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Skatta- og avgjaldsmál avgerðir

Mál nr.: Lóg: Avgerð tikin:
10/00245 Meirvirðisgjaldslógin § 15 23.06.2011

Sýtt afturrindan av mvg av maskinum og amboðum

Samandráttur:
Kært er um avgerð hjá TAKS at sýta at afturrinda mvg av maskinu og amboðum. Í
hesum føri er talan um amboð og maskinu, sum kærarin hevur keypt, áðrenn virkið
bleiv skrásett, og kærarin hevur tí ikki frádrátt fyri keyps-mvg viðvíkjandi hesum.
Skatta- og avgjaldskærunevndin hevur tí staðfest avgerðina hjá TAKS.

Avgerð

Kært er um avgerð hjá TAKS at sýta at afturrinda mvg av maskinu og amboðum.

Kærarin er mvg-skrásettur í apríl 2010. Í mars 2009 keypti hann eina maskinu og nøkur am-
boð, ið kostaðu tilsamans 108.550 kr. Hann hevur søkt TAKS um at fáa mvg’ið aftur. TAKS
hevur sýtt at afturrinda mvg’ið av maskinu og amboðum. Hendan avgerð er kærd.

TAKS greiðir frá, at málið byrjar við, at TAKS tann 20. august 2010 fær ein teldupost frá
kæraranum, har víst verður á, at hann er mvg-skrásettur í apríl 2010, og at hann í mars 2009
hevur keypt eina maskinu og onnur amboð fyri kr. 108.550. Hann vil hava mvg’ið av hesari
upphædd endurrindað.

TAKS hevur í broytingarskrivi tann 6. september 2010 avgjørt, at av tí at tað er uml. eitt ár,
frá tí at kærarin keypti amboðini, til hann hevur mvg-skrásett seg, so eru amboðini ikki keypt í
sambandi við virksemið, og mvg’ið av amboðunum verður ikki afturrindað.

Í kæruni verður upplýst, at tað er sera óheppið, at summi av amboðunum eru vinnulig og
summi privat, tí at tey, sum eru keypt aftan á 1. apríl 2010, hoyra til virkið. Kærarin sigur seg
ikki hava vitað, at hann skuldi boða TAKS frá, áðrenn hann keypti amboðini/maskinuna.
Hann hevur spurt TAKS, hvat hann skuldi gjalda fyri at fáa amboðini til landið, og tá hevði
eingin nevnt nakað um, at hann skuldi stovna virkið, áðrenn hann keypti maskinuna.

TAKS heldur fast við, at mvg-ið av maskinuni og amboðunum, sum kærarin hevur keypt,
áðrenn hann er mvg-skrásettur, ikki verður endurrindað, tí tey eru keypt langt áðrenn, virkið
hjá honum er skrásett. Hildið verður fast við avgerðina at nokta frádrátt fyri mvg’ið av
maskinuni og amboðunum.

Kærarin upplýsir m.a., at av tí at hann er sjómaður og hevur fitt av frítíð, so hevur hann
avgjørt at royna seg við timbur- og snikkaraarbeiði í frítíðini. Tað at stovna sítt egna og kunna
liva av tí, hendir ikki eftir einum degi. Til tess at gera hetta á ein tryggan hátt og uttan at taka
lán, valdi hann at keypa amboðini so hvørt.

Tað er sera óheppið, at summi av amboðunum eru vinnulig og summi privat. Tí tey, ið hann
hevur keypt aftan á 1. apríl, eru mvg-skrásett undir virkinum.
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Eftir lógini átti hann at boða TAKS frá, áðrenn hann keypti amboðini/maskinuna, men tað
visti hann tíanverri ikki tá. Kærarin hevði samband við TAKS um sínar ætlanir, og hvat hann
skuldi gjalda at fáa amboðini til landið. Eingin nevndi nakað um, at hann skuldi stovna virkið,
áðrenn hann keypti maskinuna.

Avgerðin hjá Skatta- og avgjaldskærunevndini
Sambært § 15, stk. 1 í mvg-lógini skulu skrásett virki fyri hvørt avgjaldstíðarskeið gjalda
landskassanum munin millum útgangandi og inngangandi avgjald.

Frádráttarrætturin er sostatt treytaður av, at virkið er skrásett.

Í hesum føri er talan um amboð og maskinur, sum kærarin hevur keypt, áðrenn virkið bleiv
skrásett, og kærarin hevur tí ikki frádrátt fyri keyps-mvg viðvíkjandi hesum.

Skatta- og avgjaldskærunevndin hevur tí staðfest avgerðina hjá TAKS.


