1 MVG-avlyfting – hvat, hvør og hvussu
1.1 Hví hesa kunning?
Stovnarnir uppliva viðhvørt, at gjaldstovan fer inn og bókar um útreiðslur, sum eru bókaðar á
standardroknskaparkontu 7510. Niðanfyri verður kunnað um, hvat ið skal verða bókað á
standardroknskaparkontu, hvat ið skal verða ”lyft av aftur” standardroknskaparkontu 7510, og hví
gjaldstovan bókar um útreiðslur frá standardroknskaparkontu 7510 til kontuna, har restin av útreiðsluni er
bókað.
Upprunaliga varð MVG-avlyftingin sett í verk fyri at tað ikki skuldi vera munur á, um stovnurin setti fólk í
starv ella keypti tænastuna frá vinnulívinum. Tankin var at tálma starvsfólkavøkstrinum innan tað almenna.
Ætlanin hevur tískil ikki verið at lyfta MVG av sum so – og tí heldur ikki útlendskt avgjald.
Hendan kunning er óviðkomandi fyri stovnar/virksemi, sum eru MVG-skrásettir, og sum í Vinnuglugganum
lata inn MVG-uppgerðir til TAKS fyri hetta virksemið.

1.2 Hvussu MVG-útreiðslan verður lyft av játtanarroknskapinum hjá
stovninum
Eina ferð um mánaðin ger gjaldstovan eina koyring, har tann salda, sum ávísa mánaðin er bókað á
standardroknskaparkontu 7510 KeypsMVG, verður mótbókað/góðskrivað á standardroknskaparkontu 7599,
og síðani verður henda salda flutt til eitt stovnsnummar/játtan, sum ber allar tær MVG-útreiðslur, ið verða
lyftar av rakstrarjáttanum og løgujáttanum á fíggjarlógini.

1.3 Hvørji játtanarsløg fáa MVG lyft av aftur játtanarroknskapinum
Tað eru fyrst og fremst rakstrarjáttanir (sum nú eisini fevnir ”landsfyritøkur”) og løgujáttanir, ið fáa MVGútreiðsluna lyfta av aftur við mánaðarlok. Undantakið er stovnar, sum virka í útlandinum, t.d.
sendistovurnar og sjúklingahotellið. Hesi bóka avgjaldsútreiðsluna frá veitara í útlandinum á somu kontu
sum restin av útreiðsluni.
Stuðulsjáttanir og lógarbundnar játtanir fáa ikki MVG-partin endurrindaðan. Stuðulsjáttan er vanliga játtan,
sum rinda út ymisk sløg av studningi, lán, keyp av partabrøvum o.tíl. Meginregluliga eiga rakstrarútreiðslur
– og tískil eisini keypsMVG – ikki at verða bókaðar á tílíkar. Sama er galdandi fyri lógarbundnar játtanir.

1.4 Hvat skal verða bókað á StRk 7510 og tí lyft av aftur
Á standardroknskaparkontu 7510 verður bókað føroyskt keypsMVG (veitarar, ið eru MVG-skrásettir í
Føroyum – bæði føroyskir og útlendskir) og innflutningsMVG (sum flutningsfyritøkur hava lagt út fyri
almenna stovnin).

1.4.1 Føroyskt avgjald av t.d. umboðanarútreiðslum/starvsfólkaútreiðslum o.tíl.
Vinnuvirkir og annað MVG-skrásett virksemi kunnu ikki draga keypsMVG’ið frá av umboðanar/starvsfólkaútreiðslum.
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MVG-endurrindanin, hvørs endamál er at nýtslan hjá rakstrarjáttanum og løgujáttanum skal vísast uttan
MVG, skal ikki samanberast við MVG-avrokningina, sum verður send TAKS fyri MVG-skrásett virksemi. Tí
útreiðslan av MVG-endurrindanini verður ikki endurgoldin av TAKS – hon verður í staðin savnað á einum
roknskapi, sum ber alla MVG-endurrindanina. Tí skal keypsMVG’ið av umboðanar- og starvsfólkaútreiðslum
eisini bókast á standardroknskaparkontu 7510.

1.5 Hvat skal ikki verða bókað á StRk 7510 og tí ikki verða endurrindað
1.5.1 Útlendskt avgjald
Danskur momsur og útlendskt VAT (Value Added Tax) skal ikki verða bókað á kontu 7510. Um so er, at
almenni stovnurin eigur at rinda hetta, skal tað verða bókað á somu kontu, sum restin av útreiðsluni.
Er danskur ella annar útlendskur veitari MVG-skrásettur í Føroyum, er keypsMVG’ið at rokna sum føroyskt
MVG. Tað verður tískil bókað á kontu 7510 og endurrindað játtanarroknskapinum.

1.6 Nær skal stovnurin rinda moms og útlendskt VAT
Vit nevna ikki her øll dømi, men tá ið stovnurin brúkar vøruna ella tænastuna í útlandinum – bæði skeið,
uppihald o.a. – skal stovnurin rinda ”moms” og bóka hetta saman við restini av útreiðsluni.
Kann t.d. danskur veitari leggja ”moms” á vøru/tænastu, sum hann selur at verða brúkt í Føroyum?
Meginregluliga nei, er hann ikki MVG-skrásettur í Føroyum.
Hvat kann stovnurin gera? Hann kann gera veitaran varugan við MVG-viðurskiftini í Føroyum og krevja eina
kreditnotu og nýggja rokning, uttan ”moms”.
Heldur stovnurin, at upphæddin er so lítil, at tað loysir seg ikki at krevja upphæddina aftur, skal ”momsurin”
bókast á somu kontu sum restin av útreiðsluni.
Stovnurin kann spyrja TAKS, um ein útlendskur veitari er MVG-skrásettur í Føroyum. Talan er um fleiri
útlendskar veitarar, ið eru MVG-skrásettir í Føroyum (KONE Elevatorer, Xerox Financial Services, Canal
Digital o.s.fr.).

1.7 Hvørjar MVG-kanningar ger gjaldstovan hvønn mánað
Gjaldstovan kannar:
1) um keypsMVG verður bókað á játtanir av slagnum ”stuðulsjáttan” og ”lógarbundin játtan”,
2) um stovnarnir í útlandinum bóka útreiðslur á kontu 7510, tá talan ikki er um keyp í Føroyum,
3) um bókað verður á kontu 7510, tá ið veitarin stendur at hava bústað uttanlands,
4) um MVG-parturin er meiri enn 25% av prísinum uttan MVG – ella meiri enn 20% av samlaðu
upphæddini.

1.7.1 Hvørjar rættingar ger Gjaldstovan
Ad 1 og 2: MVG-parturin verður bókaður um til útreiðslukontuna
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Ad 3: um veitarin er MVG-skrásettur í Føroyum, ger gjaldstovan ikki meira við málið – er veitarin ikki MVGskrásettur í Føroyum, verður MVG-parturin bókaður um til útreiðslukontuna

1.7.2 Fráboðan um rættingar
Ofta ger gjaldstovan stovnin varugan við, at hon hevur bókað um, men ikki altíð. Stovnurin kennir reglurnar
og veit tí, hví Gjaldstovan rættar.
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