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Skatta- og avgjaldsmál avgerðir

Mál nr.: Lóg: Avgerð tikin:
11/00205 Lóg um rentutrygging § 14 15.12.2011

Útgjald av ov nógv inngoldnari kapitalpensjón uttan avgjald sýtt- tí
útgjaldið ikki var innan lógarásettu freistina

Samandráttur:
Kært er um, at TAKS hevur sýtt kæraranum at fáa ov nógv inngoldna peningin á
kapitalpensjónina út aftur uttan avgjald. Kærunevndin viðmerkir, at útgjaldið ikki er
hent innan 1. oktober 2010. Hetta er grundað á ein feil, sum banki kærarans hevur
gjørt. Hetta broytir tó ikki uppá, at útgjaldið ikki er gjørt innan ta lógarásettu freistina,
og grundarlag er tí ikki í lógini um rentutrygging at rinda peningin út aftur uttan
avgjald. Vísandi til omanfyri standandi hevur Skatta- og avgjaldskærunevndin avgjørt
at staðfesta avgerðina hjá TAKS.

Avgerð

Kært er um, at TAKS hevur sýtt kæraranum at fáa ov nógv inngoldna peningin á
kapitalpensjónina út aftur uttan avgjald.

(RTL er stytting fyri Rentutryggingarlógina.)

Avgerðin hjá TAKS
TAKS hevur tann 14. februar 2011 móttikið umbøn um at flyta ov nógv inngoldið á
kapitaleftirløn á lutapensjón kærarans í banka.

Umsókn kærarans er komin til TAKS eftir 1. oktober 2010, og tí skal TAKS boða frá, at um-
sóknin ikki er gingin á møti.

TAKS hevur ikki heimild, sambært § 14, stk. 5 í rentutryggingarlógini, at játta rættingar, sum
eru komnar eftir 1. okt. 2010, men kann kærarin fáa peningin útgoldnan við 55% avgjaldi.

Kæran
Kærarin vendi sær í august 2010 til deild hjá bankanum við fylgibrævinum fyri skattafrádrátt
fyri 2009. Sambært fylgibrævinum var skattafrádrátturin av inngoldnu kr. 50.600,00 á
kapitalpensjónskontuna í bankanum í 2009 bert kr. 12.500,00. Sostatt hevði hann ikki fingið
frádrátt fyri kr. 38.100,00 av inngoldnu upphæddini.

Kærarin ynskti at fáa upphæddina útgoldna aftur, vísandi til RTL §14, stk. 5, har tað stendur,
at: ”fyri árið 2008, har frádráttur í skattskyldugu inntøkuni ikki er tikin við í skattauppgerðini,
ber til at fáa peningin út aftur uttan at rinda avgjald. Sama er galdandi fyri árið 2009.
Útgjaldið skal vera gjørt fyri 1. oktober 2010.”

Her skal nevnast, at í sambandi við RTL § 14, stk. 5, vísti TAKS á bankarnar sum staðið, har
fólk skuldu venda sær við áheitan um at fáa ov nógv inngoldna peningin á kapitalpensjónina
útaftur. Bankin setti seg síðani í samband við TAKS um málið, og við góðkenning frá TAKS
varð ov nógv inngoldni peningurin rindaður út aftur uttan avgjald. Viðvíkjandi freistini tann
1. oktober 2010 var praksis, at um áheitanin var komin inn til TAKS áðrenn 1. oktober 2010,
so kundi peningurin við váttan frá TAKS rindast útaftur uttan avgjald.
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Av ymiskum orsøkum varð áheitanin frá kæraranum, sum bankin fekk í august 2010, ikki
send TAKS, og varnaðist bankin ikki hetta, fyrr enn freistin var farin. Roynt varð at ringja til
TAKS eftirfylgjandi, men torført var at fáa fatur á rætta viðkomandi.

Avgjørt var tí, at kærarin sjálvur skuldi venda sær til TAKS við umbøn um at fáa peningin
útgoldnan, men varð hetta noktað honum í skrivi dagf. 18. februar 2011, grundað á, at freistin
at søkja var úti.

Tey hava síðani verið í sambandi við TAKS og greitt frá gongdini í málinum, men TAKS
fastheldur í telduposti tann 30. juni 2011 avgerðina í skrivinum tann 18. februar 2011.

Í bankanum harmast tey um gongdina og avgerðina hjá TAKS í hesum máli. Grundað á, at
bankarnir hava verið nýttir sum ein forlongdur armur hjá TAKS, meta tey, at tað eigur at
koma kundanum til góðar, at hann hevur vent sær til bankan, innan freistin var úti.

Eisini halda tey, at atlit skal takast til tað stóra arbeiðið, sum er álagt bankunum í sambandi
við broytingina í RTL § 14, stk. 5.

Vart verður eisini gjørt við, at ynskir kærarin at fáa peningin útgoldnan aftur nú, skal hann
gjalda 55% í avgjaldi til TAKS. Tað merkir, at hann kemur at rinda um leið 78% í skatti av
teimum kr. 38.100,00. Um hann letur peningin standa á kapitalpensjónskontuni, til hann
verður 60 ár, skal hann gjalda 35% í avgjaldi til TAKS. Tá verður skatturin umleið 69% av
teimum kr. 38.100,00.

Tey meta ikki, at tað er rímiligt, at ein kann verða skattaður so hart, og heita á nevndina um at
broyta avgerðina hjá TAKS soleiðis, at kærarin kann fáa peningin útgoldnan uttan avgjald.

Bankin ger eisini síni sjónarmið galdandi í teldupostum frá 30. mai 2011 og 9. november
2011. Tó kemur einki nýtt fram.

Ummæli hjá TAKS
TAKS hevur tann 14. februar 2011 móttikið umbøn frá kæraranum um at fáa ov nógv
inngoldið á kapitaleftirlønartrygging útgoldið aftur sambært broyting í RTL tann 22.
desember 2009.

Sambært broyting í RTL tann 22. desember 2009 er tilskilað, at útgjaldið skal vera gjørt og
fráboðað TAKS fyri 1. oktober 2010.

Av tí at umbønin ikki er TAKS í hendi til ásettu tíð, verður umbønin ikki gingin á møti.

Sambært meyli frá bankanum hevur kærarin vent sær til teirra longu í august 2010 við
fylgibrævinum frá TAKS fyri 2009 til tess at fáa hetta avgreitt.

TAKS sendir tann 18. februar 2011 kæraranum bræv um hetta, har boðað verður frá, at
umbønin ikki er gingin á møti.

TAKS hevur ikki heimild sambært § 14, stk. 5 í RTL at játta rættingar, sum eru komnar eftir
1. oktober 2010, men kann kærarin fáa peningin útgoldnan við 55% avgjaldi.

Tryggingarveitarin/takarin hevur ábyrgd av, at inngjøld til eftirløn eru í samsvar við loyvda
hámark til inngjald.
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Avgerðin hjá Skatta- og avgjaldskærunevndini
Kærarin hevur goldið kr. 50.600 á kapitalpensjónskonto í banka í 2009. Av hesum hevði hann
bert rætt til at draga 12.500 frá í skatti. Hann hevði sostatt ikki fingið frádrátt fyri kr. 38.100
av inngoldnu upphæddini.

Kærarin ynskti at fáa upphæddina útgoldna aftur vísandi til § 14, stk. 5 í løgtingslóg nr. 51 frá
20. desember 1971 um skatt av rentutrygging v.m., sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 107
frá 26. november 2010.

Hendan greinin ásetir, at ”Fyri árið 2008, har frádráttur í skattskyldugu inntøkuni ikki er tikin
við í skattauppgerðini, ber til at fáa peningin út aftur uttan at rinda avgjald. Sama er galdandi
fyri árið 2009. Útgjaldið skal vera gjørt fyri 1. oktober 2010.”

Sambært hesi grein kann peningurin fáast út aftur treytað av, at frádráttur í skattskyldugu
inntøkuni ikki er tikin við í skattauppgerðini, og at útgjaldið skal vera gjørt fyri 1. oktober
2010.

Í hesum føri er útgjaldið ikki hent innan 1. oktober 2010, og hetta er grundað á ein feil, sum
banki kærarans hevur gjørt. Hetta broytir tó ikki uppá, at útgjaldið ikki er gjørt innan tað
lógarásettu freistina, og grundarlag er tí ikki í lógini um rentutrygging fyri at rinda peningin út
aftur uttan avgjald.

Tað, sum kæruumboðið framførir í hesum máli, kann ikki broyta hesa niðurstøðu.

Tað møguliga tap, sum kærarin hevur havt í hesum sambandi, er ein søk millum hann og
banka hansara.

Vísandi til omanfyri standandi hevur Skatta- og avgjaldskærunevndin avgjørt at
staðfesta avgerðina hjá TAKS.


