Moms
I Grønland betaler man ikke moms. Det gør at hvis man bor i Grønland kan man få
momsen refunderet hvis man indfører det til Grønland.
Man kan få refunderet momsen på to måder.


Den ene er at få lavet en Tax-free bon, samt medbringe varerne på rejsen. Så kan
man få refunderet momsen i lufthavnen mod et gebyr. Man skal dog være
opmærksom på at man skal kunne vise en gyldig bopælsattest.



Den anden måde er at købe varerne almindeligt i Danmark. Det skal faktureres til
ens grønlandske adresse eller evt. c/o på ens arbejdsplads. På fakturaen skal der
stå de enkelte køb og det samlede momsbeløb. Så betaler man hele beløbet i
forretningen, og laver en aftale om at man sender den fakturaen tilbage når den er
underskrevet og stemplet af der grønlandske skattekontor.
Så sender man varerne til Grønland, evt. sammen med det øvrige indbo. Når man
så er kommet til Grønland tager man varerne og fakturaen med ned på
skattekontoret og får underskrevet og stemplet den. Hvis tingene er meget store
kan man tage et billede af dem hvor man evt. kan se ud af vinduerne at man er i
Nuuk. Det gjorde vi med held med nogle sofaborde. Derefter sender man blot
fakturaen tilbage til forretningen man havde handlet med så de har et bevis for at
varerne er udført. Derefter overfører de momsen.
Det vigtigste når mn gør det på denne måde er at man skal finde en butik man kan
stole på, så man kan være sikker på at få momsen tilbage.

Hvis man køber noget over internettet når man er flyttet til Grønland er der flere
internetbutikker der tilbyder levering i Grønland. Man skal dog lige ind og kigge i deres
handelsbetingelser før man bestiller noget. Priserne i butikkerne er mange gange de
samme som i Danmark, selvom der ikke er moms på. Derfor skal man lige kigge
fragtpriser fra Danmark for at se hvad der bedst kan betale sig.

