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Skatta- og avgjaldsmál avgerðir

Mál nr.: Lóg: Avgerð tikin:
11/00074 Meirvirðisgjaldslógin § 21 23.06.2011

Avgjaldshækking vegna ov seint innlatnar mvg-uppgerðir

Samandráttur:
Stuðulsfelag hevði latið mvg-uppgerðir ov seint inn, og TAKS hevði av hesi orsøk
hækkað avgjaldið hjá felagnum. Stuðulsfelagið kærdi um, at TAKS noktaði at strika
hesa skuld hjá felagnum. Skatta- og avgjaldskærunevndin avgjørdi at heimvísa mál-
inum til TAKS til støðutakan, um rímiligar orsøkir eru til, at stuðulsfelagið kann sleppa
undan avgjaldshækking.

Avgerð

Upplýst er í málinum, at Stuðulsfelag A hevur kært um, at TAKS vil ikki strika skuld hjá
felagnum.

TAKS vísir á, at TAKS tann 14. januar 2011 ringdi til Stuðulsfelag A viðvíkjandi mvg-
uppgerðunum, ið ikki vóru innlatnar. Uppgerðirnar, talan var um, vóru fyri 1. ársfjórðing
2008 til og við 2. ársfjórðing 2009.

Tann 19. januar 2011 hevur TAKS móttikið mvg-uppgerðirnar til bókingar.

Í telduposti tann 8. mars  hevur TAKS móttikið fyrispurning frá B vegna Stuðulsfelagið um at
sleppa undan at gjalda skuld. TAKS gongur ikki fyrispurninginum á møti. Víst verður á, at
TAKS við heimild í § 21, stk. 1 hevur álagt kr. 300 í sekt, tí uppgerðirnar eru móttiknar ov
seint. TAKS heldur fast við, at sektin er áløgd, sum lógin ásetur, og felagið eigur at gjalda
skuldina.

B sigur í skrivi sínum til Skatta- og avgjaldskærunevndina, at hann vegna Stuðulsfelagið søkir
um, at eftirstøðan verður strikað. Grundgevingin er, at einki virksemi hevur verið í felagnum
seinastu tvey árini, og eingin mvg-uppgerð er send. Hann var uppringdur av TAKS um at
senda uppgerðina inn og gjørdi hetta við kr. 0.

So fingu tey bót fyri ov seint innsenda uppgerð, og tað er henda skuld + rentur, søkt verður
um at fáa strikaða. Felagið er nú frámeldað skráseting, og eingir pengar eru til, so vónandi
verður umsóknin gingin á møti.

Skatta- og avgjaldskærunevndin viðmerkti fyrst, at nevndin hevur ikki heimild til at strika
skuld.

Men sambært § 21, stk. 1 í meirvirðisgjaldslógini verður avgjaldið hækkað við 1%, tó í minsta
lagi við kr. 300 og í hægsta lagi kr. 1.000, um uppgerð fyri eitt avgjaldstíðarskeið verður ikki
innlatin til ásetta tíð.

Sambært § 21, stk. 2 kann TAKS fráboða frítøku fyri hækking av avgjaldi sambært stk. 1, tá
tað av serligum orsøkum verður hildið at vera rímiligt.
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Í hesum føri sæst TAKS ikki hava viðgjørt, um serligar orsøkir gera seg galdandi í hesum
máli.

Viðmerkingarnar siga einki um, hvørjar orsøkir verða mettar sum serligar og harvið hava við
sær, at tað verður hildið at vera rímiligt, at viðkomandi sleppur undan hækking av
avgjaldinum.

Viðmerkingarnar geva ikki nakra leiðbeining, og nevndin hevur ikki upplýsingar, sum kunnu
vera grundarlag fyri støðutakan til, um tað er rímiligt ella ikki í hesum føri.

Nevndin metir eisini, at lógin leggur upp til, at tað er TAKS, sum skal gera hesa metingina, í
fyrstu atløgu í øllum førum.

Skatta- og avgjaldskærunevndin avgjørdi tí at heimvísa málinum til viðgerðar hjá
TAKS til støðutakan av, um rímiligar orsøkir eru til, at stuðulsfelagið kann sleppa
undan avgjaldshækking.


