UPPGERÐ YVIR OGN OG SKULD VIÐ ANDLÁT
§ 14 UPPGERÐ A

a.

Uppgerðin skal latast

(Kommuna)

Skiftirætturin
Postboks 28
C. Pløyensgøta 1
FO-110 Tórshavn

Bústaður

P-tal hjá deyða persóninum
(ella føðingardagur)

Navn, starv og bústaður hjá tí deyða persóninum við andlát

Andlátardagur og -ár

b.

Um deyði var gift(ur), upplýsningar um hjúnarfelagan
P-tal (ella føðingardagur)

Navn, starv og bústaður

Um deyði sat í óskiftum búgvi, upplýsningar um fyrstdeyða
P-tal (ella føðingardagur)

Navn, starv og bústaður við andlát

Andlátardagur og -ár

c.

Persónur, ið kann taka ímóti fráboðanum vegna búgvið
Telefonnummar

Navn, starv og bústaður

Kontunummar til møguligan avlopsskatt:
d.

Kann tann í teigi c nevndi persónur taka ímóti og kvitta fyri afturgjalding av skatti vegna búgvið?

ja

nei

Hevur tann í teigi c nevndi persónur heimild til aftaná samráðing við skattavaldið at gera rættingar?

ja

nei

e.

Um deyði var gift(ur), útfyllið 1-3
Um deyði sat við óskiftum búgvi
verður 1 og 2 útfylt

1)

Deyði leggur eftir sær

felagsogn

serogn

2)

Uppgerðin fevnir um*

felagsogn

serogn

3)

Eftirsitandi hjúnafelagin
hevur serogn
*Um bæði felagsogn og serogn verða skift, skal ein uppgerð fyri hvørt búgvið sær latast inn.
f.

frá

hevur ikki serogn
til

Seinasta roknskaparár hjá tí deyða, um tað víkur frá álmanakkaárinum
g.

h.

Er millum enda á seinasta inntøkuári hjá tí deyða og andlátið, t.d. við útgjalding
av kapitaltryggingum við eftirlønarskipan drigið frá – ella onnur skylda komin at
svara
– avgjald sambært løgtingslóg um skatt av rentutryggingum v.m. ?

ja
Skipan:

Hevur deyði persónurin:
1) Á seinastu sjálvuppgávu drigið frá gjald til?

ja

nei

2) Gjørt forskotsavskrivingar av enn ikki avhendum skipi?

ja

nei
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Ognir hjá búnum við andlát
1.

Reiður peningur

2.

Hjálp til jarðarferð

Krónur

Inniogn í banka, sparikassa ella øðrum peningastovnum

3.

Peningastovnur

Kontunummar

Inniogn kr.

Í alt:

0,00

0,00

0,00

0,00

Partabrøv og lutaprógv

4.

Áljóðandi
kr.

Kursur

Slag

Í alt:

Kursur
kr.

Skuldarbrøv

5.
Áljóðandi
kr.

Slag

Rað

Rentu
-stig

Kursur

Í alt:
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Kursur
kr.

0,00

0,00

1. -5. pkt. í alt (at flyta yvir á síðu 3)

0,00
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Ognir hjá búnum við andlát

Krónur
Flutt frá síðu 2

6.

Veðskuldarbrøv og onnur privat fíggjarkrøv (heruppi í verandi arvur í øðrum búgvum)
Kursur
Áljóðandi
Rentu
Kursur
Navn skuldarans
Restskuld
kr.
- stig
kr.
oi

Í alt:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Nettovirði á tryggingarskjølum, kapitaleftirlønarsáttmálar, sum fara inn í búgvið

7.

Slag av sáttmála

Peningastovnur/tryggingarfelag

Kontunummar/
skjal nr.

Nettovirði
Ŭƌ͘

Í alt:

Føst ogn

8.

Handilsvirði
kr.

Matrikkul nummar

Í alt:
9.

0,00

Virði á akførum og øðrum flutningstólum, sum bert verða nýtt privat

13.

Vinnuvirki, ið búgvið
hevur selt fyri

0,00

a. Maskinur, reiðskapur og húsgøgn

kr.

b. Vørugoymsla

kr.

c. Good-will

kr.

d. Akfør, sum heilt ella lutvís verða nýtt vinnuliga

kr.

e. Í alt

kr.

16.

Avlopsskattur fyri árið undan andláti, tó bert, um boð um upphæddina er givið áðrenn andlát

17.

Rentur við andlát

0,00
0,00

Aðrar ognir
0,00
0,00
0,00

18.

Virði á ognum í alt:

19.
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0,00
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Skuld hjá búnum við andlát

Krónur

Skuld við veð í fastari ogn (heruppi í rentur við andlát)

20.
Matrikkul
nummar

Ognari

Restskuld

Í alt:
21.

Írestandi skattur fyri árið undan andláti, tó bert, um boð eru givin áðrenn andlátið
Onnur skuld, heruppi í rentur við andlát

22.

Ognari

Restskuld

Í alt:

0,00

0,00

Skuld í alt:

23.

24.

0,00

0,00

0,00

Ognir í alt, flutt frá 19. pkt.

0,00

Skuld í alt, flutt frá 23. pkt.

0,00

Nettoogn.

0,00

26.

Nettovirði á tryggingarskjølum, kapitaleftirløn og sáttmálum, sum ikki fara inn í búgvið

Salg av sáttmála

Peningastovnur/tryggingarfelag

Kontunummar/
skjal nr.

Nettovirði

Í alt:
28.

0,00

Allir upplýsningar eru givnir undir revsiábyrgd.

Dagfesting
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Undirskrift hjá ábyrgdara
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Leiðbeining til § 14 uppgerð A
I. Inngangur:
Sambært løgtingslóg nr. 86 frá 1. september 1983 um landsskatt og kommunuskatt við seinni broytingum § 14, 3. - 9. stk.,
kann áleggjast deyðsbúgvi hjá her á landi skattskyldugum persóni at lata inn eina uppgerð yvir ogn og skuld við andlát. Øll ogn
og skuld skal íroknast til søluvirði.
Uppgerðin skal latast TAKS. Uppgerðin skal latast inn í seinasta lagi 6 mánaðir eftir andlátið, tó er altíð ein freist upp á 2
mánaðir frá tí degi, avgerð er tikin um, hvussu búgvið skal viðgerast.
Til hesa uppgerð skal antin nýtast § 14 uppgerð A ella § 14 uppgerð B.
§ 14 uppgerð A skal nýtast í búgvum, sum ikki fevna um ognir, ið kunnu avskrivast. Um búgvið hevur tílíkar ognir, verður
uppgerð B at nýta.
Allir spurningar viðvíkjandi uppgerðini verða at seta til skattavaldið. Eitt avrit av síðstu sjálvuppgávu kann eisini fáast her.
II Teigur a-h:
c. Í privat skiftum búgvum skal tilskilast navn, starv og bústaður hjá tí persóni, sum arvingarnir og eftirsitandi hjúnafelagi skulu
tilnevna at taka ímóti boðum frá skattavaldinum vegna arvingarnar. Í eksekutor búgvum skal tilskilast navn, starv og bústað
hjá búskiftara. Eru fleiri búskiftarar, verður tilskilað navnið á tí, ið kann taka ímóti boðum búgvsins vegna.
d. Teir undir c nevndu persónar kunnu í hesum teigi heimilast at taka ímóti og kvitta fyri møguligari afturrindan av skatti
vegna búgvið, eins og avvarðandi kann heimilast at samráðast við skattavaldið um § 14 uppgerðina.
e. Uppgerðin fevnir um allar ognir og alla skuld við andlát. Tá ið felagsbúgv verða skift, skal uppgerðin fevna um alt
felagsbúgvið, heruppií ognir, sum stava frá búparti hjá eftirsitandi hjúnafelaga.
Verður bæði felagsogn og serogn skift, skal hvørt búgvið sær lata inn eina uppgerð.
III Teigur 1-28:
3. Her verður sett fyriuttan inniogn í peningastovnum, innistandandi á øðrum konti og postgirokonto.
4. Skrásett partabrøv verða tikin við til tann seinasta áðrenn andlátið skrivaða keyparakurs. Onnur partabrøv og lutaprógv
verða tikin við til tann kurs, ið kann fáast við vanligari fríari sølu.
5. Skuldabrøv verða tikin við til tann seinasta áðrenn andlátið skrivaða keyparakurs.
6. Veðbrøv verða tikin við til ein kurs, ið er settur vegna trygd, rentustig og gjaldstreytir. Privat útistandandi verða vanliga
tikin við til pari; verður annað virði nýtt, skal tað grundgevast á blað fyri seg. Víst verður á, at kursstaðfestingin í seinastu
ognaruppgerð bert kann haldast at vera vegleiðandi.
7. Her verða serliga settar upphæddir, ið verða útgoldnar til ella fara inn í búgvið sambært sáttmála um lívstrygging,
vanlukkutrygging v.m.
8. Handilsvirðið á fastari ogn verður sett (við støði í) sum handilsvirði á vanligum læntum ognum, ásannandi slag, stødd og
hvar ognin liggur v.m.
Metan verður gjørd vegna ta ítøkiligu veðsetingina við andlát.
13. Her verður sett søluupphæddin á ognum, sum kunna verða av- ella niðurskrivaðar.
17. Her verður sett afturatkomin, men ikki tilskrivað renta við andlát fyri skuldabrøv verður sett renta frá seinasta gjaldsdegi
til andlát.
26. Her verða settar tryggingarupphæddir, ið goldnar verða øðrum enn búnum.
28. Í privat skiftum búgvi skulu allir arvingar undirskriva uppgerðina ella fulltrúi teirra.
IV Endalig álíkning:
Búgvið ella skattavaldið kann krevja endaliga álíkning og sostatt fáa avrátt, um tann deyði við sínum fyribils inngoldna skatti í
andlátarárinum hevur goldið ovmikið í inntøkuskatti.
Minni upphæddir enn 100 kr. verða ikki afturgoldnar.
Minni upphæddir enn 5.000 kr. verða ikki afturkravdar.
Um búgvið ynskir endaliga álíkning, skal tað boða skattavaldinum frá hesum og lata inn vanliga sjálvuppgávu, innan freistin
fyri at lata inn § 14 uppgerð, sum heild innan 6 mánaðir aftaná andlát, smb. pkt. I. Freistin er tann sama, um skattavaldið
krevur endaliga álíkning.
Undantaksloyvi viðvíkjandi freist at krevja endaliga álíkning verður ikki givið.
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