GRØNLANDS SELVSTYRE
SKATTESTYRELSEN

Januar 2021

GRØNLANDSKE INDFØRSELSAFGIFTER
Afg. gr.
nr.

Vareart

Pr. enhed af

Afgifts
sats

001

SUKKER og sirup

kg.

002

KAFFE, pulverkaffe, koncentrater

kg.

6,00 kr.

003

THE, pulver The, koncentrater

kg.

6,60 kr.

004

CHOKOLADE, lakrids, sukkervarer

kg.

63,00 kr.

011

ETHANOLHOLDIGE DRIKKEVARER
(Øl, vin, spiritus, cider) med et ethanol indhold på 1,21
til og med 3,09 volumenprocent.

10,31 kr.

012

- 3,10 til og med 4,09 volumenprocent.

Liter
Liter

3,85 kr.
8,80 kr.

013

- 4,10 til og med 5,09 volumenprocent.

Liter

23,00 kr.

014

- 5,10 til og med 7,09 volumenprocent.

Liter

015

- 7,10 til og med 9,09 volumenprocent.

Liter

47,25 kr.

016

- 9,10 til og med 11,09 volumenprocent.

Liter

61,50 kr.

017

- 11,10 til og med 13,09 volumenprocent.

Liter

018

- 13,10 til og med 15,09 volumenprocent.

Liter

019

- 15,10 til og med 18,09 volumenprocent.

Liter

125,00 kr.

020

- 18,10 til og med 22,09 volumenprocent.

Liter

161,00 kr.

021

- 22,10 til og med 26,09 volumenprocent.

Liter

205,00 kr.

022

- 26,10 til og med 30,09 volumenprocent.

Liter

253,00 kr.

023

- 30,10 til og med 35,09 volumenprocent.

Liter

308,00 kr.

33,00 kr.

72,50 kr.

- 35,10 til og med 45,09 volumenprocent.

Liter

397,00 kr.

025

- 45,10 til og med 60,09 volumenprocent.

Liter

544,00 kr.

026

- 60,10 til og med 100,00 volumenprocent.

Liter

650,00 kr.

031

MINERALVAND, sodavand og andre kulsyre- holdige Liter
læskedrikke.

7,50 kr.

MINERALVAND, sodavand og andre kulsyre- holdige
læskedrikke. Indført til Qaanaaq, Ittoqqortoormiit og
Liter
Tasiilaq af erhvervsdrivende.

033

LÆSKEDRIKKONCENTRAT til brug for fremstilling af kulsyreholdige drikke

034

EMBALLAGE til drikkevarer, koncentrater og
frugtsafter, excl. emballage til mælkeprodukter samt
grønlandske returflasker:
Med nettoindhold til og med 0,25 liter

Pr. enhed af

045

TOBAK, grovskåren, granuleret, plader over 1,5 mm
snitbredde

kg.

046

ANDEN RØGTOBAK, finskåren under 1,5 mm
snitbredde

46,30 kr.

stk.

2,00 kr.

kg.

Afgifts. sats.

542,00 kr.

1.282,00 kr.

047

SNUS / SKRÅ og andet røgfri tobak

051

LAMME & FÅREKØD og produkter heraf

faktura
værdi
kg.

052

KØD AF HORNKVÆG og produkter heraf, fersk eller
kølet

kg.

10,00 kr.

053

KØD AF HORNKVÆG og produkter heraf, frosset

kg.

6,75 kr.

054

SVINEKØD og produkter heraf, fersk, frosset eller kølet kg.

2,25 kr.

055

SVINEKØD og produkter heraf, saltet i saltlage, tørret
eller røget

kg.

3,25 kr.

056

SLAGTET FJERKRÆ, fersk, frosset eller kølet

kg.

3,50 kr.

057

VARER AF LAMME- OG FÅREKØD tilberedt
eller konserveret

kg.

058

300 %
25,00 kr.

25,00 kr.

VARER AF HORNKVÆG, tilberedt eller konser- veret
kg.

4,00 kr.

059

VARER AF SVINEKØD, tilberedt eller konserveret

kg.

2,00 kr.

060

PØLSER af enhver art

kg.

3,00 kr.

061

VARER AF LEVER, tilberedt eller konserveret

kg.

2,50 kr.

062

VARER AF FJERKRÆ, tilberedt eller konserveret

kg.

3,50 kr.

070

FYRVÆRKERI

100 %

071

KNALLERTER

faktura
værdi
stk.

072

PERSONBILER
Afgiften svares med et fast beløb på kr. 50.000 + 100 %
af den del af fakturaværdien der overstiger kr.
50.000 men ikke kr. 150.000 + 125 % af resten.

073

VAREBILER u/ 4 tons totalvægt.
Afgiften svares med et fast beløb på kr. 50.000 + 50 % af
den del af fakturaværdien der overstiger kr. 50.000.

080

LASTBILER, BUSSER OG VAREBILER o/ 4 tons
totalvægt.

stk.

50.000,00 kr.

084

VANDSCOOTER

stk.

30.000,00 kr.

090

PARFUMER, KOSMETIK OG TOILETMIDLER
undtagen: hårvaskemiddel kun indeholdende sæbe,
faktura
tandplejemidler, shampoo, deodorant, badesalt, pudder & værdi
babyplejemidler

38 %

091

SPILLEAUTOMATER, elektriske billarder, målskydningsapparater m.v.

50 %

5,75 kr.

Liter

2.530,00 kr.

Variabel

Variabel

035

EMBALLAGE til drikkevarer, koncentrater og
frugtsafter, excl. emballage til mælkeprodukter samt
grønlandske returflasker: Med nettoindhold på over
0,25 liter

036

Drikkevand

037

Drikkeklare drikkevarer med ethanolholindhold under
1,21 volumenprocent, der pr. liter indeholder mere end Liter
149 mg. koffein.

stk.
Liter

3,50 kr.
1,50 kr.
15,00 kr.

038

BÆREPOSER fremstillet af plast el.lign mat. med
rumindhold op til hank el.lign på 5 liter eller derover

Stk.

3,00 kr.

039

BÆREPOSER fremstillet af plast el.lign mat. med
rumindhold op til hank el.lign på mindre end 5 liter
REKLAMETRYKSAGER til husstandsomdeling

Stk.

2,00 kr.

Kg.

5,00 kr.

041

CIGARER, cerutter & cigarillos 3 gr. pr. stk. og
derunder

Stk.

1,43 kr.

042

CIGARER, cerutter & cigarillos over 3 gr.

Stk.

1,73 kr.

043

CIGARETTER

Stk.

2,45 kr.

044

Cigaretpapir incl. Hylstre

Stk.

0,52 kr.

040

Vareart

101,00 kr.

024

032

Afg.
gr.nr.

Se bagsiden for supplerende oplysninger for enkelte afgiftsgruppe

faktura
værdi

Afg.gr. Nr.

Afg.gr. Nr.
Vareart

Vareart

001 004

For afgiftsgruppen gælder ikke særlige regler for indførsel. Dog gælder særlige
regler ved personers indrejse til afgiftsområdet.

057

Afgiftsgruppen omfatter varerne under toldtariffens varekode 1602.10.00,
1602.90.72 og 1602.90.74, 1602.90.76 og
1602.90.78.

011 026

Varer under afgiftsgrupperne kan kun forsendes og indføres, hvis varemodtageren
har fået bevilliget indførselstilladelse hertil.
Øl kan, uanset om alkoholprocenten er under 1,21 % kun indføres, hvis der
foreligger en særlig tilladelse hertil fra Naalakkersuisut.
Ved afgiftsanmeldelse af vin og spiritus, skal alkoholprocen- ten angives på
afgiftsanmeldelsen.

058

Afgiftsgruppen omfatter varerne under toldtariffens varekode 1602.10.00 samt
1602.50.10 til og med 1602.50.80 og
1602.90.61 samt 1602.90.69.

059

Afgiftsgruppen omfatter varerne under toldtariffens varekode 1602.10.00 samt
1602.41.10 til og med 1602.49.90 og
1602.90.51.

060

Afgiftsgruppen omfatter samtlige varer under toldtariffens pos. 16.01.

061

Afgiftsgruppen omfatter varerne under toldtariffens varekode 1602.20.11,
1602.20.19 og 1602.20.90.

062

Afgiftsgruppen omfatter varerne under toldtariffens varekode 1602.10.00 samt
1602.31.11 til og med 1602.39.80.

070

Afgiftsgruppen omfatter varerne under toldtariffens varekode 3604.10.00

072 080

Afgiften omfatter såvel nye som brugte motorkøretøjer. Personbiler omfatter alle
motorkøretøjer, der ikke defineres som varebiler og andre.
Varebiler, kassevogne og lastbiler omfatter motorkøretøjer, der utvivlsomt er
konstrueret og indrettet til godstransport, og som tillige kun er indrettet med plads til
1 eller 2 passagerer ved siden af føreren. Ved busser forstås køretøjer, der utvivlsomt er konstrueret og indrettet til befordring af mere end 9 personer føreren
indbefattet, og har et til køretøjet svarende antal passagersæder, og ikke er indrettet
til andet formål end personbefordring.
Følgende motorkøretøjer er fritaget for afgift: Motorkøretøjer der er specielt
indrettet og udelukkende anvendes ved udrykning til brandsluknings- og redningsopgaver.
Motorkøretøjer der er specielt indrettet og udelukkende anvendes til ambulance- og
rustvognskørsel.
Specielle arbejdskøretøjer, som ikke i konstruktionen hoved- sagelig har til formål at
transportere gods eller passagerer på offentlig vej.
Mindre selvkørende arbejdsredskaber og traktorer. Motorkøretøjer, der tilhører
fremmede magters diplomatiske eller udsendte konsulære repræsentationer.
Mindre terrængående køretøjer med 4 hjul eller flere (ATV, UTV o.l.)

031

Kulsyreholdige læskedrikke må kun markedsføres i Grønland i returemballage, som
indgår i det grønlandske flaskesystem.

032

Undtagelse til afgiftsgruppe 031, idet de nævnte områder ikke omfattes af det
grønlandske flaskesystem. Anvendelsen af afgiftsgruppen kræver, at indførsel sker af
erhvervsdrivende med erhvervsmæssigt videresalg for øje.

033

Afgiftsgruppen omfatter samtlige koncentrater til brug for fremstilling af
kulsyreholdige drikke gennem læskedrikauto- mater eller lignende apparater.

034 035

Afgiftsgruppen omfatter al emballage til drikkevarer. Herfra er dog undtaget
emballage til mælkeprodukter samt emballage, der kan genanvendes i den
grønlandske returflaskeordning.

040

Afgiftsgruppen omfatter alle reklametryksager, dog ikke:
1) Postforsendelser, omfattet af regler fastsat i henhold til § 6, stk. 1, i Inatsisartutlov
nr. 3 af 15. april 2011 om post.
2) Ugeaviser, og
3) Telefonbøger.

041 047

Varer under afgiftsgrupperne kan kun forsendes og indføres, hvis varemodtageren
har fået bevilliget indførselstilladelse hertil. Ved afgiftsanmeldelse af cigarer,
cerutter og cigarillos, skal stykvægten for hver kategori under afgiftsgrupperne
angives på afgiftsanmeldelsen. Ved afgiftsanmeldelse af røgtobak skal snitbredden
angives på afgiftsanmeldelsen.

051

Afgiftsgruppen omfatter samtlige varer under toldtariffens varekode 0204.10.00. til
og med 0204.43.90 samt varer under varekoderne 0206.80.99, 0206.90.99,
0210.99.21,
0210.99.29 og 0210.99.60.

052

Afgiftsgruppen omfatter samtlige varer under toldtariffens pos. 02.01.

053

Afgiftsgruppen omfatter samtlige varer under toldtariffens pos. 02.02 samt varerne
under varekode 0210.20.10 og 0210.20.90.

054

Afgiftsgruppen omfatter samtlige varer under toldtariffens pos. 02.03.

090

091
055

Afgiftsgruppen omfatter samtlige varer under toldtariffens varekode 0210.11.11 til
og med 0210.19.90 samt varerne under varekode 0210.99.39.

056

Afgiftsgruppen omfatter varer under toldtariffens pos. 02.07. heraf dog undtaget
lever under varekoderne 0207.13.91, 0207.14.91, 0207.26.91, 0207.27.91,
0207.34.10,
0207.34.90, 0207.35.91, fra 0207.36.81. til og med
0207.36.89.

Afgiftsgruppen omfatter varerne under toldtariffens pos. 33.03, 33.04, 33.05 samt
varerne under varekoderne 3307.10.00 og 3307.90.00. Herfra dog undtaget pudder
under varekode 3304.91.00 og hårvaskemidler under varekode 3305.10.00 samt
babyplejemidler.

Afgiftsgruppen omfatter spilleautomater o.l. herunder såvel gevinstgivende som ikke
gevinstgivende apparater, f. eks. elektriske billarder, elektriske
målskydningsapparater m.v.

Afgiftsanmeldelser rekvireres hos:
Grønlands Selvstyre Skattestyrelsen
Vestre Havnepromenade 5-7
9000 Aalborg
Telefon +299 34 59 28 eller 34 59 29
E-mail AKA-AALBORG@nanoq.gl

BEMÆRK: Der gælder særlige regler for indførsel til forsvarsområdet
Thule Air Base.

