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Skøde 
 

Skøde for 

B nr.  By  Koordinater:  

Adresse  

 

Sælger(e) 

Navn  

Adresse (ikke postboks)  

Postnr. & By  

 
Overdrager/sælger herved ovenstående ejendom til: 

 

Køber(e) 

Navn  

Adresse (ikke postboks)  

Postnr. & By  

 

Købesum & overdragelsesdato 

Købesum (heraf 1,5 % stempelafgift til skattestyrelsen)  

Dato for overdragelse:  

 

Evt. individuelle vilkår 

 

 

 

 

 

 

 

Anmelder 

Navn  

Adresse  

Postnr. & by  
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Sælgerens(ernes) underskrift(er) 

Sted & dato:  

Navn(e) i blokbogstaver  

 

Personlig underskrift 

 

 

 

Til vitterlighed om underskriftens(-ernes) ægthed, daterings rigtighed og 

underskriverens(-nes) myndighed: f.s.v.a. sælger(e). 

(Underskrift på to myndige personer, ikke familie) 

 

1. Vitterlighedsvidne 2. Vitterlighedsvidne 

Sted & dato  Sted & dato  

Navn  Navn  

Stilling:  Stilling:  

Adresse:  Adresse:  

Postnr. & By  Postnr. & By  

 

Underskrift 

  

Underskrift 

 

 

 

Køberens(ernes) underskrift(er) 

Sted & dato:  

Navn(e) i blokbogstaver  

 

Personlig underskrift 
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Vejledning om registrering af skøde 

For at få registreret ejerskifte, skal der laves et skøde på ejendommen. Skødet skal 

indsendes til Retten i Grønland til registrering, hvorefter køberen vil være registreret som 

ejer af huset. Der skal betales 1,5% af købesummen i stempelafgift. Disse penge skal 

indbetales til Grønlands Selvstyre, Skattestyrelsen. 

For at få registreret skøde skal de minimum indeholde følgende: 

1. Anmelder skal stå øverst i højre hjørne. (Anmelderen er den som dokumentet skal 

returneres til efter endt registrering) 

2. Sælgers og købers navne + adresser (ikke postboks) 

3. B nr., koordinater, og by skal tydeligt fremgå af teksten. 

4. Der skal stå købesum i skødet. Hvis købesum er 0 kr., skal dette fremgå. 

5. Skødet skal være dateret og underskrives af køber og sælger. Køber og sælgers 

navne skal skrives med blokbogstaver under underskriften. Køber og sælgers 

underskrifter skal være daterede. 

6. To vitterlighedsvidner skal underskrive for sælger. Vitterlighedsvidnerne må ikke 

være nærtstående til sælger. Dette skal være med teksten: Til vitterlighed om 

underskriftens(-ernes) ægthed, daterings rigtighed og underskriverens(nes) 

myndighed: Navn, stilling, adresse (ikke postboks), postnr. Og by, underskrift på to 

myndige personer. 

7. Skødet skal indleveres i to eksemplarer. En original og en kopi. Kopien må ikke 

indeholde blanke sider. (Skal være kopieret på begge sider) 
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