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Grønlandske virksomheder og myndigheder registreres i CVR
Fra januar 2018 bliver det Centrale Virksomhedsregister (CVR) udvidet med
oplysninger om grønlandske virksomheder og grønlandske offentlige myndigheder.

ERHVERVSS TYRELSE N

Dermed flyttes det grønlandske erhvervsregister (GER) over i CVR, og de
grønlandske virksomheder og myndigheder vil fremgå af CVR med CVRnummer, branche, produktionsenheder, virksomhedsdeltagere m.v. på linje med
tilsvarende danske virksomheder. Det bliver samtidigt muligt at tilgå virksomhedsoplysninger på grønlandsk på samme måde, som CVR på Virk i dag kan
tilgås på engelsk. Oplysninger om grønlandske virksomheder vil blive offentliggjort i CVR på Virk på lige fod med danske virksomheder.

Tlf.

35 29 10 00

Fax

35 29 10 01

Dahlerups Pakhus
Langelinie Allé 17
2100 København Ø

CVR-nr 10 15 08 17
E-post erst@erst.dk
www.erst.dk

ERHVERVSMINISTERIET

De grønlandske kapitalselskaber er allerede i dag, udover at være registreret i
GER, også registeret i CVR med et såkaldt registreringsnummer. Selskabernes
registreringsnummer vil fra januar 2018 ophøre og blive erstattet af et CVRnummer, som vil blive offentliggjort i CVR på Virk. Herudover vil offentliggørelsen af grønlandske kapitalselskaber ikke ændre sig. Når GER flyttes over i
CVR, vil de registrerede virksomheder, selskaber og myndigheder som udgangspunkt bibeholde deres nuværende GER-nummer, som blot konverteres til
et CVR-nummer. Der kan være undtagelser, hvor virksomhederne vil få et nyt
nummer – fx i tilfælde, hvor der er sammenfald mellem en grønlandsk virksomheds nuværende GER-nummer og en dansk virksomheds CVR-nummer.
I det følgende gennemgås en række spørgsmål og svar om sammenlægningen
med særlig fokus på distribution af data.
Hvad er baggrunden for sammenlægningen?
Baggrunden for sammenlægningen af de to registre findes i rapporten ”Fremme
af kommercielt erhvervssamarbejde mellem Grønland og Danmark” fra 2015.
En af rapportens 12 anbefalinger gik på, at Danmark og Grønland i højere grad
bør samarbejde om virksomhedsregistrering med det formål at give grønlandske virksomheder mulighed for at indberette og kommunikere digitalt.
Som følge af ovenstående anbefaling vedtog det grønlandske Selvstyre ultimo
2016 ”Inatsisartutlov nr. 33 af 28. november 2016 om registrering i Det Centrale Virksomhedsregister”, som fastsætter Grønlandske juridiske enheder og pro-
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duktionsenheder skal registreres i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR).
Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar 2018.
Hvilke oplysninger registreres for de grønlandske virksomheder?
Når de grønlandske virksomheder kommer i CVR, vil de som udgangspunkt
ikke adskille sig fra de danske, hvad angår registrering og offentliggørelse af
stamdata som CVR-nummer, virksomhedsadresse, startdato, virksomhedsform,
branchekode samt oplysninger om fuldt ansvarlige deltagere og ledelse mv.
Dog vil de grønlandske virksomheder i første omgang ikke bliver registeret
med ”antal ansatte”, ligesom de ikke vil have registeret oplysninger om hverken reelle eller legale ejere, da de ikke er omfattet af lovgivningen herom.
Der bliver desuden oprettet én ny virksomhedsform, der kommer til at hedde
”Grønlandsk afdeling af udenlandsk selskab eller virksomhed” (GAU) med
virksomhedsformskoden 520. I GER hedder virksomhedsformen ”Filial af
udenlandsk virksomhed”. Der er i dag registeret 146 enheder med denne virksomhedsform i GER, som blandt andet beskæftiger med indvinding af råolie,
serviceydelser i forbindelse med indvinding af råolie og naturgas, geologiske
undersøgelser og prospektering, landinspektører, anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik mv. I CVR vil virksomhederne blive registreret med oplysninger om den grønlandske afdelings virksomhedsnavn, grønlandske adresse, hovedbranche samt eventuelle bibrancher
og afdelingens kontaktoplysninger. Herunder vil der blive registeret oplysninger om hovedselskabets navn, adresse i hjemlandet og registreringsnummer.
Øvrige virksomhedsformer, som var særegne for Grønland (hjemmestyreenhed
og offentlig virksomhed), er blevet konverteret til eksisterende virksomhedsformer inden sammenlægningen af GER og CVR.
Hvordan kan man skelne grønlandske virksomheder fra danske virksomheder?
De grønlandske virksomheder vil kunne skelnes fra de danske på adressen,
hvor alle grønlandske virksomheder vil være registeret med et postnummer
mellem 3900-3999 samt i evt. landekode ”GL”.
I system-til-system-løsningen (skyen) vil de grønlandske virksomheder desuden være markeret med ”ansvarligDataleverandoer: GER”. De grønlandske kapitalselskaber vil fortsat have ”E&S” som ”ansvarligDataleverandoer”.
Hvordan registreres og valideres adressen for grønlandske virksomheder?
De grønlandske adresser valideres mod CPR-vej, modsat de danske adresser
der valideres mod DAR. Dette betyder, at de grønlandske adresser ikke vil få
tilknyttet et DAR UUID.
De eksisterende grønlandske enheder bliver flyttet med den adresse, der er registeret i GER. Den grønlandske Skattestyrelsen er i øjeblikket i gang med at
foretage en datavask af adresserne, således at datakvaliteten forbedres inden

3/4

konverteringen. På trods af denne datavask, kan det dog ikke forventes at samtlige migrerede adresser er CPR-valide.
De grønlandske virksomheder vil få deres egen grønlandsk-sprogede selvbetjeningsløsning på Virk Indberet, hvor der kan registreres enkeltmandsvirksomheder, interessentskaber, kommanditselskaber, partrederier, fonde og foreninger. Når der registreres nye virksomheder via den digitale selvbetjeningsløsning, vil de blive valideret op mod CPR-vej.
Bygningsnummeret vil for grønlandske virksomheder blive tilføjet som en ny
attribut, der i datasættet vil ligge uafhængigt af beliggenhedsadressen. Bygningsnummeret udstilles via CVR på Virk og via systemet-til-system (skyen),
men ikke i de øvrige distributionsløsninger.
Hvilken branchenomenklatur benyttes for grønlandske virksomheder?
De grønlandske virksomheder vil blive registeret i CVR med de eksisterende
danske branchekoder (DB07), som også benyttes for danske virksomheder i
CVR.
Det grønlandske erhvervsregister (GER) benytter i øjeblikket den grønlandske
branchenomenklatur GB2000, men er i fuld gang med at konvertere disse til
DB07, så de er klar til at blive migreret til CVR primo 2018.
Hvor distribueres oplysninger om grønlandske virksomheder?
Data om grønlandske virksomheder vil blive distribueret på samme måde og
via samme kanaler som de danske virksomheder.
Helt generelt anbefaler Erhvervsstyrelsen, at CVR på Virk og system-til-system
adgangen til CVR-data benyttes, da disse indeholder både nye og historiske
CVR-data og oplysninger om ledelsesmedlemmer og bygningsnumre, som ikke
findes i de øvrige løsninger.
Hvem er dataansvarlig for grønlandske virksomheder?
Erhvervsstyrelsen er, ligesom det er tilfældet i dag, dataansvarlig for de grønlandske kapitalselskaber, mens den grønlandske Skattestyrelsen fortsat er datasvarlig for de øvrige grønlandske virksomhedsformer (enkeltmandsvirksomheder, interessentskaber, kommanditselskaber, partrederier, fonde og foreninger og den nye virksomhedsform grønlandsk afdeling af udenlandsk selskab eller virksomhed).
Hvis der opstår spørgsmål vedr. data for disse virksomhedsformer, kan Lars Bo
Lauridsen fra den grønlandske Skattestyrelse kontaktes:



Telefon: +299 34 65 82
Mail: labo@nanoq.gl

Hvor mange nye enheder udvides CVR med?
I første omgang vil CVR blive udvidet med alle aktive virksomheder registeret
i GER. GER indeholder i dag ca. 6000 aktive juridiske enheder, hvoraf godt
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halvdelen er enkeltmandsvirksomheder, og ca. 1000 er kapitalselskaber. De resterende er registreret med en række andre virksomhedsformer, se evt.
http://aka.gl/da/Virksomhed/GER.
Senere vil de inaktive enheder ligeledes blive migreret fra GER til CVR.
Spørgsmål?
Kontakt fuldmægtig i Erhvervsstyrelsen, Mathilde Winkel Madsen, på mail
matwin@erst.dk eller telefon: 35 29 16 29.

