UMSÓKN UM ENDURRINDAN AV VIRÐISGJALDI OG
BURTURBEININGARGJALDI FYRI MOTORAKFØR

Sí vegleiðing og treytir á baksíðuni

At senda til:

UMSÓKN UM ENDURRINDAN AV
VIRÐISGJALDI AV MOTORAKFØRUM

Sí vegleiðing og treytir á baksíðuni

Akstovan

At senda
til:
Hoyvíksvegur
57

Postsmoga 3206
FO-110
Tórshavn
Akstovan

Hoyvíksvegur 57
Postsmoga 3206
UPPLÝSINGAR UM MOTORAKFARIÐ
FO-110 Tórshavn
Slag av akfari:

Persónbilur

Vøruvognur

Motorsúkkla

Merki:

Modell:

Flokkur:

Skrásetingarnummar:

VIRKIÐ – NÝT SPJALDRASTAVIR

Fyrsti
skrásetingardagur:
Navn:

Skrokknummar: V-tal:

ErBúðstaður:
akfarið koyriklárt?

ja

nei

Hevur
motorakfarið
tryggingarskaða
Postnr.
og bygd/býur:

ja

nei

Telefonnummar:
GRUNDARLAG UNDIR ÚTGJALDI
Kontonummar:

Fartelefon:

a) Útgjald í samband við flyting av landinum

ja

UM AKFARIÐ
b)UPPLÝSINGAR
Útgjald í samband
við útflutning

ja

Slag av akfari:

persónbilur

Er akfarið undir 3500 kg:

ja

c) Hevur akfarið nummarspjøldur

ja

Skrásetingardagur:
EIGARI
– NÝT SPJALDRASTAVIR

E-mail:

nei
nei

vøruvognur

lastbilur

nei

Nummarpláta:

nei

annað:

Skrokknummar:

Fult
Skalnavn:
akfarið brúkast vinnuliga burturav:

ja

P-tal / V-tal:

nei

Hvat skal akfarið brúkast til í virkseminum:
Bústaður:

Postnummar og bygd/býur:
Telefonnummar:

Fartelefon:

Kontonummar:

Teldupostadressa:

Undirritaði váttar undir revsiábyrgd, at upplýsingarnar eru rættar.
Stempul hjá fyritøkuni og undirskrift hjá ábyrgdarhavara

Staður og dagfesting

Undirskrift hjá ábyrgdarhavara

Verður mett, at akfarið er fult vinnuligt?
AT FYLLA ÚT AV AKSTOVUNI

Verður mett at virðisgjald kann útgjaldast?

Dagfesting

ja

ja

nei

nei

Stempul og undirskrift hjá málsviðgera

REPROZ

Staður og dagfesting

AT FYLLA ÚT HJÁ TOLL- OG SKATTSTOVU FØROYA

Stempul
ogrevsaður,
undirskrift
Dagfesting
Við
sekt, hefti ella fongsli upp til tvey ár verður
tann
sumhjá
viðmálsviðgera
vilja ella av grovum ósketni dylur ella gevur skeivar ella villleiðandi upplýsingar ella dylur upplýsingar fyri avgjaldseftirlitinum hjá Akstovuni. Løgtingslóg nr. 33 frá 19. mai 2008 um avgjøld § 28, stk. 1 nr. 1 og stk. 3.
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VEGLEIÐING
1. Persónar og feløg v.m., ið flyta út føroyskt skrásett
motorakfar, og sum ynskja at fáa afturrindað virðisavgjald og burturbeiningargjald, skulu lata Akstovuni
umsókn saman við upplýsingum um motorakfarið,
áðrenn tað verður útflutt.
Stk. 2. Saman við umsóknini skulu fyriliggja upplýsingar
um fysiska motorakfarið, herundir:
1) merki
2) model
3) flokkur
4) skrásetingarnummar
5) skrokknummar
6) fyrsti skrásetingardagur
7) at motorakfarið er koyriklárt
8) um motorakfarið hevur tryggingarskaða
Stk. 3. Umsøkjarin skal upplýsa Akstovuni um eigarans:
1) fulla navn
2) P-tal ella V-tal
3) bústað
4) telefonnummar
5) teldupostadressu og
6) peningastovnur og kontonummar, har upphæddin
skal flytast
7) grundarlag fyri útgjaldinum
Stk. 4. Umsøkjarin skal saman við umsóknini lata
Akstovuni váttan frá útlendskum skrásetingarmyndugleika um, at akfarið er skrásett av nýggjum í útlandinum
(avrit av útlendskum skrásetingarskjali).
Stk. 5. Er motorakfarið frámeldað úr føroysku akfaraskránni, skal umsøkjarin saman við umsóknini lata
Akstovuni váttan frá TAKS um, at akfarið er útflutt úr
Føroyum. Váttanin frá TAKS má vera fingin til vega,
samstundis sum motorakfarið verður útflutt.
Stk. 6. Um eigarin sbrt. stk. 3, er annar eigari enn
upplýst í akfaraskránni, skal váttan um eigaraskifti
fyriliggja frá seinast skrásetta eigara.

2. Tá motorakfar verður tikið úr føroysku skrásetingini
og flutt av landinum, verður burturbeiningargjald á kr.
5.000 afturgoldið.
Stk. 2. Motorsúkklur fáa ikki afturgoldið
burturbeiningargjald.
3. Er skaði á motorakfari, sum verður tikið úr føroysku
skrásetingini og flutt av landinum, skal virðið á skaðanum mótroknast, áðrenn møguligt virðisavgjald og
burturbeiningargjald verður afturgoldið.
Stk. 2. Virðið á skaðanum er kostnaðurin av at umvæla
skaðan, sum tryggingarfelag metir og ger upp fyri
eigarans rokning.
Stk. 3. Hevur akfarið ikki havt tryggingarskaða og
minni enn 10 ár eru liðin síðani skráseting fyrstu ferð
her á landi, skal akfarið áðrenn útflutning vísast fram
fyri Akstovuni ella skal tað fyriliggja ein váttan frá
viðkomandi tryggingarfelag um, at onki endurgjald er
útgoldið í sambandi við tryggingarskaða, sum nýliga er
fráboðaður.
4. Verður motorakfar, sum er útflutt og hevur fingið
afturgoldið virðisavgjald og burturbeiningargjald, flutt
inn aftur til Føroyar, skal eigarin gjalda virðisavgjaldið
og burturbeiningargjaldið aftur í landskassan, sum varð
afturgoldið, tá motorakfarið varð flutt av landinum.
5. Avgerðir hjá Akstovuni kunnu kærast til Skatta- og
Avgjaldskærunevndina innan 4 vikur eftir, at umsøkjarin
hevur fingið fráboðan um avgerðina.

