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Skatta- og avgjaldsmál avgerðir

Mál nr.: Lóg: Avgerð tikin:
08-02-22-50 Skattalógin § 79 27.01.2010

Mótrokning av avlopsskatti í B-skatti

Samandráttur:
Kært er um avgerðina hjá TAKS um at mótrokna B-skatt fyri 2007 og 2008 í
avlopsskatti fyri 2007. Skatta- og avgjaldskærunevndin hevur avgjørt at staðfesta
avgerðina hjá TAKS.
Viðvíkjandi mótrokningini í B-skatti fyri 2007 er viðmerkt, at talan ikki er um
mótrokning. B-skattur á kr. 44.776 skal tó frádragast avlopsskattinum. Orsøkin til
hetta, er, at hesin B-skattur, sum er uppkravdur a-conto, ikki er goldin. Í skipanini hjá
TAKS er hesin B-skattur tó íroknaður avlopsskattin, sum um hann er goldin, og tí skal
hann frádragast avlopsskattium.
Viðvíkjandi mótrokning í B-skatti fyri 2008 er viðmerkt, at her er talan um mótrokning
av avlopsskatti í skyldugum aconto B-skatti, sum hevur heimild í § 79, stk. 4 í
skattalógini. Um kærarin ikki hevur B-inntøku í 2008, og tí ikki skal rinda B-skat, eigur
hetta at vera regulerað í tí endaligu skattauppgerðini fyri 2008.

Avgerð:

Kært er um avgerðina hjá TAKS um at mótrokna B-skatt fyri 2007 og 2008 í avlopsskatti
fyri 2007.

Kærarin
Kærarin upplýsir, at hann verður mótroknaður fyri B-skatt fyri 2007 og 2008. Hann hevur
hjálagt avrit av festibrævi hjá dóttir hansara sum vísir, at hon yvirtók festið í 2006. Tí er hetta
ikki í samsvar við, at kærarin verður mótroknaður B-skatt fyri 2007 og 2008. Kærarin hevur
ikki havt virkið hesi nevndu ár. Nevnt verður eisini, at kærarin hevur gjørt vart við hetta hjá
TAKS og hevur frámeldað virkið.

TAKS
TAKS upplýsir í ummæli frá 2. januar 2009, at kærarin hevur verið sjálvstøðugt vinnurekandi
og havt sera trupult við at latið inn, goldið skatt o.s.fr. til tíðina.

Tann 17. oktober 2008 varð avlopsskattur fyri 2007 á kr. 81.639 mótroknaður til eftirstøðu,
sum tá var komin uppá góðar 960.000 kr.

Heimildin at mótrokna avlopsskatt til eftirstøðu er t.d. sambært § 79, stk. 4 og § 80, stk. 3 – 4
í skattalógini. Harafturat kemur, at tað er gomul og alment viðurkend siðvenja at mótrokna.

TAKS er biðið um at greiða nærri frá grundarlagnum fyri mótrokning, eftir at kærarin m.a.
hevur upplýst, at dóttir hansara hevur yvirtikið festið í 2006, og at kærarin hevur frámeldað
sítt virkið. Til hetta viðmerkir TAKS, at virkið hjá kæraranum ikki varð frámeldað fyrr enn í
juli 2008. Eftir at virkið er frámeldað, eru krøvini, sum eftir vóru, strikað. Kærarin hevur tó
framvegis eina skuld á kr 864.342,17 harav MVG-skuldin er á kr. 395.743.
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Avgerð frá Skatta- og avgjaldskærunevndini.
§ 79, stk. 4, 3. pkt. í løgtingslóg nr. 86 frá 1. september 1983 um landsskatt og kommunuskatt
ásetir, at um avlopsskattur er, verður møgulig eftirstøða av persónligum skatti við
tilskrivaðum rentum mótroknað í avlopsskatti, áðrenn afturgjalding fer fram.

Um ein broyting verður gjørd aftaná 1. mai í álíkningarárinum í einari endaligari álíkning, og
hetta hevur við sær, at írestandi skattur skal gjaldast ella at írestandi skattur verður hækkaður,
ásetir § 80, stk. 3, 3. pkt., at áðrenn útgjalding verða møgulig gjøld av írestandi skatti, sum
ikki eru fallin til gjaldingar eftir § 78 og møguligar eftirstøður av persónligum skatti við
tilskrivaðum rentum mótroknaði.

Um ein broytt endalig álíkning, sum er gjørd aftaná 1. mai í líkningarárinum, gevur tað úrslit,
at avlopsskattur skal gjaldast tí skattskylduga, ella at meira avlopsskattur enn frammanundan
roknað skal afturgjaldast, ásetir § 80, stk. 4, 2. pkt., at áðrenn afturgjalding verða møgulig
gjøld av írestandi skatti, sum ikki eru fallin til gjaldingar eftir § 78 og møguligar eftirstøður av
persónligum skatti og tilskrivaðar rentur mótroknaðar.

Sambært avgerð hjá TAKS um mótrokning frá 17. oktober 2008 hevur TAKS mótroknað B-
skatt fyri 2007, B-skatt fyri 2008, írestandi skatt fyri 1999 og morarentu fyri 2007 í
avlopsskatti fyri 2007 á íalt kr. 81.639.

Kærarin hevur kært um, at TAKS hevur mótroknað B-skatt fyri 2007 og 2008 í avlopsskatti
fyri 2007.

Kærarin førir fram, at dóttir hansara yvirtók festið hansara í ár 2006, og at hann tí ikki eigur at
hava B-skatt at mótrokna fyri 2007 og 2008. Spurningurin er tí, um grundarlag er fyri
kravinum um mótrokning.

Til hetta viðmerkir TAKS, at virkið hjá kæraranum ikki varð frámeldað fyrr enn í juli 2008.
Eftir at virkið er frámeldað, eru krøvini, sum eftir vóru, strikaði.

Tað av TAKS framførda má skiljast soleiðis, at kærarin er blivin uppkravdur aconto B-skatt
til juli 2008, tá kærarin verður frámeldaður, og at krøvini síðani eru strikaði. Tað framgongur
ikki av málinum, hví so lang tíð er gingin, áðrenn kærarin verður frámeldaður.

At kærarin er álíknaður og uppkravdur aconto B-skatt merkir tó ikki, at kærarin endaliga
hevur rindað B-skatt.

Tað framgongur av skattauppgerðini fyri 2007, at eingin B-inntøka er í 2007, og harvið er
heldur eingin B-skattur íroknaður. Tað framgongur eisini av hesi skattauppgerð, at álíknaður
B-skattur er kr. 58.742, og at álíknaður B-skattur ikki nýtist at vera tað sama sum goldin B-
skattur, og tað tí kann koma fyri, at ein møguligur avlopsskattur verður mótroknaður í
ógoldnum B-skatti ella aðrari eftirstøðu, áðrenn hann verður útgoldin.

Støðan er tann, at kærarin sambært avgerðini hjá TAKS ikki hevur goldið B-skatt á kr. 44.776
fyri 2007. Tá hesin skattur er íroknaður fyribilsskattin á kr. 124.544, sum er íroknaður í
skattauppgerðina sum goldin, verður hann mótroknaður. Hetta hevur ikki við sær, at kærarin
hevur rindað B-skatt. Sum áður nevnt sæst B-skattaskyldug inntøka ikki at vera við í
álíkningargrundarlagnum, og tí er B-skattur heldur ikki roknaður við í uppgerðina yvir
skyldugan skatt. Úrslitið av uppgerðini er tí rætt.

Spurnartekin kan tó setast við, um talan er um mótrokning. Mótrokning er fortreytað av, at
partarnir hava krav móti hvørjum øðrum. Kærarin hevur ikki krav upp á at fáa nakað útgoldið,
sum hann ikki hevur goldið inn, og eingin eftirstøða er fyri B-skatt í 2007, tí kærarin sambært
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uppgerðini ikki hevur B-skattaskylduga inntøku. Tí er í prinsippinum einki at mótrokna. Tað
er bert tí, at TAKS íroknar B-skattin í skattauppgerðina sum goldnan, at tað síðani verður
neyðugt at frádraga upphæddina, men hetta er bert ein liður í sjálvari uppgerðini av skattinum.
Skattauppgerðin er sostatt ikki í tráð við veruleikan hesum viðvíkjandi, og tað sæst ikki at
framganga av § 77 í skattalógini, at álíknaður B-skattur, sum ikki er goldin, skal innganga í
skattauppgerðina.

Viðvíkjandi mótrokning av B-skattinum fyri 2008 kann viðmerkjast, at her er talan um at
mótrokna avlopsskatt fyri 2007 í skyldugum aconto B-skatti fyri 2008, og heimild er fyri
hesum í § 79, stk. 4 í skattalógini. Um kærarin ikki hevur skattskylduga B-inntøku, eigur hetta
at vera regulerað í samband við, at skattauppgerðin fyri 2008 verður gjørd. Skattauppgerðin
fyri 2008 er enn ikki gjørd, tá TAKS tekur avgerð um mótrokning í oktober 2008.

Skatta- og avgjaldskærunevndin hevur avgjørt at staðfesta avgerðina hjá TAKS.

Viðvíkjandi mótrokningini í B-skatti fyri 2007 skal viðmerkjast, at talan ikki er um
mótrokning. B-skattur á kr. 44.776 skal tó frádragast avlopsskattinum. Orsøkin til
hetta, er, at hesin B-skattur, sum er uppkravdur a-conto, ikki er goldin. Í skipanini hjá
TAKS er hesin B-skattur tó íroknaður avlopsskattin, sum um hann er goldin, og tí skal
hann frádragast avlopsskattium.

Viðvíkjandi mótrokning í B-skatti fyri 2008 skal viðmerkjast, at her er talan um
mótrokning av avlopsskatti í skyldugum aconto B-skatti, sum hevur heimild í § 79, stk. 4
í skattalógini. Um kærarin ikki hevur B-inntøku í 2008, og tí ikki skal rinda B-skat,
eigur hetta at vera regulerað í tí endaligu skattauppgerðini fyri 2008.

Viðmerkjast skal at enda, at tað fyrisitingarliga er sera óheppið, at avgerðin hjá TAKS um
mótrokning ikki vísir til heimild fyri hesi mótrokning og annars heldur ikki er grundgivin,
soleiðis at kærarin hevur møguleika at skilja avgerðina. Avgerðin lýkur tí ikki tey krøv, sum
eru til avgerðina, eftir fyrisitingarlógini.


