det grønlandske
landsstyre indgåede aftale af 18. oktober 1979 til undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår
indkomst- og formueskat samt om bistand i skattesager.

Den danske regering og Grønlands landsstyre er, foranlediget af ønsket om at finde en
hensigtsmæssig afgørelse på visse beskatningskonflikter, blevet enige om følgende:

Ydelser i form af bonus, løn under ferie, ventepenge/rådighedsløn, gratiale, engangsvederlag,
erstatning for uberettiget afskedigelse o. lign. skal anses for omfattet af artikel 15.

Med de undtagelser, som fremgår af artikel 15, kan sådanne ydelser, uanset udbetalingstidspunkt
eller retserhvervelsestidspunkt, beskattes i den del af riget, hvor arbejdet er udført.

Kan denne del af riget på grund af sin lovgivning ikke gennemføre beskatningen, kan den anden del
af riget beskatte ydelsen.

Ovennævnte indebærer, at gage, løn og andet lignende vederlag, som kommer til udbetaling efter
fraflytning fra den del af riget, hvor arbejdet er udført, kan beskattes i denne del af riget. Det er
uden betydning, om arbejdstageren har været fuldt eller begrænset skattepligtig i den del af riget,
hvor arbejdet er udført.

Aftalen omfatter ikke sygedagpenge, kursusgodtgørelse, arbejdsløshedsunderstøttelse, tabt
arbejdsfortjeneste, orlovsydelser til uddannelse, sabbat eller børnepasning, pensioner m.m.

I tilfælde, hvor der opstår tvivl om fortolkningen af nærværende aftale, skal Skatteministeriet og
Skattedirektoratet træde i kontakt med hinanden med henblik på at løse det konkrete tilfælde.

Nærværende aftale har virkning fra og med 1. januar 1996.

Vejledning til aftale af 18. august 1995, indgået mellem den danske regering og Grønlands
landsstyre i henhold til artikel 24 i dobbeltbeskatningsaftalen af 18. oktober 1979 mellem
Danmark og Grønland.

Ved aftalen, der vedrører art. 15, bestemmes for det første, at ydelser i form af bonus, løn under
ferie, ventepenge/rådighedsløn, gratiale, engangsvederlag, erstatning for uberettiget afskedigelse o.
lign. skal anses for omfattet af artikel 15 i dobbeltbeskatningsaftalen.

For det andet er det bestemt, at disse ydelser kan beskattes i den del af riget, hvor arbejdet er
udført, uanset udbetalingstidspunkt eller retserhvervelsestidspunkt. Med aftalen fordeles
beskatningsretten til løn o. lign. således efter et optjeningsprincip.

Baggrunden for den indgåede aftale er den hidtidige, i et vist omfang uhensigtsmæssige fordeling af
beskatningsretten til løn o.l. i forbindelse medlønmodtageres fraflytning fra Grønland til Danmark
eller fra Danmark til Grønland.

I det følgende gives eksempler på, hvorledes aftalen ændrer den gældende retstilstand:

1) Overenskomstmæssige lønreguleringer beskattes efter gældende praksis i det indkomstår,
hvori overenskomsten indgås, selvom reguleringerne vedrører tidligere indkomstår. Hvis en person,
efter at være flyttet til Grønland fra Danmark, således modtager en overenskomstmæssig
lønregulering for en periode, hvor han var fuldt skattepligtig til Danmark, medfører aftalen, at
Danmark har beskatningsretten til ydelsen.

2) Feriegodtgørelse beskattes almindeligvis løbende i optjeningsåret, men arbejdstagere med ret til
ferie med løn beskattes først i udbetalingsåret af det i optjeningsåret erhvervede tilgodehavende. En
person, der flytter til Danmark fra Grønland, og som holder ferie i Danmark med løn fra Grønland,
vil i henhold til aftalen blive beskattet i Grønland af lønnen i ferieperioden.

3) Erstatning for uberettiget afskedigelse beskattes, når der er erhvervet endelig ret til
erstatningen. En person bliver uberettiget afskediget og flytter til Grønland. Arbejdsgiveren bliver
efter seks måneders forløb dømt til at betale erstatning. Aftalen betyder, at Danmark har
beskatningsretten til erstatningsbeløbet i det omfang, det vedrører løn i opsigelsesperioden.

4) En person fratræder sin stilling. Han oppebærer løn eller lignende i et vist tidsrum efter at
stillingen er fratrådt. Vederlaget, der betales i dette tidsrum kan være betinget. I praksis kan det i det
konkrete tilfælde være vanskeligt at afgøre, hvornår der er erhvervet ret til vederlaget. Aftalen
betyder, at vederlaget kan beskattes i den del af riget, hvor arbejdet er udført og hvorfra vederlaget
betales.

Det skal præciseres, at aftalen ikke omfatter sygedagpenge, kursusgodtgørelse,
arbejdsløshedsunderstøttelse, tabt arbejdsfortjeneste, orlovsydelser til uddannelse, sabbat eller
børnepasning, pensioner m.m.

Se også bilag: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [Top]
Bilag 8

Tillægsaftale

til aftale i henhold til artikel 24 i den mellem den danske regering og det grønlandske
landsstyre indgåede aftale af 21. august 1990.

Afsnit II affattes således:

"Dagpenge og rejsegodtgørelse, der udbetales fra staten og danske kommuner i forbindelse med
udførelsen af offentlige hverv omfattet af ligningslovens § 9, stk. 5, 2. pkt., kan kun beskattes i
Danmark."

Afsnit III affattes således:

"Grønland kompenseres for tilbagetræden fra beskatning på pensionsområdet som nævnt i afsnit I
ved årligt at modtage et beløb på 16,1 mill. kr.

Der ydes ligeledes kompensation for tilbagetræden fra beskatning af dagpenge og rejsegodtgørelser
som nævnt i afsnit II ved årligt at modtage et beløb svarende til 2,4 mill. kr. Beløbet for 1999 udgør
dog 2,8 mill. kr.

De ovennævnte beløb reguleres fra 1999 med en procent, der svarer til den gennemsnitlige pris- og
lønregulering på statens driftsbudget for det pågældende år."

Ikrafttrædelse:

Denne tillægsaftale træder i kraft den dag, som begge parter undertegner den. Tillægsaftalen træder
dog tidligst i kraft den dag, hvor det danske Folketing vedtager den lovgivning, som tillægsaftalen
måtte give den danske regering anledning til at foreslå. Tillægsaftalen har virkning fra den 1. januar
1999. Dog har afsnit II som affattet i denne aftale først virkning fra og med den 1. oktober 1999.

1. Begge afsnit er ændret, se bilag 8.

