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Skatta- og avgjaldsmál avgerðir

Mál nr.: Lóg: Avgerð tikin:
10-02-22-92 01.07.2010

Mótrokning av írestandi skatti fyri 2008 í avlopsskatti fyri 2008

Samandráttur:
Kært er um, at TAKS í avgerð frá 20. november 2009 hevur mótroknað írestandi skatt
fyri 2008 í avlopsskatti fyri 2008. Skatta- og avgjaldskærunevndin hevur avgjørt at
staðfesta avgerðina hjá TAKS um, at kr. 2.378 skulu frádragast teimum kr. 4.200, hann
eigur í avlopsskatti. Tær kr. 2.378, sum eru 1. rata av írestandi skattinum sambært
fyrru skattauppgerðini, eru íroknaðar avlopsskattin. Tá hesar ikki eru goldnar av
kæraranum, skulu tær tó ikki útgjaldast aftur til kæraran, men ístaðin frádragast
avlopsskattinum.

Avgerð

Kært er um, at TAKS í avgerð frá 20. november 2009 hevur mótroknað írestandi skatt fyri
2008 í avlopsskatti fyri 2008.

TAKS upplýsir m.a. í ummælinum, at kærarin hevur fingið tvær uppgerðir útskrivaðar. Tann
fyrra í oktober, tá hann er settur í metta inntøku og fær 3 girokort útskrivað uppá kr. 2.378 at
gjalda í november, desember og januar.

Í novembur mánaða fær hann uppgerð 2 útskrivaða, ið vísir, at hann eigur kr. 4.200 í
avlopsskatti. Uppgerðin vísir eisini, at fyrsta gjaldið á kr. 2.378 av teimum trimum
girokortunum er fallið til gjaldingar, og restin, tvs. hini bæði girokortini falla burtur.

Tá hendan upphædd ikki er goldin, verður hon mótroknað í avlopsskattinum, og
restupphæddin kr. 1.822 verður útgoldin honum 20. november 2009.

Eingin eykaskattur er álagdur kæraranum. Hann fær avlopsskatt uppá kr. 1.822, tí hann hevur
staðið fyribilsskrásettur í árinum við húsaleigu, og harvið hevur goldið nakrar krónur ov nógv
í fyribilsskatti, tí hann ikki hevur leiguinntøku í 2008.

Kærarin førir m.a. fram, at hann mótmælir, at hann hevur fingið ein eykaskatt frá TAKS á 3
x kr. 2.378 ella tilsamans kr. 7.134. Orsøkin skuldi vera, at hann ikki hevur latið inn
skattauppgerðina, men hetta passar ikki. Uppgerðin varð latin inn til tíðina.

Eykaskatturin er givin upp á húsini hjá kæraranum og systkjum hansara. Kærarin hevur vent
sær til TAKS víðvíkjandi hesum og latið TAKS nýggja inntøkufrágreiðing. Sjálvuppgávan er
síðani rættað í samsvar við hetta.

Síðani fekk kærarin bræv um avlopsskatt á kr. 4.200, men TAKS tekur kr. 2.378 av hesum
fyri írestandi skatt. Kærarin hevur ongan írestandi skatt og krevur, at hesin verður strikaður.

Sambært brævi frá 19. januar 2010 ger kærarin greitt, at hann kærir um eykaskattin. Eingin
eykaskattur skal latast av húsunum, tí bert ánarar hava brúkt tey. Kærarin mótmælir eisini, at
TAKS hevur skert avlopsskattin.



Síða 2 av 2c:\users\ah\appdata\local\temp\10-02-22-92_1908e61.doc

Avgerð frá Skatta- og avgjaldskærunevndini
Sambært brævi frá TAKS dagfest 20. november 2009 hevur TAKS mótroknað avslopsskatt
frá 2008 í írestandi skatti fyri 2008 á kr. 2.378,00.

Støðan er tann, at kærarin sambært fyrstu uppgerð skal gjalda kr. 7.134, og hendan uppgerðin
er grundað á met. Hendan upphædd skal rindast í trimum ratum á kr. 2.378. Seinni verður
sjálvuppgáva innlatin, og nýggj uppgerð gjørd. Hendan vísir ein avlopsskat á kr. 4.200,00.
Avlopsskatturin er reelt bert kr. 1.712,75, men skipanin íroknar her, at kærarin hevur goldið 1.
ratu á kr. 2.378 sambært fyrru uppgerðini. Kærarin hevur tó ikki goldið hesa upphædd, og hon
skal tí heldur ikki gjaldast út aftur til hansara og verður tí frádrigin teimum kr. 4.200.
Avslopsskatturin er tí kr. 1.822.

Tað framgongur av upplýsingunum hjá TAKS, at tær ratur, sum ikki eru falnar til gjaldingar
falla burtur, meðan tann ratan, sum er fallin til gjaldingar, verður íroknað skattauppgerðina.

Viðvíkjandi mótrokning sambært § 80 í skattalógini kann viðmerkjast, at gjøld av írestandi
skatti, sum ikki eru fallin til gjaldingar eftir § 78 og møguligar eftirstøður av persónligum
skatti við tilskrivaðum rentum verða mótroknað. Her er talan um „mótrokning“ av írestandi
skatti, sum er fallin til gjaldingar, t.v.s. at mótrokningin kann ikki vera fevnd av § 80. Talan er
heldur ikki um mótrokning sum so, men bert um, at ein upphædd, sum sambært skipanini
verður íroknað sum goldin, verður frádrigin aftur.

Skatta- og avgjaldskærunevndin hevur avgjørt at staðfesta avgerðina hjá TAKS um, at
kr. 2.378 skulu frádragast teimum kr. 4.200. Tær kr. 2.378, sum eru 1. rata av írestandi
skattinum sambært fyrru skattauppgerðini, eru íroknaðar avlopsskattin. Tá hesar ikki
eru goldnar av kæraranum, skulu tær tó ikki útgjaldast aftur til kæraran, men ístaðin
frádragast avlopsskattinum.


