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1. Indledning 

Fra 1. januar 2019 ændres forretningsgangen for afregning af Havneafgift til Grønlands Selvstyre for Nuuk 
Havn. 
 
Havneafgift til Grønlands Selvstyre vil fra 1. januar 2019 ikke blive faktureret fra Sikuki Nuuk Harbour A/S, 
og grundlaget for indbetaling af Havneafgiften vil alene være den af skibet (agenten e.l.) selv udfyldte 
erklæringsformular, en slags selvangivelse af afgiften.  Jfr. nærmere nedenfor. 
 

2. Forretningsgang fra 1. januar 2019 

Fra 1. januar 2019 skal havneafgiftserklæringen (jfr. bek. § 4. stk. 1., jfr. punkt 4) fremsendes ved mail 
senest på afsejlingsdagen til Sikuki Nuuk Harbour A/S.  I forhold til Sikuki Nuuk Harbour A/S er agenten for 
skibet ansvarlig for at, der sker fremsendelse heraf. 
 
Erklæringen skal fremsendes til sikuki@sikuki.gl , og skibets navn, afsejlingsdag samt ordet ”GS 
Havneafgift” skal fremgå af mailens titel. 
 
Havneafgiften indbetales på konto 6471 - 1715248  senest ved afsejling.  I forhold til Sikuki Nuuk Harbour 
A/S er agenten for skibet ansvarlig for at, der sker indbetaling heraf. 
 
Indbetalingen skal indeholde tilstrækkelig oplysninger til at identificere indbetaler/agent og til at 
indbetalingen kan parres med den fremsendte erklæring.  Indbetalingen skal således indeholde minimum 
følgende oplysninger: 
 

• Skibets navn 

• Afsejlingsdagen 

• Indbetalers navn 
 
Det skal igen understreges, at der ikke fra Sikuki Nuuk Harbour A/S vil blive fremsendt faktura på 
havneafgiften eller på anden måde kvittering for modtagelse af betalingen.  Skibets egen udfyldte 
erklæringsformular (selvangivelse) vil således være den eneste dokumentation herfor. 
 

3. Opfølgning m.v. 

Der vil fra Sikuki Nuuk Harbour A/S løbende blive fulgt op på, at erklæring og betaling for skibsanløb i Nuuk 
havn modtages rettidigt. 
 
Information om ikke modtagne erklæringer og/eller betalinger vil blive videregivet til Skattestyrelsen for 
videre foranstaltning og sanktioner i henhold til lov og bekendtgørelse. 
 
Forespørgsler til Sikuki Nuuk Harbour A/S om ovenstående kan rettes til sikuki@sikuki.gl eller tlf. +299 31 
40 30. 
 
For fortolkningsspørgsmål i øvrigt til lov og bekendtgørelse henvises til Skattestyrelsen. 
 
Der henvises i øvrigt generelt til de til enhver tid gældende Forretningsbetingelser for Sikuki Nuuk Harbour 
A/S samt Ordensreglement for Sikuki Nuuk Harbour A/S, der kan findes på vor hjemmeside www.sikuki.gl . 
 
 

mailto:sikuki@sikuki.gl
mailto:sikuki@sikuki.gl
http://www.sikuki.gl/


                                                                                        

Sikuki Nuuk Harbour A/S │ Postboks 4102 │ Aqqusinersuaq 48A │ 3900 Nuuk - Greenland │ T: +299 31 40 30 │ M: sikuki@sikuki.gl │ W: www.sikuki.gl    3/3 

4. Lovgrundlag Havneafgift til Grønlands Selvstyre 

Bestemmelserne om Havneafgift til Grønlands Selvstyre fremgår af følgende lov og bekendtgørelse, hvor 
relevante paragraffer er fremhævet: 
 

Landstingslov nr. 20 af 30. oktober 1992 om havneafgift: 
 

• § 5. Afgiftsansvaret forfalder ved skibets anløb af en havn. 
Stk. 2. Afgiftstilsvaret indbetales til Skatteforvaltningen senest ved skibets afsejling fra havnen. 

 

• § 10. For betaling af afgiftstilsvaret efter denne landstingslov hæfter reder, ejer, bruger, befragter 
eller disponent. 

 

• § 12. Landsstyret kan fastsætte regler om gennemførelse af denne landstingslov samt fastsætte 
bestemmelser om fritagelse eller lempelse i afgiftstilsvaret for visse skibstyper. 

 
Bekendtgørelse nr. 5 af 7. marts 2003 om havne- og krydstogtspassagerafgift: 
 

• § 3. Havnemyndigheden udøver de til Skattedirektoratet i landstingslov nr. 20 af 30. oktober 1992 
om havneafgift henlagte pligter og rettigheder. 

 

• § 4. Føreren af et skib, eller et andet besætningsmedlem, skal inden skibets afsejling fra en havn 
efter havnemyndighedens nærmere anvisning afgive erklæring til havnemyndigheden om skibets 
art, skibets BRT/BT, antal påbegyndte døgn i havnen samt anerkende den opgjorte afgift. 
Stk. 2. Samtidig med angivelsen af den i stk. 1 nævnte erklæring skal forfalden havneafgift 
indbetales til havnemyndigheden. 

 
Sikuki Nuuk Havn A/S er som Havnemyndighed i Nuuk af Skattestyrelsen pålagt at opkræve Havneafgiften på 
vegne af Grønlands Selvstyre jfr. bekendtgørelsens § 3. 
 
Bemærk, at frist for aflevering af erklæring og afregning af afgift til Sikuki Nuuk Harbour A/S således også er 
på afsejlingsdagen. 
 
Erklæringsformularer for hhv. krydstogtskibe samt øvrige skibe kan hentes hos Skattestyrelsen på 
https://aka.gl/da/Borger/BLANKETTER/Havneafgift . 
 
For fortolkning af lov og bekendtgørelse henvises til, at de med efterfølgende ændringer kan findes via 

Grønlands Selvstyres hjemmeside.  Vær opmærksom på, at der ikke findes en opdateret version af loven 

med indarbejdelse af de senere ændringer. 

 

Nuuk 18. september 2020 

https://aka.gl/da/Borger/BLANKETTER/Havneafgift

