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Skatta- og avgjaldsmál avgerðir

Mál nr.: Lóg: Avgerð tikin:
11/00089 Meirvirðisgjaldslógin § 1, § 12 27.09.2011

Sýtt mvg-skrásetan.Vinnuligt virksemi. Bókaútgáva.

Samandráttur:
Kært er um, at TAKS hevur tikið avgerð um at sýta at mvg-skráseta virksemið viðv.
bókaútgávu hjá kæraranum. Skatta- og avgjaldskærunevndin hevur grundað á eina
ítøkiliga meting tikið avgerð um, at virksemið/bókaútgávan ikki kann metast at verða
rikin við fíggjarligum vinningi fyri eyga, og Skatta- og avgjaldskærunevndin hevur tí
avgjørt at staðfesta avgerðina hjá TAKS.

Avgerð

Kært er um, at TAKS hevur tikið avgerð um at sýta at mvg-skráseta virksemið viðv.
bókaútgávur hjá kæraranum.

Felagið hevur biðið TAKS um at verða mvg-skrásett í sambandi við eina bókaútgávu.

TAKS hevur tann 20. februar 2011 tikið avgerð um ikki at skráseta virkið sum vinnuligt og
hevur í hesum sambandi víst á virksemi felagsins, og at rakstrarætlanin vísir eitt hall.

Kærarin sendir síðani aftur viðmerkingar til TAKS og eina nýggja rakstrarætlan, sum hesaferð
vísir eitt lítið yvirskot.

TAKS tekur aftur tann 3. mars 2011 avgerð um at sýta at mvg-skráseta virksemið og vísir á,
at avlopið sambært seinnu rakstrarætlanini er ov lítið til, at virksemið kann metast at vera
vinnuligt.

Hendan avgerðin er kærd.

Kæruumboðið upplýsir m.a., at kærarin er farin í holt við eina bókaútgávu og ynskir í hesum
sambandi at verða mvg-skrásettur, soleiðis at útreiðslur av mvg í samband við hetta virksemið
kunnu mótroknast í inntøkum.

Ført verður eisini fram, at talan er um eina bókaútgávu, sum pr. definitión er at rokna sum
vinnuligt virksemi, og harvið í útgangsstøðinum kemur undir reglurnar um mvg-skyldu.
Útreiðslurnar av hesi verkætlan eru eisini rættiliga stórar.

Flestum kunnugt so er bókaútgáva í Føroyum ikki ein forrætning, sum vanliga gevur nakað
munandi avlop. Marknaðurin og fólkagrundarlagið er heilt einfalt ov lítið. Hetta broytir
hinvegin onki uppá tann veruleika, at virksemið framhaldandi má roknast sum vinnuligt, tá
tað ikki bara eru tær verkætlanir, sum loysa seg allarbest, og sum hava eitt hampuliga stórt
avlop, sum skulu mvg-skrásetast.

Tann sannroynd, at avlopið er lutfalsliga lítið í samband við eina slíka verkætlan eigur sostatt
ikki at forða fyri mvg-skráseting við tí úrsliti, at bókaútgáva í Føroyum nærum gerst fíggjarlig
ógjørlig vegna tess, at onki mvg fæst aftur.
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Í hesum skrivi kærarans dagfest 18. juni 2011 verður m.a. ført fram, at kærarin í sambandi við
bókaútgávuna setti seg í samband við TAKS fyri at kunna seg um, um tað bar til at fáa felagið
fyribils mvg-skrásett í samband við bókaútgávuna og annars um reglurnar viðvíkjandi mvg-
frítøku í sambandi við bókaútgávu. Munnliga svarið frá TAKS var, at mvg-frítøka var fyri
bókaútgávu, og heitt varð á kæraran um at søkja TAKS um fyribilsskráseting. Tað var als
eingin kunning um, at TAKS hevði ætlanir um at umsita reglurnar øðrvísi, og at vandi kundi
vera fyri, at ein slík umsókn ikki varð gingin á møti.

Svarið var grundarlag undir avgerðini um at geva bókina út.

Seinni tók TAKS avgerð um at sýta mvg-skráseting, tí TAKS hevði strammað umsitingarligu
praksis sína, og bókaútgávan kundi tí ikki fáa mvg-frítøku grundað á, at bókaútgávan ikki var
vinnulig.

Kærarin kennir seg vera sera illa vegleiddan frá TAKS.

TAKS upplýsir m.a. í skrivi dagfest 5. juli 2011, at tá TAKS fær munnligar fyrispurningar um
mvg-skráseting er svarið altíð, at einans vinnuligt virksemi verður skrásett við mvg-skyldu í
vinnuskránni.

Av tí at felagið ynskti at verða mvg-skrásett, varð felagið biðið um at senda rakstrarætlan
saman við umsóknini um mvg-skráseting.

Felagið fekk at vita, at støða varð ikki tikin til, um virksemið var vinnuligt ella ikki, fyrrenn
skrásetingarskjalið og rakstrarætlanin var TAKS í hendi.

Avgerðin hjá Skatta- og avgjaldskærunevndini
Mvg-lógin fevnir um vinnuligt virksemi, jb. § 1, stk. 1. Einans um virksemið er vinnuligt,
kann tað verða frítikið sambært § 12, stk. 6 og teimum reglum, som eru ásettar við heimild í
hesi grein, og kann spurningurin um sjálvbodna skráseting verða relevantur.

Spurningurin í hesum máli er tí, um bókaútgáva kærarans kann metast at vera vinnuligt
virksemi.

Metingin av, um virksemið er vinnuligt, svarar til ta meting, sum verður gjørd, tá avgerast
skal, um eitt virki er vinnuligt í skattligum høpi. Hetta sæst á orðingini av § 1, stk. 1 í
meirvirðisgjaldslógini sum ásetir, at avgjald skal rindast til landskassan í øllum liðum av
vinnuligari sølu av vørum og tænastum og við innflutningi úr útlondum, samanber við § 3,
stk. 1, litra a í mvg-lógini.

Avgerðin er ítøkilig og inniber eina samlaða meting av virkseminum hjá kæraranum, har ein
avgerandi treyt er, at virksemið er rikið við fíggjarligum vinningi fyri eyga.

Sambært skrásetingarskjalinum til Vinnuskránna er høvuðsendamálið hjá felagnum at savna
øll, sum hava xx sum vinnuveg, í ein felagsskap. TAKS upplýsir, at felagið ikki er skrásett
sum vinnuligt felag.

Nú er felagið farið undir eina bókaútgávu, og ynskir at verða mvg-skrásett fyri hetta
virksemið.

Kæruumboðið førir fram, at talan er um eina bókaútgávu, sum pr. definitión er at rokna sum
vinnuligt virksemi, og harvið í útgangsstøðinum kemur undir reglurnar um mvg-skyldu.
Útreiðslurnar av hesi verkætlan eru eisini rættiliga stórar.
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Til hetta kann viðmerkjast, at ein bókaútgáva er eitt virksemi, sum sum útgangsstøði er
vinnuligt. Orsøkin til hetta er, at talan er um eitt virksemi, sum vanliga ikki verður borið heilt
ella partvíst av privatum áhugamálum. Tað kunnu tó vera umstøður/viðurskifti, sum hava við
sær, at eitt virksemi, sum sum útgangsstøði er vinnuligt, ítøkiliga má metast ikki at vera
vinnuligt.

Í hesum føri kann vísast á, at talan er um eitt felag, sum hevur eitt høvuðsvirksemi, sum ikki
er vinnuligt. Hetta felag fer undir eina bókaútgávu, sum væntandi gevur eitt sera lítið yvirskot.
At byrja við varð budgetterað við einum undirskoti. Hetta varð broytt aftaná, at tað gjørdist
greitt, at TAKS avvísti at skráseta virkið í mvg-skránni, tí bókaútgávan gav eitt hall. At enda
skal eisini vísast á, at felagið upplýsir í einum brævi til TAKS, sum hevur yvirskriftina
”Viðmerkingar til endurskoðaðu umsókn um fyribils mvg-skráseting”, ”Tað hevur alla tíðina
verið eitt mál við útgávuni, at hon skuldi hvíla í sær sjálvum”.

Vísandi til hesi viðurskifti kann virksemið/bókaútgávan ikki metast at verða rikin við
fíggjarligum vinningi fyri eyga, og Skatta- og avgjaldskærunevndin hevur tí avgjørt at
staðfesta avgerðina hjá TAKS.

Viðvíkjandi viðmerkingum kærarans um upplýsingarnar frá TAKS til kæraran í sambandi við,
at kærarin vendi sær til TAKS í sambandi við mvg-skráseting, kann viðmerkjast, at tað ber
ikki til hjá nevndini, sum málið er upplýst, at taka støðu til, um TAKS í hesum ítøkilga føri
hevur hildið sína vegleiðingarskyldu, og møguligt er tí ikki at gera viðmerkingar hesum
viðvíkjandi.

Viðvíkjandi viðmerkingum kærarans um møguliga broytta mannagongd hjá TAKS kann
viðmerkjast, at mvg-skráseting er treytað av, at talan er um vinnuligt virksemi, og hendan
treyt framgongur av § 1 í mvg-lógini. Ein møgulig praksis hjá TAKS um í summum førum at
mvg-skráseta virkir, sum ikki eru vinnulig, er sostatt beinleiðis í stríð við mvg-lógina, og kann
ikki gevast týdning í hesum máli.


