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Skatta- og avgjaldsmál avgerðir

Mál nr.: Lóg: Avgerð tikin:
11/00077 Lóg stuðul fyri mvg av arbeiðsløn

til egnan bústað § 1
23.06.2011

Stuðul fyri mvg av arbeiðsløn til egnan bústað.

Samandráttur:
Kært var um, at TAKS noktaði kærara stuðul fyri mvg av arbeiðsløn til egnan bústað,
tí kærarin var búsitandi uttanlands. Skatta- og avgjaldskærunevndin staðfesti avgerð-
ina hjá TAKS.

Avgerð

Upplýst er í málinum, at kærarin hevur søkt TAKS um stuðul fyri mvg av arbeiðsløn til egnan
bústað. TAKS noktaði, og hesa avgerð hevur hann kært.

TAKS greiðir frá, at kærarin tann 28. desember 2010 hevur sent inn umsókn um stuðul fyri
mvg av arbeiðsløn til egnan bústað. Søkt verður um kr. 5.650 í stuðli.

Í skrivi til kæraran tann 13. januar 2011 verður boðað frá, at umsóknin ikki verður gingin á
møti. Grundgevingin fyri hesum er, at kærarin býr uttanlands.

Sambært lógini um stuðul til bygging og umvæling av egnum bústað § 1, stk. 1 hevur per-
sónur, sum byggir ella umvælir egnan bústað, rætt til stuðul. Við egnan bústað skilir TAKS
sum verandi ella komandi skattligi bústaðurin.

Í telduposti tann 4. februar 2011 svarar kærarin aftur, at hann hevur verið inni hjá TAKS
mánaðarskiftið juni/juli 2010 og har fingið upplýst, at hann hevði rætt til stuðul fyri um-
vælingina. Hann minnist ikki, hvønn hann tosaði við.

Í skrivi til kæraran tann 18. februar 2011 harmast TAKS um, at hann hevur fingið skeivar
upplýsingar, men hildið verður fast við avgerðina um, at hann hevur ikki rætt til stuðul fyri
umvælingina av húsunum.

Upplýsast kann, at kærarin tann 1. september 2009 flutti úr Føroyum. Sambært lógini um
stuðul til bygging og umvæling av egnum bústað hevur hann ikki rætt til stuðul, tí talan er ikki
um skattliga bústaðin hjá honum, tá umvælingin fer fram. Heldur er ikki nakað, sum bendir á,
at hann ætlar at flyta í húsini í nærmastu framtíð.

TAKS vísir á, at ll. nr. 58 frá 7. juni 2007 kom í gildi 1. juli 2007. Alla tíðina síðan gildis-
komuna hevur nevnda lóg verið umsitin av TAKS á Hálsi. Allar umsóknir og fyrispurningar,
ið hvussu er skrivligar, verða avgreiddar av starvsfólkunum, sum umsita lógina.

TAKS veit ikki, hvønn kærarin hevur tosað við, hvørjar upplýsingar, starvsfólkið hjá TAKS
hevur havt, ella hvat beinleiðis er spurt um, men hevur starvsfólkið havt allar tær konkretu
upplýsingarnar í málinum, so hevur kærarin fingið skeivt svar, og tað harmast tey um, og er
tað heldur ikki nøktandi.
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Sjálvt um hann hevur fingið skeivt svar, so hevur TAKS ta áskoðan, at stuðul kann ikki játtast
fyri umvælingina, tí umsóknin lýkur ikki treytirnar í lógini.

Kærarin greiðir m.a. frá, at hann um mánaðarskiftið juni/juli 2010 var inni á gólvinum hjá
TAKS. Hann vísti á, at hann var fluttur uttanlands á heysti 2009 við allari familjuni og ynskti
at fáa greiðu á nøkrum ivamálum, sum hann hevði.

Millum annað spurdi hann, um hann hevði møguleika at fáa endurrindað mvg av umvæling-
unum, sum hann gjørdi á húsunum í Føroyum, og greiddi frá, at hann ætlaði at skifta tekju og
ymiskt annað. Hann fekk at vita, at hann hevði rætt til stuðul, tí tað, tosað varð um her, var um
egnan bústað.

At TAKS so í eftirtíð tulkar eina lóg upp á ein annan máta, heldur hann ikki, at hann skal
lastast fyri. Og at tey koma við eini sovorðnari umbering: ”Vit vita ikki, hvønn tygum hava
tosað við, og fáa ikki gjørt nakað við tað”, heldur hann vera so lítið vert. Hann heldur, har
vóru ikki so nógv fólk handan móttøkuna.

Skatta- og avgjaldskærunevndin viðmerkti, at løgtingslóg nr. 58 frá 7. juni 2007 um stuðul
til bygging og umvæling av egnum bústaði heimilar, at stuðul verður veittur fyri meirvirðis-
gjald av arbeiðsløn við í mesta lagi kr. 150.000 pr. matr.nr. Ein treyt er, at talan er um
bygging ella umvæling av egnum bústað.

Viðmerkingarnar geva onga vegleiðing til tulking av, hvat er egin bústaður, men TAKS
upplýsir, at tey við egnan bústað skilja verandi ella komandi skattligi bústaðurin hjá við-
komandi.

Í hesum føri er upplýst, at kærarin er fluttur uttanlands við allari familjuni í september 2009.
Greitt er soleiðis, at tey búgva ikki í hesum húsunum í Føroyum, og einasti møguleiki at lúka
kravið um egnan bústað er tí, at talan kann sigast at vera um teirra komandi skattliga bústað.

Minsta treytin at fáa stuðul til meirvirðisgjald av egnum bústað í einum slíkum føri, har
viðkomandi ikki býr í húsunum, sum vera umvæld, tá umvælingin fer fram, má vera, at
viðkomandi hevur eina konkreta ætlan um, at húsini skulu vera komandi skattligi bústaðurin
hjá viðkomandi. Spurningurin er helst eisini, um hetta skal vera innan fyri rímiliga tíð.

Í málinum sæst ikki, um ella nær kærarin ætlar at flyta aftur til Føroya.

Upplýsingarnar geva tí ikki grundarlag fyri at seta til síðis tulking hjá TAKS um, at talan er
ikki um egnan bústað í hesum føri.

Viðmerkjast skal, at tað ber ikki til hjá nevndini at taka dagar ímillum, hvat er upplýst fyri
kæraranum, tá hann var hjá TAKS. Hetta er tí ikki nakað, sum nevndin kann leggja dent á í
viðgerðini.

Skatta- og avgjaldskæruenvndin avgjørdi at staðfesta avgerðina hjá TAKS.

Avgerðin verður grundað við, at húsini verða ikki mett at lúka treytina um at vera egin
bústaður hjá kæraranum, tá hann er fluttur uttanlands í 2009 og ikki sæst hava kon-
kreta ætlan um at seta búgv í húsunum í næstu framtíð.


