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Skatta- og avgjaldsmál avgerðir

Mál nr.: Lóg: Avgerð tikin:
09-03-31-67 Meirvirðisgjaldslógin § 1, § 3 31.03.2010

Endurrindan av sølumvg. Vinnuligt virksemi. Heimvíst

Samandráttur:
Kært er um, at TAKS hevur noktað at afturrinda tað mvg, sum kærarin hevur
uppkravt í samband við sølu av einum báti í 3. ársfjórðingi í 2008. Skatta- og
avgjaldskærunevndin hevur avgjørt at heimvísa málið til TAKS til nýggja viðgerð av
spurninginum, um virksemið hjá kæraranum er vinnuligt, grundað á eina ítøkiliga og
samlaða meting av virkseminum hjá kæraranum.

Avgerð:

Kært er um, at TAKS hevur noktað at afturrinda tað mvg, sum kærarin hevur uppkravt í
samband við sølu av einum báti í 3. ársfjórðingi í 2008, tí virksemi kærarans ikki er mett at
vera vinnuligt.

Tá hetta er tengt at mvg-skylduni, sum TAKS eisini tekur avgerð um, má hetta metast at vera
ein kæra um tað samlaðu avgerðina hjá TAKS.

TAKS

Í ummælinum upplýsir TAKS m.a., at málið byrjar við, at kærarin hevur latið inn mvg-
uppgerðina fyri 1. ársfjórðing 2009, har íløgu-mvg’ið er kr. 112.500. Fakturin fyri keypið
fylgdi við mvg-uppgerðini.

Í ætlanarskrivinum verður boðað frá, at ætlanin er at strika mvg-skylduna, tí virksemið ikki
kann metast at vera vinnuligt grundað á lítla inntøku seinastu árini.

TAKS hevur biðið kæraran um rakstrarætlan fyri komandi 2 árini fyri at fáa upplýst, um talan
fór at vera um vinnuligt virksemi við nýggja bátinum. Kona kærarans hevur boðað frá, at
eingin rakstrarætlan verður latin TAKS.

Mvg-skyldan verður strikað pr. 31. mars 2009, soleiðis at rakstrar-mvg’ið ikki skal rindast
innaftur. Tó verður íløgu-mvg’ið ikki útgoldið.

Viðvíkjandi tí gamla bátinum hevur kærarin boðað frá, at hesin av misgáum er seldur við
mvg, og broyting til mvg-uppgerð er latin TAKS. TAKS boðar frá í skrivi tann 2. juni 2009,
at gamli báturin skal seljast við mvg vísandi til § 11 í mvg-lógini. Sølu-mvg’ið av bátinum
fyri 3. ársfjórðing 2008 er kr. 82.500.

Upplýst verður annars, at kærarin hevur aðra inntøku, ið ber honum uppi, og at tað, saman við
úrslitinum av rakstrinum frá bátinum seinastu árini, vísir, at talan ikki er um vinnuligt
virksemi hjá honum. Hetta hevur kærarin sum so heldur ikki mótmælt.
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Báturin hevur verið mvg-skrásettur í tíðarskeiðnum 01.01.1997-31.12.1999 og síðani aftur frá
01.10.2001-31.03.2009.

Víst verður til § 11 í mvg-lógini.

Av ætlanarskrivi frá 15. mai 2009 framgongur, at TAKS hevur gjøgnumgingið
meirvirðisuppgerðirnar hjá kæraranum fyri árini 2006-2009, ið vísa hesi úrslit:

Ár Mvg-skyldug
søla

Mvg-frí søla Keyp/rakstur Keyp/íløgur

2006 0 26.014 7.173 0
2007 0 27.944 4.325 0
2008 83.100 19.534 9.955 0
2009 0 0 7.056 112.500

Kærarin
Kærari upplýsir, at í samband við sølu av bátinum hevur kærarin av misgáum selt bátin við
mvg. Av tí at báturin ikki hevði status av at vera vinnuliga rikin, sendi kærarin inn rættingar-
oyðiblað fyri at fáa mvg-upphæddina afturflutta. Fyri at undirbyggja hetta vísir kærarin á, at
honum er noktað afturrindan av mvg-upphæddini fyri nýggja bátin, hann hevur keypt ístaðin,
tí hann ikki verður mettur at vera vinnuliga rikin.

Avgerð frá Skatta- og avgjaldskærunevndini
Kært er um, at TAKS hevur noktað at afturrinda tað mvg, sum kærarin hevur uppkravt í
samband við sølu av einum báti í 3. ársfjórðingi í 2008.

Tá hetta er tengt at mvg-skylduni, sum TAKS eisini tekur avgerð um, má hetta metast at vera
ein kæra um tað samlaðu avgerðina hjá TAKS, um at strika virksemið hjá kæraranum úr mvg-
skránni frá 31. mars 2009.

Spurningurin er, nær grundarlag er fyri at strika virkið frá mvg-skráseting, og um grundarlag
er fyri at afturgjalda mvg, sum er uppkravt av sølu av báti í 2008.

Rættur og skylda til mvg-skráseting av virkinum hjá kæraranum er treytað av, at virkið hevur
vinnuligt virksemi, jb. § 1, stk. 1, § 3, stk. 1, litra a og § 5, stk 1 í løgtingslóg nr. 136 frá 8.
september 1992 um meirvirðisgjald.

Um broytingar eru í viðurskiftunum hjá virkinum soleiðis, at virkið ikki longur er vinnuligt,
skal virkið frámeldast mvg-skáseting. TAKS hevur eftirlitsskyldu við hesum, men virkið skal
boða TAKS frá og frámelda virkið, um virksemið hjá virkinum ikki longur er vinnuligt.

Um broytingar eru, og virksemið hjá virkinum ikki longur er vinnuligt, og hetta ikki verður
fráboðað TAKS, kann TAKS strika virkið frá mvg-skráseting frá tí degi, tað kann staðfestast,
at virksemið ikki er vinnuligt. TAKS kann í hesum føri sostatt eisini strika virkið frá mvg-
skráseting við afturvirkandi kraft.

Tá TAKS tekur avgerð um at strika eitt virki frá mvg-skráseting við tí grundgeving, at
virksemið hjá virkinum ikki er vinnuligt, hevur TAKS tó sum útgangsstøði próvbyrðuna fyri,
at virksemið hjá virkinum ikki er vinnuligt.

Í hesum føri framgongur, at kærarin hevur havt sølu í árunum 2006 til 2008. Hóast hendan
søla er lág, er hetta ikki nóg mikið til í sjálvum sær at staðfesta, at virksemið ikki er vinnuligt.
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Avgerðin av, um virksemið er vinnuligt, er ítøkilig og inniber eina samlaða meting av
virkseminum hjá kæraranum, har ein avgerandi fyritreyt er, at virksemið er rikið við
fíggjarligum vinningi fyri eyga.

Í hesum máli er m.a. relevant at meta um rentabilitetin í virkseminum, herundir hvussu
inntøkustøðið hjá virkinum er í mun til útreiðslustøðið. Harafturat er relevant at meta um,
hvussu intenst virkið verður rikið, hvussu arbeiðið verður skipað, hvussu nógvar avreiðingar
eru o.s.fr.

Sum hetta málið er upplýst, er ikki grundarlag fyri at taka støðu til, um virksemið hjá
kæraranum er vinnuligt.

Skatta- og avgjaldskærunevndin hevur tí avgjørt at heimvísa málið til TAKS til nýggja
viðgerð av spurninginum, um virksemið hjá kæraranum er vinnuligt, grundað á eina
ítøkiliga og samlaða meting av virkseminum hjá kæraranum.


