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Skatta- og avgjaldsmál avgerðir

Mál nr.: Lóg: Avgerð tikin:
11/00011 Ásetingarlógin § 2 27.09.2011

Krav eftir írestandi skatti vegna skeivt íroknaðan barnafrádrátt.

Samandráttur:
Kært er um írestandi skatt fyri 2009, kr. 9.750, vegna skeivt íroknaðan barnafrádrátt.
Skatta- og avgjaldskærunevndin hevur staðfest avgerðina hjá Kommunalu
Skattakærunevndini X Øki, tí grundarlag er ikki fyri at geva kæraranum
barnafrádrátt í 2009 fyri barnið.

Avgerð

Kært er um írestandi skatt fyri 2009, kr. 9.750, vegna skeivt íroknaðan barnafrádrátt.

Kærarin føddi eitt barn í 2008, sum doyði tveir dagar seinni av sjúku. Kærarin hevði rætt til
barnafrádrátt fyri hetta barn í 2008 og fekk útgoldið hendan barnafrádrátt í mars 2009,
umframt frádráttin fyri eitt annað barn.

Kærarin var tó í fyribilsskránni fyri 2009 framvegis skrásett at eiga tvey børn, og endaliga
álíkningin fyri 2009 hevði tí við sær ein írestandi skatt á kr. 9.750, sum kærarin er kravd eftir.

Avgerðin hjá TAKS er kærd til Kommunalu Skattakærunevndina X Øki, sum hevur staðfest
avgerðina hjá TAKS. Avgerðin hjá Kommunalu Skattakærunevndini er nú kærd.

TAKS
Kærarin kærir um írestandi skatt fyri 2009, kr. 9.750.

Hesin írestandi skattur kemur av, at hon í fyribilsárinum 2009 hevur verið skrásett við
tveimum børnum. Men tá TAKS í endanum av 2009 gjøgnumgongur barnafrádráttir, varnast
TAKS, at hon bert eigur eitt barn. Hetta verður so rættað.

Í 2008 átti kærarin eitt barn, sum bert livdi í tveir dagar, og fyri hetta árið átti hon
barnafrádrátt fyri tvey børn.

Kærarin fortelur, at hon hevur verið inni á eini deild hjá TAKS og boðað frá, og har fingið at
vita, at hetta skuldi hon ikki hugsa um, tí tað gekk sjálvvirkandi.

Skipanin við barnafrádrátti er ikki sjálvvirkandi ímillum Landsfólkayvirlitið og
persónsskránna, men TAKS skrivar listar út (hendingarlistar) frá Landsfólkayvirlitinum
dagliga, sum TAKS so gjøgnumgongur og uppdaterar.

Seint í 2008 er barn kærarans skrásett at vera føtt og deytt tveir dagar eftir.

Tá skattauppgerðin fyri 2008 verður uppsett, verður málsviðgerin á TAKS varug við, at
kærarin átti barnafrádrátt fyri tvey børn, og skrásetti hana við tveimum børnum. Tað er
soleiðis, at hon eigur barnafrádrátt, hóast barnið t.d. bert hevur livað í ein dag, og tí fekk hon
útgoldið barnafrádrátt fyri barnið í mars 2009 (avlopsskattur).
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Tað, sum síðan hendir er, at deyða barnið ikki er koyrt av aftur persónsskránni hjá kæraranum
fyrst í árinum 2009, og hevur hon tí staðið við tveimum børnum fyri alt árið 2009. Og hetta
hevur so við sær eina rætting, tá skattauppgerðin fyri 2009 verður gjørd upp endaliga, og tá
verður írestandi skatturin 9.750,-, tí hon hevur fingið barnafrádrádrátt fyri eitt barn ov nógv.

Kærarin
Ført er m.a. fram, at kærarin ikki er í iva um, at hon ikki skal rinda írestandi skattin, sum
TAKS krevur. Fíggjarliga støðan hjá kæraranum er heldur ikki góð í løtuni. Fyrst hevur
kærarin verið óarbeiðsfør í fleiri mánaðir, áðrenn hon átti barnið, og sum tað sær út í løtuni
verður tað ikki møguligt hjá henni at arbeiða næstu 3 árini, so hon biður um, at skuldin fellur
burtur, tí hon ikki hevur møguleika at gjalda.

Í sambandi við viðgerðina hjá Kommunalu Skattakærunevndini førir kærarin m.a. fram, at tá
hon í mars 2009 fekk útgoldið barnafrádrátt fyri tvey børn, vendi hon sær til TAKS og segði
frá, at barnið var deytt og spurdi, um hetta var skrásett hjá TAKS. Hon sigur, at hon fekk at
vita, at tað skuldi hon ikki hugsa um, tí hetta hendi av sær sjálvum. Eftirfylgjandi hevur
kærarin fingið at vita frá kommununi, at TAKS hevur atgongd til skipanina hjá
Landsfólkayvirlitinum.

Kærarin ger galdandi, at hon til fulnar hevur hildið sína upplýsingarskyldu mótvegis TAKS,
og at hon tí ikki kann svíða fyri ein feil, sum skattavaldið hevur gjørt. Hon ynskir at sleppa
undan at rinda hetta skattakravið, sum tyngir sera nógv um fíggjarskyldurnar hjá henni.

Avgerðin hjá Kommunalu Skattakærunevndini X Øki
Nevndin hevur staðfest, at endaliga álíkningin fyri 2009 er farin rætt fram, Av hesi orsøk
hevur kærarin skyldu til at rinda tann kravda írestandi skattin, sum uppgerðin vísir.

Skattakærunevndin kann eisini staðfesta, at tað var ikki kærarin, sum var orsøkin til, at
fyribilsskráin ikki var fullfíggjað. Ábyrgdina av hesi villu liggur hjá TAKS.

Slíkar óhepnar støður hava áður verið viðgjørdar av kæruskipanini. Vísast kann á avgerð hjá
Landsskattakærunevndini frá 13.03.2000, j.nr. 99S02-0013, har skattavaldið hevur ábyrdina
av, at ein eftirlønarfrádráttur av órøttum varð skrásettur eitt inntøkuár í fyribilsskránni, sum
hevði við sær krav um írestandi skatt, tá endaliga álíkningin varð gjørd.
Landsskattakærunevndin staðfesti álíkningina, men gjørdi samstundis vart við, at hon í hesum
sambandi ikki hevði tikið støðu til, um kravið sambært øðrum reglum, eitt nú
kravarættarligum reglum, átti at falla burtur.

Víst verður eisini á avgerð frá 14.02.2001, j.nr. 20S01-0102 hjá Landsskattakærunevndini.

Nevndin staðfestir, við støði í avgerðunum hjá Landsskattakærunevndini í umrøddu málum, at
kærarin hevur skyldu at rinda uppkravda írestandi skattin. Við hesum hevur Kommunala
Skattakærunevndin ikki tikið støðu til, um skattakravið kann falla burtur sambært øðrum
kravarættarligum orsøkum. Hesin spurningur ber til at kæra til Landsstýrismannin.

Avgerðin hjá Skatta- og avgjaldskærunevndini
Sum tað framgongur av málinum má tað metast at vera greitt, at kærarin, sambært § 2 í ll. nr.
87 frá 1. sept. 1983 um áseting av skatti, hevur fingið barnafrádrátt fyri barnið í 2009, sum
hon ikki hevur havt rætt til. Spurningurin í hesum máli er tí, um kærarin skal afturrinda tað,
sum er drigið frá í hesum sambandi.

Orsøkin til, at kærarin hevur fingið frádráttin, er, at kærarin hevur í fyribilsskránni fyri 2009
verið skrásett at eiga tvey børn. Í sambandi við endaligu álíkningina varnast TAKS mistakið
og rættar hann. Hetta hevur við sær ein írestandi skatt á kr. 9.750.
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Tað liggur í hesi skipan við fyribilsskrá og endaligari álíkning, sum hevur heimild í kapitul 6 í
skattalógini, at TAKS í sambandi við endaligu álíkningina hevur víða atgongd at gera
broytingar í endaligu álíkningini í mun til broytt viðurskifti ella mistøk, sum eru hend í
sambandi við fyribilsskrásetingina. Tað sama ger seg galdandi í mun til tað endaligu
álíkningina, og her kann vísast á tær serligu reglurnar um uppafturtøku á skattaøkinum, sum
finnast í løgtingslóg nr. 169 frá 30. desember 1997 um toll- og skattafyrisiting (lógin um toll-
og skattafyrisiting).

Hetta merkir tó ikki, at TAKS kann fremja einhvørja broyting. TAKS kann í ávísan mun vera
bundið av tí, sum upplýst verður til ein borgara m.a. vísandi til prinsippið um rættarvarda
væntan. Hetta ger seg tó ikki galdandi í hesum ítøkiliga føri, tí tað ikki kann skjalprógvast ella
gerast sannlíkt, hvat TAKS hevur upplýst í hesum føri, og hartil er tað eyðsæð í stríð við
omanfyri nevndu ásetingarlóg at játta kæraranum frádrátt fyri barnið í 2009.

Grundarlag er ikki fyri at geva kæraranum barnafrádrátt í 2009 fyri barnið og avgjørt
er tí at staðfesta avgerðina hjá Kommunalu Skattakærunevndini X Øki.

Viðmerkjast kann, at sum málið er upplýst kann ikki staðfestast, hvat TAKS hevur upplýst
fyri kæraranum, tí TAKS hevur ikki váttað hetta ella noterað hetta. Um TAKS hevur upplýst,
at barnafrádrátturin verður rættaður av sær sjálvum, er hetta sera óheppið. Hetta kann tó ikki
broyta niðurstøðuna í hesum máli, men hevur týdning í mun til eina møguliga
endurgjaldsskyldu hjá TAKS.


