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Skatta- og avgjaldsmál avgerðir

Mál nr.: Lóg: Avgerð tikin:
10/00030 Lóg um Toll- og Skattafyrisiting §

22
07.04.2011

Mótrokning av sjúkrakassagjaldi. Innheinting. Avvíst.

Samandráttur:
Kært er um, at TAKS hevur mótroknað sjúkrakassagjald í avlopsskatti. Vísandi til § 22
í toll- og fyrisitingarlógini hevur nevndin ikki málsføri at taka støðu til avgerðir um
mótrokning av sjúkrakassagjaldi, tí mótrokningin er gjørd av TAKS sum liður í teirra
innheintningarvirksemi. Kæran um mótrokningina er tí ein kæra um innheinting av
sjúkrakassagjaldi og ikki ein kæra um toll, skatt ella mvg.
Grundað á omanfyri standandi hevur Skatta- og avgjaldskærunevndin avgjørt at
avvísa kæruna.

Avgerð

Kært er um, at TAKS hevur mótroknað sjúkrakassagjald í avlopsskatti.

Kæran
Við skrivi dagfest 23. apríl 2010 hevur TAKS boðað frá, at tey hava mótroknað sjúkrakassa-
gjald frá 2009 í avlopsskatti.

Kærarin veit ikki, at hann hevur ikki goldið sjúkrakassan fyri 2009, og ger hann annars vart
við, at sjúkrakassalógin, ið heimilaði TAKS at innheinta sjúkrakassagjald, varð sett úr gildi
31. desember 2009.

Eitt er, at TAKS innheintar eina ikki skylduga upphædd, men TAKS manglar lógarheimild
fyri innheintingina.

Ketan loypur av í byrjanini, tá TAKS móttekur krav frá sjúkrakassanum og skrásetur hetta
krav í innheintingarskipanini. Hetta krevur lógarheimild, men lógin, sum gevur heimild,
Sjúkrakassalógin, er sett úr gildi tann 31. desember 2009. Og tað er tað, sum kæran snýr seg
um – og tað var tað, sum kærarin skrivaði í kæru síni.

TAKS
Tann 3. mars 2010 fær TAKS krav frá Havnar sjúkrakassa áljóðandi kr. 660,00. Kravið er fyri
sjúkrakassagjald fyri 2009 hjá kæraranum.

Tann 18. mars 2010 verður kravið skrásett í innheintingarskipanini hjá TAKS, og verður
fráboðanarskriv sent kæraranum sama dag. Kærarin verður biðin um at gjalda upphæddina
innan 10 dagar eftir dagfestingina av skrivinum. Eisini verður boðað frá, at um skuldin ikki er
goldin innan ásettu tíð, verður eftirhildið í A-inntøku og um neyðugt pantað. Upplýst verður,
at um útgjøld koma frá TAKS, verða tey mótroknað til eftirstøðu. Skrivið er sent út
automatiskt og skrásett í IK-skipanini. Fráboðanarskrivið er áljóðandi kr. 669,00. Ómaksgjald
kr. 9,00 og sjúkrakassagjald kr. 660,00.
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Tann 23. apríl 2010 fær kærarin útgoldið avlopsskatt, íalt kr. 28.680,00. Mótroknað verða kr.
669,00 til ómaksgjald og sjúkrakassagjald 2009. Mótrokningin verður framd eftir vanligum
reglum, sum eru ásettar sambært dóms- og rættarsiðvenju:

Í sambandi við mótrokning fær borgarin skrivlig boð um mótrokningina. Í skrivinum verður
gjørt vart við, at møguleiki er fyri at kæra mótrokningina innan 14 dagar.

Talan er í hesum føri um tvungna mótrokning.

Treytirnar at fremja tvungna mótrokning eru ikki staðfestar við lóg. Tvungin mótrokning fer
fram eftir reglum, sum byggja á rættarsiðvenju. Treytirnar fyri tvungnari mótrokning eru fyri
tað fyrsta, at bæði krøvini eru peningakrøv, fyri tað næsta, at krøvini skulu vera gjaldsbúgvin,
fyri tað triðja, at kravið hevur rættargildi og fyri tað fjórða, at skuldarin eftir einum kravi er
kravánari eftir hinum kravinum, sum mótroknað verður í. TAKS metir, at í hesum føri eru
treytirnar fyri tvungnari mótrokning loknar, og í slíkum førum skal innkrevjingin mótrokna
útgjald, sum TAKS fremur í eftirstøðu av sjúkrakassagjaldi.

Avgerðin hjá Skatta- og avgjaldskærunevndini
Spurningurin er, um nevndin hevur málsføri at viðgera kæruna um mótrokning av sjúkra-
kassagjaldi í avlopsskatti.

Sambært § 22 í løgtingslóg nr. 169 frá 30. desember 1997 um toll- og skattafyrisiting viðger
Skatta- og avgjaldskærunevndin toll-, skatta- og avgjaldskærur.

Vísandi til hesa grein hevur nevndin ikki málsføri at taka støðu til spurningar viðvíkjandi
sjúkrakassagjaldi, herundir um skyldu at gjalda sjúkrakassagjaldið o.s.fr.

Nevndin hevur heldur ikki málsføri at taka støðu til avgerðir um mótrokning av sjúkrakassa-
gjaldi, tí mótrokningin er gjørd av TAKS sum liður í teirra innheintningarvirksemi. Kæran um
mótrokningina er tí ein kæra um innheinting av sjúkrakassagjaldi og ikki ein kæra um toll,
skatt ella mvg.

Grundað á omanfyri standandi hevur Skatta- og avgjaldskærunevndin avgjørt at avvísa
kæruna.

Vísast kann til Fíggarmálaráðið viðvíkjandi kæruni um mótrokningina. Upplýsast kann eisini,
at Heilsumálaráðið møguliga er kærumyndugleiki í mun til eina møguliga kæru um sjálvt
sjúkrakassagjaldið.


