Ansøgning - fritagelse for skattetræk

Grønland

Arbejdsgiveren, der har ansat ansøgeren til arbejdet i Grønland, udfylder afsnit A, mens ansøgeren udfylder afsnit B.
Blanketten indsendes af ansøgeren sammen med det grønlandske
forskudsskema til den grønlandske forskudsregistreringsmyndighed.

Ansøgning om fritagelse for dansk skattetræk efter kildeskatteloven - Grønland
A. Udfyldes af Ansøgerens navn
arbejdsgiveren
                                                                                                 

Ansættelsesforhold

Fortløbende ansættelse
Udrejsedato

tidsbestemt kontrakt. Angiv kontrakperiodens ophørsdato:

Grønlandsk tilflytningskommune

Arbejdsgiverens navn/firmanavn

CVR-/SE-nr.

Adresse

Postnr. og by

Tlf.nr.

Evt. anden lønudbetalende myndighed end ovennævnte arbejdsgiver
Navn

Afdeling

                                                       

Adresse

                                                       

Dato

B. Udfyldes af
ansøgeren

Postnr. og by

Stempel

Underskrift

  



Ansøgerens navn

CPR-nr.

                                                                     

Adresse i Grønland

Postnr. og by

1. eksemplar til ansøgeren
2. eksemplar til forskudsregistreringsmyndigheden

                                                       

Sidste bopælskommune i Danmark

Udrejsedato

Bevares bopælen i Danmark

ja

nej

Bopælen opgives, når boligen i Danmark afhændes eller fremlejes/udlejes i mindst 3 år

Såfremt eventuel ægtefælle udrejser til Grønland anføres
CPR-nr.

Ægtefællens navn
                                                                     

Evt. arbejdsgiver i Grønland

Udrejsedato

Evt. anden (for ægtefællen) lønudbetalende myndighed end ovennævnte arbejdsgiver
Navn

Afdeling

                                                       

Adresse

                                                       

Dato

Postnr. og by
Underskrift



C. Forbeholdt Den grønlandske forskudsregistreringsmyndighed har på grundlag af ovenstående oplysninger foretaget forskudsregistrering
den grønland- efter regler for personer, der er bosat i Grønland, idet det forudsættes, at opholdet vil have en varighed af mindst 6 måneder.
ske skatteForskudsregistreringen omfatter eventuel sambeskattet ægtefælle.
myndighed
Fritagelse bedes udstedt til arbejdsgiveren, jf. A, gyldig fra udrejsedatoen og sendt til:
arbejdsgiveren

den lønudbetalende myndighed

2003.07 (gl.nr. F 56)

Ægtefælle

01.005

Fritagelse bedes udstedt til arbejdsgiveren, jf. B, gyldig fra udrejsedatoen og sendt til:
arbejdsgiveren

den lønudbetalende myndighed

Udrejser ægtefællen til Grønland uden angivelse af evt. arbejdsgiver, bedes fritagelse udstedt og sendt til pågældende
Dato

Stempel

Underskrift

     

Ansøgning - fritagelse for skattetræk

Grønland

Arbejdsgiveren, der har ansat ansøgeren til arbejdet i Grønland, udfylder afsnit A, mens ansøgeren udfylder afsnit B.
Blanketten indsendes af ansøgeren sammen med det grønlandske
forskudsskema til den grønlandske forskudsregistreringsmyndighed.

Ansøgning om fritagelse for dansk skattetræk efter kildeskatteloven - Grønland
A. Udfyldes af Ansøgerens navn
arbejdsgiveren
                                                                                                 

Ansættelsesforhold

Fortløbende ansættelse
Udrejsedato

tidsbestemt kontrakt. Angiv kontrakperiodens ophørsdato:

Grønlandsk tilflytningskommune

Arbejdsgiverens navn/firmanavn

CVR-/SE-nr.

Adresse

Postnr. og by

Tlf.nr.

Evt. anden lønudbetalende myndighed end ovennævnte arbejdsgiver
Navn

Afdeling

                                                       

Adresse

                                                       

Dato

B. Udfyldes af
ansøgeren

Postnr. og by

Stempel

Underskrift

  



Ansøgerens navn

CPR-nr.

                                                                     

Adresse i Grønland

Postnr. og by

1. eksemplar til ansøgeren
2. eksemplar til forskudsregistreringsmyndigheden

                                                       

Sidste bopælskommune i Danmark

Udrejsedato

Bevares bopælen i Danmark

ja

nej

Bopælen opgives, når boligen i Danmark afhændes eller fremlejes/udlejes i mindst 3 år

Såfremt eventuel ægtefælle udrejser til Grønland anføres
CPR-nr.

Ægtefællens navn
                                                                     

Evt. arbejdsgiver i Grønland

Udrejsedato

Evt. anden (for ægtefællen) lønudbetalende myndighed end ovennævnte arbejdsgiver
Navn

Afdeling

                                                       

Adresse

                                                       

Dato

Postnr. og by
Underskrift



C. Forbeholdt Den grønlandske forskudsregistreringsmyndighed har på grundlag af ovenstående oplysninger foretaget forskudsregistrering
den grønland- efter regler for personer, der er bosat i Grønland, idet det forudsættes, at opholdet vil have en varighed af mindst 6 måneder.
ske skatteForskudsregistreringen omfatter eventuel sambeskattet ægtefælle.
myndighed
Fritagelse bedes udstedt til arbejdsgiveren, jf. A, gyldig fra udrejsedatoen og sendt til:
arbejdsgiveren

den lønudbetalende myndighed

2003.07 (gl.nr. F 56)

Ægtefælle

01.005

Fritagelse bedes udstedt til arbejdsgiveren, jf. B, gyldig fra udrejsedatoen og sendt til:
arbejdsgiveren

den lønudbetalende myndighed

Udrejser ægtefællen til Grønland uden angivelse af evt. arbejdsgiver, bedes fritagelse udstedt og sendt til pågældende
Dato

Stempel

Underskrift

     

