KANDIDAT TIL JOB
I GRØNLAND?
LIDT OM GRØNLAND
Grønland - der er verdens største ø - er et selvstyrende land inden for Kongeriget Danmark.

Skatten i Grønland er proportional, det vil sige,
at du betaler samme procent af den første og
sidste tjente krone.

Grønland blev dansk koloni i 1814. Ved ændringen af den danske grundlov den 5. juni
1953 ophævedes landets status som koloni, og
Grønland blev et dansk amt.

Der er særlige regler om beskatning afhængig
af, om ansættelsen overstiger 6 måneder eller
ikke. Vi anbefaler, at du sætter dig ind i reglerne
om dobbeltbeskatning.

D. 1. maj 1979 indførtes det grønlandske hjemmestyre, og i 2008 stemte grønlænderne for
at flytte mere magt fra Danmarks regering til
denne lokale regering.

Kontakt SKAT i Danmark eller Skattedirektoratet
i Grønland for yderligere information. Alt afhængig af dit ansættelsesforhold kan du undersøge
dit skatteforhold her:

Under den nye politiske struktur, der officielt
trådte i kraft den 21. juni 2009, har Danmark
fortsat ansvaret for udenrigsanliggender, forsvar, politi og det juridiske system. Danmark har
ligeledes fortsat kontrol over pengepolitikken,
idet Danmark årligt bidrager med et fast bloktilskud på 3,5 mia. kr. (2010).

http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=87673

Med en befolkning på 56.370 i 2013, er Grønland
det land i verden, som har den laveste befolkningstæthed.

http://naalakkersuisut.gl/da

Grønland er kendt for sin fascinerende natur - 75
% af landet er dækket af en iskappe og klimaet er
mestendels arktisk. Under iskappen rummer Grønland naturressourcer og råstoffer, som der i disse
år bliver arbejdet på at udnytte bedst muligt.
PRAKTISK
Skatteforhold
Efter de almindelige regler skal der indeholdes dansk A-skat hos dig, der bliver udsendt til
arbejde i Grønland af en dansk arbejdsgiver eller
en udenlandsk arbejdsgiver, der er skattepligtig
til Danmark.

Bolig, børnepasning mv.
Øvrige nyttige oplysninger i forbindelse med
flytning til Grønland, kan du finde på det Grønlandske hjemmestyres hjemmeside:

