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Skatta- og avgjaldsmál avgerðir

Mál nr.: Lóg: Avgerð tikin:
09-02-22-89 Kapitalvinningsskattalógin § 1 02.11.2010

Kapitalvinningur. Flyting av partabrøvum eitt mistak. Ikki avhending.

Samandráttur:
Kært er um, at TAKS hevur broytt kapitalvinningssjálvuppgávu kærarans fyri
inntøkuárið 2007. TAKS hevur fingið upplýsingar frá Eik um, at kærarin hevur selt
partabrøv í 2007. Grundað á upplýsingarnar frá Eik, upplýsingarnar sum eru
framkomnar á fundi í nevndini og grundað á ta støðu, at partabrøvini stutta tíð eftir
flytingina til Sp/f A verða flutt aftur til kæraran, metir nevndin, at flytingin av
partabrøvum er grundað á eitt mistak hjá bankanum, og ikki á umbøn frá kæraranum.
Talan er tí ikki um sølu ella aðra avhendan av partabrøvum, og flytingin av
partabrøvunum er tí ikki skattskyldug sambært § 1, stk. 1, nr. 1 í lóg um skatting av
kapitalvinningi.

Avgerð

Kært er um, at TAKS hevur broytt kapitalvinningssjálvuppgávu kærarans fyri inntøkuárið
2007.

TAKS
TAKS hevur tikið avgerð um at hækka kapitalvinning fyri 2007. TAKS hevur fingið
upplýsingar frá peningastovninum um, at kærarin hevur selt 503 partabrøv fyri kr. 342.543
tann 5. juni 2007, og vóru hesi keypt fyri kr. 199.548 í 2006, tvs. ein vinningur uppá kr.
142.995.

Ætlanarskriv varð sent kæraranum 23. september 2009 og broytingarskriv 20. oktober 2009.
Ongar viðmerkingar eru komnar til hesi skriv.

Grundgevingin hjá advokatinum um, at flytingin av partabrøvunum var eitt mistak, kennir
TAKS einki til, og heldur ikki er hetta prógvað eitt nú við váttan frá peningastovninum.

Sambært skjølunum so eru keypt 503 partabrøv tann 25. september 2007 fyri kr. 332.477.

Sambært kapitalvinningsskattalógina er talan um ein realiseraðan vinning, tá partabrøv eru
seld, hóast persónurin keypir partabrøvini aftur, sum í hesum føri er umleið 4 mánaðar seinni.

Kæruumboðið
Í kæru frá 20. november 2009 verður ført fram, at kærarin ongan kapitalvinning hevur havt í
2007.

Málið hevur samband við, at nøkur partabrøv vóru flutt yvir í eitt smápartafelag, sum kærarin
eigur, Sp/f A.

Partabrøvini vóru beinavegin flutt yvir aftur í navnið hjá kæraranum, tí flytingin var eitt
mistak.

Kærarin hevur ongan pening móttikið í samband við hesa flyting.
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Í skrivi frá 12. mai 2010 verður upplýst, at kæruumboðið hevur verið í samband við
peningastovnin, sum stóð fyri skrásetingini av partabrøvunum, tá tey vórðu flutt yvir í
smápartafelagið, sum kærarin eigur.

Peningastovnurin hevur upplýst, at eingin peningur er goldin fyri partabrøvini, tá tey vórðu
flutt yvir í Sp/f A, eins og eingin peningur varð goldin, tá partabrøvini vórðu flutt aftur í
navnið hjá kæraranum persónliga.

Viðlagt er transaktiónslisti, dagfestur 30. oktober 2009, har framgongur, at partabrøvini eru
flutt yvir í navnið hjá Sp/f A tann 5. juni 2007, og at tey síðani eru flutt aftur í navnið hjá
kæraranum tann 25. september 2007.

Kærarin upplýsir, at tað er ein misskiljing millum hann og peningastovnin, at skrásetingin av
partabrøvunum er vorðin broytt.

Tað var grannskoðari hansara, sum gjørdi hann varugan við, at hetta var gjørt, og beint eftir
hetta varð mistakið rættað.

Viðlagdur er eisini teldupostur frá peningastovninum, har bankin váttar, at tað helst er ein
feilur hendir, tá partabrøvini vórðu skrásett í navninum á Sp/f A.

Gjørt verður galdandi, at ein dispositión, sum í hesum føri er hend orsakað av einum mistakið,
og sum hvørki seljari ella keypari hava havt ætlanir um at fremja, ikki kann leggjast til grund í
skattligum høpi.

Víst verður eisini á, at undir ávísum umstøðum hava skattgjaldarar rætt til at umgera eina
avtalu, um hon vísir seg at hava óhepnar skattligar fylgjur. Treytin fyri hesum er sambært
rættarpraksis, at tá er talan um eina dispositión, sum kann umgerast, og at talan er um eina
dispositión, sum er krógvað fyri skattavaldinum. Allar fortreytir fyri at umgera dispositiónina
eru til staðar, og tí eigur eingin skattur at verða roknaður í hesum føri.

Fundur í nevndini 2. november 2010
Kærarin og kæruumboðið møttu á fundi 2. november 2010 og greiddu frá umstøðunum í
málinum.

Upplýst varð m.a., at tað í 2007 varð tosað við grannskoðaran um at flyta partabrøv til felagið
Sp/f A. Eingin avtala varð gjørd um hetta, men partabrøvini vórðu hóast hetta flutt.

Eingin skrivlig skjøl eru um avtalu um flyting av partabrøvum til felagið ella um flytingina
aftur til kæraran. Partabrøvini eru flutt millum goymslur, men pengar eru ikki fluttir millum
partarnar í hesum sambandi. Tað gongur long tíð, áðrenn mistakið verður rættað, tí man veit
ikki av tí.

Orsøkin til, at tosað varð við bankan um at flyta partabrøvini, var, at bankaráðgevin setti fram
uppskot um hetta.

Ført var eisini fram, at talan var um ólógliga flyting av partabrøvum, tí kærarin ikki hevði
biðið um flytingina. Talan er um sjálvtekt frá bankanum, tí bankin hevur havt brúk fyri betri
trygd mótvegis felagnum.

Bankin kann ikki dokumentera, at kærarin hevur biðið um at fáa partabrøvini flutt, og
partabrøvini blivu eisini flutt aftur til kæraran uttan trupulleikar, tá grannskoðarin gjørdi vart
við, at flytingin til felagið var eitt mistak.
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Avgerð hjá Skatta- og avgjaldskærunevndini
Lógin um skatting av kapitalvinningi fevnir sambært § 1, stk. 1, nr. 1 í lógini um skatting av
kapitalvinningi um sølu og aðra avhendan av m.a. partabrøvum.

Sambært lógarviðmerkingunum til hesa grein er øll avhending fevnd av lógini, bæði
sjálvboðin og tvungin avhending. Viðtøkubroytingar kunnu eisini verða síðustillaðar við
sølu/avhending.

Talan er sostatt um avhending í øllum førum, har ein ogn verður avhendað/latin ella á annan
hátt fer frá einum skattasubjekti til eitt annað.

Talan er tó ikki um avhendan, um flytingin av partabrøvum er gjørd orsakað av einum mistaki
hjá bankanum, og kærarin ikki hevur biðið bankan um at flyta partabrøvini.

Spurningurin er, um talan veruliga er um flyting av partabrøvum grundað á mistak frá
bankanum. Peningastovnurin kann ikki vátta, at bankin hevur flutt partabrøvini orsakað av
einum mistaki. Hinvegin kann peningastovnurin vátta, at grannskoðarin gjørdi tey varug við,
at partabrøvini vóru flutt. Partabrøvini vórðu síðani flutt aftur til kæraran.

Tað framgongur av upplýsingunum í málinum, at partabrøvini eru flutt yvir í navnið hjá Sp/f
A tann 5. juni 2007, og at tey síðani eru flutt aftur í navnið hjá kæraranum tann 25. september
2007. Tað var grannskoðari kærarans, sum gjørdi hann varugan við, at hetta var gjørt, og beint
eftir hetta varð mistakið rættað.

Grundað á upplýsingarnar frá peningastovninum, upplýsingarnar, sum eru
framkomnar á fundi í nevndini og grundað á ta støðu, at partabrøvini stutta tíð eftir
flytingina til Sp/f A verða flutt aftur til kæraran, metir nevndin, at flytingin av
partabrøvum er grundað á eitt mistak frá bankanum, og ikki á umbøn frá kæraranum.
Talan er tí ikki um sølu ella aðra avhendan av partabrøvum, og flytingin av
partabrøvunum er tí ikki skattskyldug sambært § 1, stk. 1, nr. 1 í lógini um skatting av
kapitalvinningi.


