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Skatta- og avgjaldsmál avgerðir

Mál nr.: Lóg: Avgerð tikin:
08-02-22-49 31.03.2010

Mótrokning av avlopsskatti fyri 2007 í mvg-skuld

Samandráttur:
Kært er um, at TAKS hevur tikið avgerð um at mótrokna mvg skuld í avlopsskatti fyri
2007. Skatta- og avgjaldskærunevndin hevur tikið avgerð um at staðfesta avgerðina hjá
TAKS um mótrokning vísandi til, at treytirnar fyri at mótrokna sambært teimum
vanligu reglunum um mótrokning eru loknar.

Avgerð:

Kært er um, at TAKS hevur tikið avgerð um at mótrokna mvg skuld í avlopsskatti fyri 2007.

Kærarin
Kærarin upplýsir, at hann fekk bræv frá TAKS um, at hann fekk kr. 6.268 aftur í skatti. Seinni
fekk kærarin aftur bræv frá TAKS, har upplýst varð, at alt verður afturhildið fyri eftirstøðu í
mvg, sum kærarin hevur søkt Kærustovnin um at fáa lættað ella strikað. Tað kemur fyri seinni
í ár.

Hjálagt kæruni er bræv frá TAKS frá 17. oktober 2008, har upplýst er, at MVG á kr. 6.268
verður mótroknað í avlopsskatti fyri 2007.

Kærarin upplýsir eisini, at hann vendi sær til TAKS fyri at spyrja, um hann kundi fáa
pengarnar beinanvegin. Tað kundi hann ikki, tí brævið var farið út. TAKS bað hann venda sær
til bankan og biðja bankan leggja pengarnar út. Kærarin fekk bankan at leggja út, og kontan er
í minus, og TAKS mótroknar mvg’ið í avlopsskattinum. Hetta er óheppið.

Í telduposti frá 26. januar 2009 upplýsir kærarin, at sambært brævinum um eftirstøðu verður
mvg ikki afturhildið í skatti.

TAKS
Í ummælinum frá TAKS verður upplýst, at mótrokning kann gerast í hesum føri, tí talan er um
tvey peningakrøv, skuldin til landskassan er gjaldsbúgvin, tvs. at skuldin er fallin til
gjaldingar, og landið skal kunna loysast frá borgarans skuld til landið, TAKS er rætti
kravánari til skuldina, og borgarin hevur regluliga fingið fráboðanarskriv, har upplýst verður,
at útgjald frá TAKS verða mótroknað til eftirstøðu.

Í brævi frá 15. mars 2010 upplýsir TAKS, at tað ikki er møguligt at finna avrit av tí brævi um
eftirstøðu, sum er sent til kæraran. Hesi skriv verða send beinleiðis frá Elektron.

Viðvíkjandi upplýsingum frá TAKS í Klaksvík upplýsir TAKS, at tað ikki er nakað notat
hesum viðvíkjandi. Tað er tí ikki møguligt at finna út av, hvat er upplýst kæraranum. Tað er í
øllum førum ikki vanlig mannagongd at biðja borgara fara í bankan at lána pengar, áðrenn
avlopsskattur er útgoldin.



Síða 2 av 2c:\users\ah\appdata\local\temp\08-02-22-49_17329d5.doc

TAKS hevur tann 25. mars 2010 sent Kærustovninum avrit av tí teksti, sum verður sendur
borgarum, tá fráboðað verður um eftirstøðu. Hesin tekstur váttar ikki, at mvg ikki verður
afturhildið í skatti.

TAKS upplýsir eisini í hesum sambandi, at tey ikki kunnu vátta, at soljóðandi tekstur er í
brøvum um fráboðan um eftirstøðu.

Avgerð frá Skatta- og avgjaldskærunevndini
Spurningurin er, um TAKS hevur rætt til at mótrokna mvg skuld í avlopsskatti fyri 2007.

Eingin áseting er í lógini um mótrokning av mvg skuld, og avgerandi er tí, um TAKS hevur
rætt at mótrokna sambært teimum vanligu reglunum um mótrokning.

Tá bæði krøvini eru peningakrøv, krøvini eru sínamillum krøv, krøvini eru fallin til
gjaldingar, kærarin hevur fingið fráboðan um mótrokningina og mótkravið hevur rættargildi,
hevur TAKS rætt at mótrokna sambært teimum vanligu reglunum um mótrokning.

Tá tað ikki hevur verið møguligt at fáa upplýsingarnar hjá kæraranum váttaðar um, at TAKS í
brøvinum um eftirstøðu hevur upplýst, at mvg ikki verður afturhildið í skatti, hevur TAKS
ikki mist rættin at mótrokna. Tað sama er galdandi í mun til tær upplýsingar, sum kærarin
upplýsir at hava fingið frá TAKS í Klaksvík viðvíkjandi útgjaldi av avlopsskattinum fyri
2007.

Skatta- og avgjaldskærunevndin hevur tikið avgerð um at staðfesta avgerðina hjá TAKS
um mótrokning vísandi til, at treytirnar fyri at mótrokna sambært teimum vanligu
reglunum um mótrokning eru loknar.

Viðmerkjast kann, at avgerðin hjá TAKS um mótrokning ikki er grundgivin og tí ikki
lýkur treytirnar í fyrisitingarlógini hesum viðvíkjandi.


