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MEDDELELSE til borgere og virksomheder, som er i restance til det offentlige!

Modregning:
Skattestyrelsen, Den Centrale Inddrivelsesmyndighed skal oplyse, at der i videst muligt
omfang foretages modregning i udbetalinger fra det offentlige vedrørende:



Udførelse af bygge- og anlægsarbejder
Levering af varer eller tjenesteydelser

i det omfang borgere og virksomheder måtte have forfaldne restancer til den offentlige
myndighed, der foretager udbetalingen.
I forbindelse med en modregning, vil Inddrivelsesmyndigheden sende en meddelelse til
de borgere og virksomheder, som modregningen vedrører.
Borgere og virksomheder, der har indsigelser i forbindelse med modregningen, kan rette
henvendelse til Inddrivelsesmyndighedens lokale kontor, adressen findes på:
www.aka.gl.

Udlæg:
I henhold til § 14, stk. 1 og 3, i bekendtgørelse nr. 9 af 1. juli 2010 om inddrivelse af
restancer til det offentlige, skal Skattestyrelsen, Den Centrale Inddrivelsesmyndighed
tillige oplyse, at der uden særskilt tilsigelse kan blive foretaget udlæg i eventuelle
udbetalinger fra det offentlige vedrørende:



Udførelse af bygge- og anlægsarbejder
Levering af varer eller tjenesteydelser

Udlæggene kan berøre borgere og virksomheder, der har ubetalt forfalden gæld til
betaling hos Kommune Kujalleq, Kommuneqarfik Sermersooq, Qeqqata Kommunia,
Qaasuitsup Kommunia, Grønlands Selvstyre, A/S Boligselskabet INI, Nukissiorfiit og
Iserit A/S vedrørende krav som umiddelbart kan tvangsinddrives efter den grønlandske
retsplejelovs § 598, stk. 2-3 samt landstingslov om inddrivelse og forebyggelse af
restancer til det offentlige §§ 2 og 3.
I forbindelse med et udlæg, vil Inddrivelsesmyndigheden sende en meddelelse til de
borgere og virksomheder, som udlægget vedrører.
Borgere og virksomheder, som ønsker at gøre indsigelse i forbindelse med
udlægsforretningen, kan rette henvendelse til Inddrivelsesmyndighedens lokale kontor.
Adressen findes på: www.aka.gl.
Der vil blive foretaget udlæg uanset om borgere og virksomheder har indgået en
betalingsordning vedrørende den forfaldne gæld
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Inddrivelsesmyndigheden skal samtidig opfordre, personer og virksomheder der er i
restance til at give møde hos inddrivelsesmyndigheden, med henblik på at træffe aftale
om hvordan restancen kan afvikles.
Grønlands Selvstyre, Skattestyrelsen,
Den Centrale Inddrivelsesmyndighed
Postbox 1605 - 3900 Nuuk
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