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Skatta- og avgjaldsmál avgerðir

Mál nr.: Lóg: Avgerð tikin:
11/00270 Skattalógin § 79 26.03.2012

Mótrokning av avlopsskatti í írestandi skatti, herundir B-skatti og
ómaksgjaldi

Samandráttur:
TAKS hevur tikið avgerð um at mótrokna í avlopsskatti fyri 2010, B-skatt fyri 2010,
8.419,48 kr., írestandi skatt fyri 2009, 4.915,52 kr. og ómaksgjald, 9,00 kr. Skatta- og
avgjaldskærunevndin hevur tikið avgerð um at staðfesta avgerðina hjá TAKS at
mótrokna avlopsskattin fyri 2010 í írestandi skattinum fyri 2009 vísandi til, at heimild
er at mótrokna avlopsskattin í eftirstøðu av persónligum skatti í § 79, stk. 4, 3. pkt. í
skattalógini. Avgjørt varð eisini at staðfesta mótrokningina av ómaksgjaldinum í
avlopsskattinum fyri 2010 vísandi til tær vanligu reglurnar um mótrokning.
Viðvíkjandi mótrokningini av B-skattinum varð avgjørt at heimvísa málið til TAKS til
uppgerð, og TAKS skal í hesum sambandi gera eina skattauppgerð, sum er grundað á
verulig tøl, og hetta inniber, at ein ikki goldin B-skattur ikki skal íroknast sum goldin.

Avgerð

Kært er um, at TAKS hevur mótroknað írestandi B-skatt fyri 2010 í avlopsskatti (B-skatti)
fyri 2010.

Avgerðin hjá TAKS.
Í avgerðini hjá TAKS dagfest 19. august 2011 hevur TAKS mótroknað í avlopsskatti fyri
2010, B-skatt fyri 2010, 8.419,48 kr., írestandi skatt fyri 2009, 4.915,52 kr. og ómaksgjald,
9,00 kr.

Kærarin
Í kæruni førir kærarin m.a. fram, at hann ongantíð hevur verið B-skattskyldugur, og hann veit
ikki, hvar TAKS hevur hatta frá.

Ummæli
Kærarin kærir avgerðina hjá TAKS, at hann fyri skattaárið 2010 verður mótroknaður við kr.
9.350 í avlopsskatti 2010.

Í skrivi frá 14. oktober 2011 er TAKS biðið um at koma við ummæli í málinum.

Tann 27. apríl 2010 sendir kærarin sjálvuppgávuna fyri 2010 inn saman við einum brævi, har
hann sigur seg onga B-inntøku hava. Tann 5. februar 2010 er uttanlands inntøkan sett til kr. 0.
Tó er eingin annulleringsmánaði settur, soleiðis at av B-skattinum eru tvey gjøld eftir,
tilsamans kr. 9.350 eftir. Hesi eru ikki goldin.

TAKS útskrivar skattauppgerðina hjá kæraranum tann 1. august 2011. Av skattauppgerðini
sæst, at kærarin eigur ein avlopsskatt á kr. 13.344. Avlopsskatturin kemur av, at tann
útskrivaði B-skatturin verður roknaður sum goldin skattur – fyribilsskattur íalt kr. 28.114.

Av teimum kr. 13.344 verður mótroknað fyri B-skatt 2009 og kr. 8.419,48.
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Aftaná mótrokning er eitt avlop uppá kr. 3.624,96, sum verður mótroknað írestandi fyri 2009.

TAKS ger vart við, at í skattauppgerðini er útskrivaður skattur roknaður sum goldin, og tí
hevur innkrevjingin rætt til at mótrokna í skuldini hjá skattgjaldaranum.

TAKS
Í samskifti við Kærustovnin um málið hevur TAKS síðani upplýst, at kærarin hevði
uttanlandsinntøku uppá kr. 331.081 í 2009, og fekk hann ein írestandi skatt, sum ikki er
goldin. Hesin er mótroknaður í 2010.

Heimildin fyri at mótrokna er at finna í § 79, stk. 4….Áðrenn afturgjalding fer fram, verður
møgulig eftirstøða av persónligum skatti við tilskrivaðum rentum mótroknað.

Heimildin fyri at taka ómaksgjald er ein kunngerð nr. 15 frá 1. februar 1994. Kunngerðin fór
úr gildi tann 3. november 2010.
Ómaksgjøldini eru áløgd ávikavist:
17.09.2001 fyri fráboðan um írestandi skatt 2008
18.02.2010 fyri fráboðan um B-skatt 2010
19.08.2011 fyri fráboðan um mótrokning av írestandi skatti 2009 og B-skatti 2010 í
avlopsskatti fyri 2010.

Viðvíkjandi mótrokning er tað so, at talan kann vera um tvungna mótrokning sum t.d. í
írestandi skatti, ella vanligan mótrokningarrætt, tvs. at ein er ikki noyddur at mótrokna, men
hevu rætt til tað.

Ómaksgjøldini hjá kæraranum eru mótroknað eftir vanligum mótrokningarrætti.

Avgerðin hjá Skatta- og avgjaldskærunevndini
Viðvíkjandi avgerðini um at mótrokna B-skattin fyri 2010 í avlopsskattinum fyri 2010 kann
viðmerkjast, at sum málið er upplýst, er kærarin skrásettur sum B-skattaskyldugur í skipanini
hjá TAKS, og fær tí uppkrevjingar viðvíkjandi a-conto B-skatti.

Til hetta kann longu nú viðmerkjast, at vísandi til, at kærarin upplýsir, at hann ikki er B-
skattaskyldugur, eigur TAKS at seta seg í samband við kæraran og kanna, um hann skal
frámeldast B-skattaskipanini og vegleiða honum hesum viðvíkjandi.

Viðvíkjandi 2010 má støðan tó metast at vera tann, at kærarin hevur fingið aconto-
uppkrevjingar eftir B-skatti, sum kærarin ikki hevur goldið. Sambært upplýsingum hjá TAKS
er hesin álíknaði B-skatturin íroknaður skattauppgerðina frá 2010 sum verandi goldin, hóast
hann ikki er goldin. Hetta hevur síðani við sær ein avlopsskatt, sum kærarin skal hava
afturgoldnan, hóast hann ongantíð hevur rindað skattin. Sambært skattauppgerðini fyri 2010
er álíknaði B-skatturin, kr. 9.350,00. Hesin verður síðani mótroknaður í tí B-skatti, sum
kærarin stendur til at skylda fyri 2010.

Sum nevndin longu hevur viðmerkt í øðrum líknandi málum er her ikki talan um mótrokning
løgfrøðiliga sæð, tí partarnir ikki kunnu metast at hava krøv mótvegis hvørjum øðrum hesum
viðvíkjandi, men talan er bert um eina vanliga uppgerð av skattinum. Kærarin skal tó ikki
hava ein skatt útgoldnan, sum hann ongantíð hevur goldið, og skal heldur ikki standa og
skylda ein B-skatt, sum hann ikki skyldar, so tað er rætt at gera B-skattin upp, soleiðis at hann
gongur í null.

Sum nevndin eisini áður hevur viðmerkt í líknandi málum, stendst alt hetta
mótrokningarmálið av, at skattauppgerðin er ikki í tráð við veruleikan, og hetta er í sjálvum
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sær ein sera stórur trupulleiki í mun til handfaringina hjá TAKS av hesum. Talan er um eitt
fiktivt krav, sum kærarin hevur mótvegis TAKS, sum er skapað í skattaskipanini hjá TAKS.

Hartil kemur, at m.a. eitt 4%-endurgjald verður góðskrivað hesum fiktiva kravi, sum eisini
verða mótroknaðar. Hetta er til fyrimuns fyri kæraran, men hesin fyrimunur hevur onga
heimild í skattalógini. Í hesum føri sæst ikki renta at vera roknað av kravinum.

Generelt kann tó viðmerkjast, at rentutilskrivingar og 4%-endurgjald eru grundleggjandi
treytað av, at har er eitt reelt krav at rokna á hesum viðvíkjandi.

Mannagongdin hjá TAKS í mun til hetta tykist púra høpisleys, og uppgávan hjá TAKS má
vera at nullstilla viðurskiftini, tvs. at strika B-skattaskuldina og gera eina skattauppgerð, sum
er grundað á reell viðurskifti. Hetta inniber, at ein B-skattur, sum ikki er goldin, heldur ikki
skal íroknast skattauppgerðina sum verandi goldin.

Viðvíkjandi avgerðini um at mótrokna írestandi skatt fyri 2009 kann viðmerkjast, at tað
framgongur av skjølunum í málinum, herundir av skattauppgerðini fyri 2009, at írestandi
skatturin fyri 2009 var kr. 5.241,00. Sambært avgerðini um mótrokning hevur TAKS
mótroknað kr. 4.915.52 av hesi upphædd.

TAKS vísir til §79, stk. 4 í skattalógini sum heimild fyri hesi mótrokning.

§ 79, stk. 1 ásetir, at er endaligi skatturin minni enn fyribilsskatturin, sum verður mótroknaður
eftir § 77, verður tað, ið eftir er, nevnt avlopsskattur. Sambært § 79, stk. 4, 3. pkt. verður
møgulig eftirstøða av persónligum skatti við tilskrivaðum rentum mótroknað, áðrenn
afturgjalding fer fram.

Spurningurin í hesum sambandi er bert, um heimildin kann metast at vera § 79, stk. 4, 3. pkt.
ella § 80, stk. 4, 2. pkt. í skattalógini. Onki er, sum bendir á, at talan er um eina broyting í eini
endaligari álíkning, sum er gjørd aftaná 1. mai, og heimildin má sostatt metast at vera § 79,
stk. 4, 3. pkt.

Viðvíkjandi avgerðini um at mótrokna ómaksgjald á 9 kr. hevur TAKS upplýst soleiðis:

Heimildin fyri at taka ómaksgjald er ein kunngerð nr. 15 frá 1. februar 1994. Kunngerðin fór
úr gildi tann 3. november 2010.

Ómaksgjøldini eru áløgd ávikavist:
17.09.2001 fyri fráboðan um írestandi skatt 2008
18.02.2010 fyri fráboðan um B-skatt 2010
19.08.2011 fyri fráboðan um mótrokning av írestandi skatti 2009 og B-skatti 2010 í
avlopsskatti fyri 2010.

Viðvíkjandi mótrokning er tað so, at talan kann vera um tvungna mótrokning sum t.d. í
írestandi skatti, ella vanligan mótrokningarrætt, tvs. at ein er ikki noyddur at mótrokna, men
hevu rætt til tað.

Ómaksgjøldini hjá kæraranum eru mótroknað eftir vanligum mótrokningarrætti.

Viðvíkjandi tí undirliggjandi kravinum kann viðmerkjast, at talan er um mótrokning av einum
ómaksgjaldi, men TAKS upplýsir um trý ómaksgjøld, sum eru uppkravd. Tað er tí ikki greitt,
nær hetta ómaksgjaldið, sum TAKS her hevur mótroknað, er uppkravt.
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Hinvegin mótmælir kærarin ikki, at hann skal rinda hetta gjaldið, so tað er ikki mett at vera
neyðugt at gera meira við hendan spurning.

Viðvíkjandi heimildini fyri mótrokningini vísir TAKS til vanligan mótrokningarrætt.

Tá eingin áseting er í lógini um mótrokning av ómaksgjøldum er avgerandi, um TAKS hevur
rætt at mótrokna sambært teimum vanligu reglunum um mótrokning.

Tá bæði krøvini eru peningakrøv, krøvini eru sínamillum krøv, krøvini eru fallin til
gjaldingar, kærarin hevur fingið fráboðan um mótrokningina, og mótkravið hevur rættargildi,
hevur TAKS rætt at mótrokna sambært teimum vanligu reglunum um mótrokning.

Vísandi til omanfyri avgjørdi Skatta- og avgjaldskærunevndin at staðfesta avgerðina hjá
TAKS at mótrokna avlopsskattin fyri 2010 í írestandi skattinum fyri 2009 vísandi til, at
heimild er at mótrokna avlopsskattin í eftirstøðu av persónligum skatti í § 79, stk. 4, 3.
pkt. í skattalógini. Avgjørt varð eisini at staðfesta mótrokningina av ómaksgjaldinum í
avlopsskattinum fyri 2010 vísandi til tær vanligu reglurnar um mótrokning. Viðvíkjandi
mótrokningini av B-skattinum varð avgjørt at heimvísa málið til TAKS til uppgerð, og
TAKS skal í hesum sambandi gera eina skattauppgerð, sum er grundað á verulig tøl, og
hetta inniber, at ein ikki goldin B-skattur ikki skal íroknast sum goldin.


