
Den 21. marts 2019 kl. 09.00 holdt Sermersooq Kredsret offentligt retsmøde i retsbygningen. 

Midlertidig kredsdommer Julie Sandvik Loft behandlede sagen. 

 

Rettens nr. 691/2018 

Politiets nr. 55pm-98639-00002-17 

 

Anklagemyndigheden 

mod 

T 

cvr-nummer […] 

 

[…] 

 

Grønlandsk: 

U1 qallunaatut ilaatigut nassuiaavoq, U-imi pisortaalluni. Ingerlatsivimmik piginnittuuvoq. 

Piffissami 2014-imiit 2017-imut ingerlatsivimmi ataatsimik sulisoqarsimavoq. Pineqartoq 

suliassaqaleraangat suliartoqquneqartarsimavoq, aammallu akissarsitinneqartarluni tamatigut 

isumaqatigiissuteqarneq malillugu. Akissarsiassai akileraaruteqartinneqartarput aammalu 

suliffissaqartitsiniarnermut akitsuummik ilanngaateqartinneqartarlutik. Aningaasat taakku 

Akileraartarnermut Aqutsisoqarfimmut aggustimi 2017-imi Akileraartarnermut Aqutsisoqarfimmut 

ataatsimeeqatigereernerisa kingorna ulloq ataaseq-ullut marluk qaangiummata. Ingerlaavartumik 

aningaasarsianit ilanngaatigineqartartut akilerneqartarsimanngillat. Ilisimavai maleruagassat, 

ingerlaavartumik nalunaaruteqartoqartassasoq aammallu Akileraarutinut akiliisoqartassasoq. 

Sungiusimavaa PBS aqqutigalugu taamatut ingerlasoqartarnera, taamaattumillu tupaallaatigaa, 

tamanna nammineq pisarsimanngimmat. Maleruagassat naapertorlugit akileraarutit A-t aamma AMA 

nalunaarutigineqartartussaammata kingusinnerpaamik qaammatip ulluisa qulinganni 

Akileraartarnermut Aqutsisoqarfimmut tamatumalu kingorna aningaasat akilerneqareersimassallutik 

kingusinnerpaamik qaammatip tulliata ulluisa siullianni. Assersuutigalugu januaarimi aningaasarsiat 

nalunaarutigineqartussaapput kingusinnerpaamik ulloq 10/2 aammalu akilerneqassallutik ulloq 1/3. 

Akileeqqusisarnermut piffissarititaq piffissap ilaani allanngortinneqarpoq pisassasoq qaammatip 

ulluisa aallaqqaataani, PBS aqqutigalugu nammineq aningaasanik nuutsinissaq pisinnaalluni. 

Sungiusimavaa, aningaasat ingerlatsiveqatigiiffinni allani, peqataaffigisamini, nammineq tamakku 

pisarmata. 

 

Ingerlaavartumik eqqumiigisaqanngilaq aningaasat akilerneqarneq ajorneri pillugit, akiligassanut 

nukingisaarummik tigusaqanngisaannarsimagami, kontomut takussutissiamik assigisaanillluunnit, 

taakkunani Akileraaruserisarfimmut akiligassaqarneranik, takutinneqartunik. Isumaqanngilaq U-imi 

kukkunersiuisoqartoq. Nammineerluni U-imi naatsorsuutit suliarisarpai. Piffissami sumiluunniit 

paasisaqanngilaq aningaasat akilerneqartannginnerinut tunngasumik. Naatsorsuutinut ikkutassat 

nammineq inissitsitserneqartarput aningaaserivimmit takussutissanik pigaangami, taakkulu 

nammineq inissitsitserneqartarput naatsorsuutinut. Ingerlatseqatigiiffik ataasiinnarmik 

aningaaserivimmi kontoqarpoq, kontomilu tassani akileraarutitut akilerneqartussat 

ilanngaatigineqarsimasut aamma uninngasuutigineqartarlutik. Ingerlatseqatigiiffik 

mikisuarannguuvoq aningaasaqarniarnera annikitsuaraalluni, taamaattumillu aalajangersimasumik 

atorfeqartitsinissamut akissaqarani, taamaallaat aggersarneqarsinnaasumik sulisoqartarlutik. 

Ingerlatseqatigiiffik akiligassat akilernissaannut tamatigut akissaqartarsimanngilaq, 

ajuusaarnaraluartumik akileraarutinut tapiliussassatut akiligassat piffissaq eqqorlugu 



akilersinnaanagit. Akiliutigineqartussat akilerneqartarsimanngitsut nalusimanngikkaluarunigit, 

ingerlatseqatigiiffik qularnanngitsumik taakku akilernissaannut akissaqarsimanavianngilaq. 

 

Siullerpaamik akiliuteqartoqartarsimanngitsoq tusarpaa, U 2017-imi sulisitsisut 

nakkutigineqarnerinut ataatsimiigiaqquneqarami, tassani misissorneqarlutik isumaqatigiissutit il.il. 

Ataatsimiinnermi tassani ilisimatinneqarpoq akiligassanik kinguaattoorutinik, taakkulu ullut marluk 

iluini akilerpai. Siusinnerusukkut Akileraaruserisarfimmit tusagaqarsimanngilaq, kontomut 

takussutissiamik tigusaqarsimanani, oqarasuaatikkut sianertigineqarsimanani allatulluunnit. 

Qaammatit tamaasa Akileraaruserisarfiup sullissivianut qarasaasiamut isertarpoq akileraarutit A-t 

aamma suliffissaqartitsiniarnermut akitsuutit nalunaarutiginiarlugit, kisiannili 

ilisimatinneqarsimanngisaannarpoq ingerlatseqatigiiffik akiligassanik kinguaattooruteqartoq. 

 

Ingerlateqatigiiffinni allani misigisimavaa, Akileraaruserisarfik tusarfigineqartartoq piffissaq 

sivisoorujussuaq aatsaat qaangiukkaangat, soorlu suliami matumani taamaattoq, suliamimi matumani 

ukiut pingasut sinnerlugit ingerlareersimavoq. Nammineq isumaqarpoq, ingerlatseqatigiiffiit allat 

immisuulli tupaallassimatigissasut. 

 

Ataatsimiinnermi ilaavoq Akiliisitsiniartarfimmeersoq, taassumalu unnerluutigisap akiligassaanik 

kinguaattoorutaasunik ilisimatissimavaa aperalugulu, ingerlatseqatigiiffiup aningaasat 

akilersinnaanerai. Tamanna uppernarsarsimavaa ingerlatseqatigiiffik taamaaliorsinnaasoq. 

Ataatsimiinnermi tassani ilanngullugu nittaavigineqarpoq akiliisitsiniummik, taassuma qaammatit 

taakku piffissaatillugu akiliiffigineqarsimanngitsunut tunngasut pillugit. Nammineq isumaqarpoq, 

Akiliisitsiniartarfiup akiliisitsissumik tunisimasariaqaraluaraani qaammatit 39-t siusinnerusukkut, 

siullerpaamik piffissaq eqqorlugu akiliinngitsoormat aammalu akiliisitsissutit 

annertusiartuaarteqqaarnagit, taamaalillutimmi taakku isigineqarsinnaapput qaavatigut 

akileraarutaasut. Taamani akiliisitsissut akilerniarsimagaluarpaa tamatumalu kingorna pissutsini 

allanngorlugu akiliinissanilu betalingsservicemut nalunaarutigalugu. Ataatsimiinnermi 

oqarfigineqarpoq, akiliisitsissut naatsorsorneqarsimasoq ataatsimiinnissaq aqagumut 

pisussanngormat. 

 
 

T1 forklarede på dansk blandt andet, at han er direktør for T. Han er ikke ejer af selskabet. I perioden 

fra 2014-2017 har der været en enkelt ansat on/off i selskabet. Vedkommende kaldes ind, når der er 

arbejde, og aflønnes med et honorar, der aftales fra gang til gang. Af dette honorar har han indeholdt 

skat og arbejdsmarkedsafgift. Disse beløb blev indbetalt til Skattestyrelsen 1-2 dage efter mødet med 

Skattestyrelsen i august 2017. Der er ikke lavet løbende indbetalinger af lønmidlerne. Han er bekendt 

med reglerne om, at der skal ske løbende indberetning og indbetaling til Skat. Han var vant til, at det 

skete løbende via PBS, og han var derfor overrasket over, at det ikke var sket automatisk. Der skal 

efter reglerne indberettes A-skat og AMA senest den 10. i hver måned til Skattestyrelsen og derefter 

indbetales beløbet senest den efterfølgende 1. Hvad angår lønnen for januar måned eksempelvis, skal 

der indberettes senest den 10/2 og indbetales den 1/3. Opkrævningstidspunktet blev på et tidspunkt 

ændret til den 1. i måneden for, at overførslerne kunne ske automatisk via PBS. Han var vant til, at 

beløbene i de andre selskaber, han var involveret i, blev trukket automatisk. 

 

Han studsede ikke løbende over, at beløbene ikke blev indbetalt, da han aldrig er blevet præsenteret 

for en rykker, kontooversigt el. lign., der viste, at han SKAT skyldte noget. Han mente ikke, at der er 

revision på T. Det er ham, som laver T’s bogføring. Han opdagede ikke på noget tidspunkt, at 

beløbene ikke var blevet overført. De fleste ting bogføres automatisk vha. filhentning fra banken, der 



herefter bogføres automatisk. Selskabet har kun én bankkonto, og på denne konto har de indeholdte 

lønmidler også stået. Selskabet er meget lille med en lille økonomi, hvorfor der heller ikke har været 

råd til en fastansat medarbejder, men blot en, der kaldes ind på ad hoc-basis. Selskabet har altid været 

i stand til at betale sine regninger, beklageligvis ikke rettidigt restskatterne. Havde han været 

opmærksom på den manglende indbetaling, havde selskabet uden tvivl været i stand til at betale det. 

 

Han hørte første gang om den manglende indbetaling, da T blev indkaldt til et møde om 

arbejdsgiverkontrol i 2017, hvor der efterses kontrakter mv. På dette møde blev han præsenteret for 

restancen, som han betalte inden for to dage. Han har ikke tidligere hørt fra Skat, hverken ved 

modtagelse af kontoudtog, telefonopkald el. lign. Han har hver måned logget ind på Skats systemer 

for at indberette A-skat og arbejdsmarkedsafgifter, men er blevet aldrig præsenteret for en meddelelse 

om, at selskabet var i restance. 

 

Han har i andre selskaber oplevet, at Skat først lader høre fra sig efter lang tid, ligesom i denne sag, 

hvor der gik over 3 år. Det er hans opfattelse, at de andre selskaber blev lige så overraskede som han 

selv blev. 

 

På mødet var der en medarbejder med fra Inddrivelsesenheden, der præsenterede ham for restancen 

og spurgte, om selskabet kunne betale beløbet. Det bekræftede han, at selskabet kunne. På mødet blev 

han samtidig præsenteret for et bødeforelæg, der dækkede alle de måneder, hvor der ikke var indbetalt 

rettidigt. Det var hans opfattelse, at Skat burde havde givet ham en bøde 39 måneder forinden, da han 

første gang forsømte at indbetale rettidigt og ikke akkumulere bøderne, der dermed udgjorde en form 

for ekstra skat. Han ville have betalt bøden dengang og herefter have ændret sin adfærd og fået meldt 

betalingen til betalingsservice. Han blev på mødet oplyst om, at bøden var blevet beregnet dagen før 

mødet. 

 

[…] 

 

Grønlandsk: 

I1 qallunaatut ilaatigut nassuiaavoq, 2017-imi juunimiit Akileraarutinut Aqutsisoqarfimmi 

Sulisitsisunut Nakkutilliisoqarfiup immikkoortortaqarfiani allaffimmi pisortaasimalluni. Tassani 

sulisimavoq 2010-miilli. Aningaasarsiat akileraarusertarnissannut inatsit malillugu 

ingerlatseqatigiiffiit sulisumik akileraarutinut A-nut aamma AMA-mut akitsuutit piffissaq eqqortoq 

atorlugu nalunaarutigisartussaavaat. Tamatuma saniatigut piffissaq eqqortoq atorlugu 

akilerneqartartussaapput. Sulisitsisup tungaanit akiitsoqartoqartussaanngilaq. 

 

2014-imiit 2017-imut U akileraarutit A-t aamma AMA-mut akitsuutit piffissaatillugu 

akilerneqartarsimanngillat. Aamma ingerlatseqatigiiffiup pisassaaniit ilanngartuisoqartarsimavoq. 

Ingerlatseqatigiiffik Namminersorlutik Oqartussanut akiligassanik nassiussisarpoq, akiligassiissutillu 

taakku Akiliisitsiniartarnermut Immikkoortortaqarfimmit akileraarutinut akiitsorisanut tuttussatut 

ilanngaatigitinneqartarsimapput. 

 

Ulloq 22. novembari 2017 ingerlatitseqatigiiffiit misissuiffigineqarput, tassungalu atatillugu 

akileraartarnermut atatillugu akiliisitsissutit akiligassat kinguaattoorutaasut 1,5 %-iinik 

annertussuseqartut qaammatikkuutaartut, piffissaatillugu akilerneqarsimanngitsut, sananeqarput. 

 

Ingerlatseqatigiiffik FI-kortimik qaammatit tamaasa akileeqqusissummik nassiussivigineqartarpoq, 

akileraarutit A-t aamma AMA-mik akitsuutit nalunaarutigineqarsimanngikkaangata. Arlaleriarluni 



kingusinaartumik akiliisoqartarpoq, 2017-imilu akiitsut 106.000 koruuninngorsimallutik 

qaammatinut assigiinngitsunut tunngasut. Piffissaq eqqorlugu akiliisoqarneq ajorpoq, taamaattumik 

Akileraaruserisarfik akileraarutinut akiliisitsissummik sanavoq. 

 

Akileraarutinut aqutsisoqarfik mappertagaqarpoq, tassanilu sulisitsisut namminneerlutik 

takusinnaavaat, qanoq annertutigisumik nalunaaruteqartoqarsimanersoq, qanoq annertutigisut 

akilerneqarsimanersut, aammalu immaqa akiligassanik akilinngitsuugaqarnersoq. Suliffeqarfiit 

namminneerlutik akisussaaffigaat tassunga paasiniaanissartik aammalu piffissaq eqqorlugu 

akiliisarnissartik. 

 

Suleqataata sanasimavaa akiliisitsissutissap naatsorsorneqarnissaanut atugassiaq skema. Skemami 

ilaatigut erserpoq, ingerlatseqatigiiffik qanoq nalunaaruteqarsimanersoq, akiliisimanersoq aammalu 

qanga akiliisoqarsimanersoq. Aamma erserpoq, taakku akiliisitsissummik 

kinguneqartinneqassanersut. 

 

Akiliisitsiniartarnermut immikkoortortaqarfiup kontomik takussutissiaq akiligassanik 

akilinngitsuukkanik ersersitsisoq ingerlatseqatigiiffinnut ukiumut marloriarlutik nassiussisarput. 

Tamatuma saniatigut sulisitsisut tamarmik immikkut quppersakkamut kodeqarput, tassanilu 

paasissutissat pissarsiarisinnaallugit. Sulisitsisup nammineerluni mappersakkamut isertussaavoq 

paasiniaalluni. Aamma FI-kortimik nassiussivigineqartarput, taannalu PBS-ikkoortarpoq. 

 

Akileraaruserisarfiit qaammatit tamaasa akiligaasat qanoq inissisimanerinik takussutissamik 

sanasarpoq, tassani takuneqarsinnaalluni, ingerlatitsiteqatigiiffik qaammatip siuliani akiligassanut 

kinguaattooruteqarnersoq. Sulisitsisorpassuaqarpoq, Akileraartarnermulli Aqutsisoqarfimmi sulisut 

ikittuinnaallutik, taamaattumik pingaarnersiuisariaqartarput, ingerlatseqatigiiffiit ataasiakkaat qanoq 

ilinerani atassuteqarfigissanerlugit. Taamaattumik U aatsaat Akileraartarnermut Aqutsisoqarfimmiit 

atassuteqarfigineqarpoq 2017-imi. 

 

Ulloq 1. oktobari 2013 pilersinneqarpoq sulisitsisunik nakkutilliisoqarfik. U kisimiunngilaq 

Akileraartarnermut Aqutsisoqarfimmut akiligassanik kinguaattooruteqartoq. U-ip 

ilisimatitsissutigisimanngilaa najukkani allannguuteqarsimasoq, tamannalu pissutaasinnaasoq 

ingerlatitseqatigiiffiup ukiup affakkuutaartumik nassiunneqartartut kontomik takussutissat 

akileeqqusillunilu nukingisaarutit, ingerlatitseqatigiiffimmut nassiunneqarsimagaluartut, 

tigusarsimannginnerinut. Ingerlatitseqatigiiffik misissuinermut atatillugu ataatsimiigiaqqugamikku 

2017-imi, ingerlatitseqatigiiffiup Akileraartarnermut Aqutsisoqarfik nalunaarfigaa, 

ataatsimiigiaqqusilluni aggeqqusissut najukkamut allamut nassiunneqassasoq. Akileraartarnermut 

Aqutsisoqarfik ilisimatinneqarsimanngilaq najukkap allanngorsimaneranik, aamma allakkat 

nassiussat utertinneqartarsimanngillat. Akileraartarnermut Aqutsisoqarfiup U oqarasuaatikkut 

allatulluunniit atassuteqarfigisimanngilaa. Akileraartarnermut Aqutsisoqarfiup ingerlatseqatigiiffik 

ataatsimiinnissamut aggersarpaa 2017-imi mailikkut aamma allakkatigut. Aqutsisoqarfiup 

aggersaanera ingerlatitseqatigiiffiup aggersaanera mailikkut akivaa, taamaalillutillu paasillugu 

najukkatut oqaatigineqarsimasoq ajortoq. Akileraartarnermut Aqutsisoqarfiup kontomut takussutissat 

U-imut taamaallaat nassiuttarpaat allakkatigut, taamaaliortarpullu Kalaallit Nunaanni 

ingerlatseqatigiiffinnut amerlanerpaanut. Ingerlatseqatigiiffiit immersugassaq immersortussaavaat 

tassani najugaq, ateq, akisussaasup aqqanik mailikkullu adresserisaq allallugit. Imaassinnaavoq 

ingerlatseqatigiiffiup immersugassaq 2012-imi pilersinneqarluni aallartikkami immersorsimassagaa. 

 



Mappertagaqarpoq, tassanilu sulisitsut paasissutissanik pissarsisinnaapput, paasissutissat 

Akileraartarnermut Aqutsisoqarfiup ukiup affakkuutaartumik allakkatigut nassiussaannik 

imalimmik. 
 

V1 forklarede på dansk blandt andet, at hun siden juni 2017 har været kontorchef i 

Arbejdsgiverkontrolenheden i Skattestyrelsen. Hun har været der siden 2010. Ifølge 

indkomstskatteloven skal selskaber indberette medarbejdernes A-skat og AMA rettidigt. Der skal 

samtidig betales rettidigt. Der må ikke være gæld fra arbejdsgiverens side. 

 

Fra 2014-2017 har T ikke indbetalt A-skatter og AMA rettidigt. Der er også blevet modregnet i 

selskabets tilgodehavende. Selskaber plejer at sende fakturaer til Selvstyret, og i disse fakturaer 

modregnes eventuel skattegæld af Inkassoafdelingen. 

 

Den 22. november 2017 var der kontrol af selskabet, og i den forbindelse blev der lavet en skattebøde 

på 1,5 % om måneden af restancerne for hver måned, der ikke var blevet indbetalt rettidigt. 

 

Selskabet bliver tilsendt et FE-kort hver måned med en betalingspost, såfremt det har indberettet A-

skat og AMA. Der er betalt for sent flere gange, og i 2017 var gælden på det tidspunkt 106.000 kr. 

for forskellige måneder. Der var ikke betalt rettidigt, hvorfor Skat udformede en skattebøde.  

 

Skattestyrelsen har en hjemmeside, hvor arbejdsgiverne selv kan se, hvor meget der er indberettet, 

hvor meget der er betalt, og om der er eventuelle restancer. Firmaet er selv ansvarligt for at orientere 

sig her og indbetale rettidigt. 

 

Hendes kollega har lavet bødeberegningsskemaet. Af skemaet fremgår bl.a., hvad selskabet har 

indberettet, betalt og hvornår der er betalt. Det fremgår også, om det udløser en bøde. 

 

Inddrivelsesafdelingen sender kontoudtog over restancer to gange årligt til selskaberne. Derudover 

har hver arbejdsgiver en kode til en hjemmeside, hvor de også kan tilgå oplysningerne. 

Arbejdsgiverne skal selv tilgå hjemmesiden og orientere sig her. De bliver også tilsendt et FE-kort, 

der går via PBS. 

 

Skattemyndighederne laver hver måned en saldoliste, hvor de kan se, om et selskab har restancer for 

den forgangne måned. Der er mange arbejdsgivere, og der er få medarbejdere i Skattestyrelsen, så de 

er nødt til at prioritere, hvornår de kontakter og kontrollerer det enkelte selskab. Det er derfor, at ICE 

FM først blev kontaktet af Skattestyrelsen i 2017. 

 

Den 1. oktober 2013 blev der lavet en arbejdsgiverkontrolenhed. T er ikke det eneste selskab, der har 

restancer til Skattestyrelsen. T har ikke oplyst om, at det har ændret postadresse, hvilket kan være 

årsagen til, at selskabet ikke har modtaget de kontoudtog og rykkere, der er sendt til selskabet hvert 

halve år. Da de indkaldte selskabet til kontrolmødet i 2017, kontaktede selskabet Skattestyrelsen og 

meddelte, at mødeindkaldelsen skulle sendes til en anden adresse. Skattestyrelsen blev ikke orienteret 

om, at selskabet havde ændret adresse, og der er ikke modtaget nogen returpost. Skattestyrelsen har 

ikke kontaktet T telefonisk eller på anden vis. Skattestyrelsen indkaldte selskabet til mødet i 2017 

både pr. e-mail og pr. post. Selskabet besvarede styrelsens indkaldelse pr. mail, og det var på den 

måde, at de opdagede, at den opgivne postadresse var forkert. Skattestyrelsen har kun sendt 

kontoudtogene til T pr. post, og det gør de til de fleste selskaber i Grønland. Selskaberne kan udfylde 



en blanket med adresse, navn på den ansvarlige og mailadresse. Selskabet har formentlig udfyldt en 

blanket i 2012 i forbindelse med dets opstart.  

 

Der er en hjemmeside, hvor arbejdsgiverne kan gøre sig bekendt med de oplysninger, som 

Skattestyrelsen også fremsender pr. post hvert halve år. 

 

[…] 

 

Grønlandsk: 

U1 nassuiaatigereersimasaminut ilassutitut nassuiaavoq, radio taamaallaat ataasiinnarmik initaqartoq, 

tassaniittorlu skaavik qarasaasiamik imalimmik. Taamaattumik qinnutigisimavaa, ataatsimiinneq 

taarsiullugu ingerlanneqassasoq najukkamini Niels Hammekensvejimi. Aggeqqusissut allakkatigut 

tigusimavaa, tamatumalu malitsigisaanik allaqatigiinneq pisoq mailikkut. Aggeqqusissut, radiomut 

nassiunneqarsimasoq, allakkerivikkoortumik tiguvaa. Taamaattumik paasisinnaanngilaa, 

akiligassanut nukingisaarutit kontomullu takussutissiat, Akileraartarnermut Aqutsisoqarfiup 

nassiussarisimasai sumut nassiunneqarsimanersut. Nalungilaa mappertakkamut isersinnaalluni, 

taamaaliorsimanngilarli, ingerlatseqatigiiffik aningaasanik akiligassaqarnersoq nalugamiuk 

taamaattumillu tamatumunnga tunngasumik qanoq iliuuseqarnissaq pisariaqartissimanagu. 

 

T1 forklarede supplerende, at radioen kun udgør et lokale, hvor der står et skab med en PC i. Derfor 

bad han om, at mødet fandt sted på hans adresse på Niels Hammekensvej i stedet. Indkaldelsen 

modtog han pr. brev, og den efterfølgende korrespondance skete pr. mail. Han modtog indkaldelsen, 

der var sendt til radioen, pr. post. Han forstår derfor ikke, hvor de øvrige rykkere og kontoudtog, som 

Skattestyrelsen har sendt, er blevet sendt til. Han er klar over, at han kunne tilgå hjemmesiden, men 

det gjorde han ikke, da han ikke var bekendt med, at selskabet skyldte penge og derfor ikke så nogen 

anledning hertil. 

 

[…] 

 

 

Julie Sandvik Loft 

midlertidig kredsdommer 

 


