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Skatta- og avgjaldsmál avgerðir

Mál nr.: Lóg: Avgerð tikin:
11/00135 Meirvirðisgjaldslógin § 1 27.09.2011

Krav um at gjalda mvg av ymiskum inntøkum - ítróttarfelag

Samandráttur:
Kært er um avgerðina hjá TAKS, at ítróttarfelag skal mvg-skrásetast og rinda mvg av
lýsingarinntøkum og inntøkum frá sølu av leikskrá og kalendara. Skatta- og
avgjaldskærunevndin hevur avgjørt at heimvísa avgerðina til TAKS til nýggja viðgerð.
Nevndin viðmerkir, at hóast felagið hevur veitingar, sum isolerað sæð eru mvg-
skyldugar sambært mvg-lógini, er mvg-skyldan og skyldan til mvg-skráseting í mun til
felagið eisini treytað av, at virksemið hjá felagnum er vinnuligt, sb. § 1, stk. 1 í mvg-
lógini. TAKS hevur ikki viðgjørt, um virksemið hjá felagnum kann metast at vera
vinnuligt, og Skatta- og avgjaldskærunevndin hevur tí avgjørt at heimvísa málið til
viðgerð av hesum spurningi.

Kært er um avgerðina hjá TAKS, at ítróttarfelagið skal mvg-skrásetast og rinda mvg av
lýsingarinntøkum og inntøkum frá sølu av leikskrá og kalendara.

TAKS skrivar soleiðis í ummælinum: TAKS hevur tann 29. apríl 2009 og 3. mai 2010
móttikið roknskapir fyri ávikavist 2008 og 2009 hjá felagnum.

Í hesum sambandi hevur TAKS tann 11. august 2010 sent skriv til felagið, har biðið er um
eina frágreiðing, hví felagið ikki er mvg-skrásett. Eisini er biðið um eina uppgerð yvir mvg-
skyldugar inntøkur í 2008, 2009 og fyri tað, sum farið var í 2010.

Einki frættist aftur frá felagnum, og varð rykkjari tí sendur tann 8. september 2010.

Tá TAKS ikki móttók nakrar upplýsingar, varð ætlanarskriv sent til felagið grundað á
roknskapirnar fyri 2008 og 2009, har avgjaldstilsvarið fyri 2008 og 2009 varð hækkað við
ávikavist kr. 357.564 og kr. 300.484.

Tann 1. november 2010 móttók TAKS teldupost, har felagið kom við viðmerkingum til
ætlaðu hækkingarnar av mvg´num.

Í skrivinum verður m.a. upplýst, at felagið er eitt áhugafelag, og at endamálið ikki er at vinna
pening til annað enn raksturin av hesum sosiala tiltaki.

Víst verður til § 2, stk. 3 í mvg-lógini, sum sigur, at ítróttur og ítróttartiltøk eru undantikin
avgjaldsskylduni. Upplýst verður eisini, at felagið hevur fingið játtað skattafrælsi.

Í skrivi til felagið tann 9. november 2010 verður víst á § 2, stk. 3, litra h í mvg-lógini, har tað
stendur, at útleiga, uppsiting og umsiting av fastari ogn eru frítikin fyri mvg. Tó er útleiga av
kamari á hotelli, gistingarhúsi, o.t. avgjaldsskyldugt og útleiga av tjaldingarakfars- og
reklamustaði.
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Í telduposti tann 24. november 2010 hevur TAKS móttikið viðmerkingar frá felagnum. Í
viðmerkingunum verður m.a. komið inn á, at annað ítróttarfelag í 2005 hevur móttikið skriv
frá TAKS, at felagið ikki skal gjalda mvg.

TAKS hevur leitað í gomlu journalini fyri at finna hetta skriv, men var leitingin uttan úrslit.
Viðmerkjast skal, at avgerandi fyri svarinum er, hvat spurt hevur verið um, ella hvussu
spurningurin er settur fram. Hesar upplýsingar hevur TAKS ikki.

TAKS er av teirri áskoðan, at svarið frá TAKS í 2005, sum ikki er at finna, ikki hevur ávirkan
á spurningin, um lýsingarinntøkurnar hjá felagnum eru mvg-skyldugar ella ikki.

TAKS er av teirru áskoðan, at inntøkur av lýsingum eru mvg-skyldugar inntøkur, vísandi til §
1, stk. 1 og § 2, stk. 3, litra h í mvg-lógini.

Grundað á frammanfyri standandi verður broytingarskriv sent felagnum tann 2. desember
2010.

Tann 16. januar 2011 hevur TAKS aftur móttikið viðmerkingar til málið um mvg’ið hjá
felagnum.

Her verður upplýst, at felagið er sinnað at krevja inn mvg av lýsingarinntøkum frá 1. januar
2011 at rokna. Í skrivinum verður eisini upplýst, hvat inntøkurnar og útreiðslurnar hava verið
hjá felagnum í 2008, 2009 og 2010.

Í skrivi til felagið tann 16. februar 2011 verður boðað frá, at heimild ikki er fyri at sleppa
kravinum fyri 2008, 2009 og 2010. Tó verður kravið fyri hesi árini rættað eftir
upplýsingunum, ið nú eru móttiknar.

Hetta viðførir, at kravið fyri 2008 verður kr. 56.500, fyri 2009 kr. 85.000 og fyri 2010 kr.
55.500.

Í kæruni verður enn einaferð komið inn á mvg og lýsingarinntøkur. TAKS er av teirri
áskoðan, at tað er lítið sannlíkt, at TAKS hevur upplýst, at einki mvg er á lýsingarinntøkum.
TAKS skal enn einaferð viðmerkja, at tað hevur avgerandi týdning, hvat spurt verður um, og
hvussu tað verður spurt.

Í kæruni verður eisini komið inn á, at TAKS strikar virkir, sum ikki verða rikin vinnuliga, t.d.
útróðrarbátar.

Tað er rætt, at TAKS í sínum dagliga arbeiði eisini metir um, um eitt virki verður rikið
vinnuliga ella ikki.

TAKS er tó av teirri áskoðan, at avgerðirnar, ið víst verður á í kæruni, og virksemið hjá
felagnum ikki heilt kunnu samanberast. TAKS er so í hvussu er ikki í iva um, at felagið skal
rinda mvg av lýsingarinntøkunum og søluni av kalendaranum, sum viðføra, at felagið skal
rinda kr. 56.500, kr. 85.000 og kr. 55.500 fyri ávikavist 2008, 2009 og 2010. At talan skal
vera um ikki vinnuligt virksemi eru so ongar ábendingar um í hesum førinum.

TAKS er samt við kæraran um, at talan er um eitt áhugafelag, har høvuðsvirksemið er frítikið
fyri mvg, tí talan er um ítrótt og ítróttartiltøk. Hesin parturin av virkseminum hjá felagnum er
frítikin fyri mvg. Tað eru lýsingarinntøkurnar tó ikki. Talan er tí um blandað virksemi.

At felagið so hevur fingið játtað skattafrælsi hevur ikki ávirkan á mvg-spurningin, tí talan er
um tvær ymiskar lógir.
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TAKS heldur sostatt fast við avgerðina um, at lýsingarinntøkur eru mvg-skyldugar inntøkur,
og at felagið tí eigur at verða mvg-skrásett fyri hesar inntøkur.

Kærarin førir m.a. soleiðis fram í kæruni: Felagið er eitt fótbóltsfelag, og varð stovnað
seinast í xxxx. Stigtakarar til felagið vóru xx, xx og xx. Fyrsta roknskaparár var frá 1.1.xxxx
til 31.12.xxxx. Nevndarlimirnir vóru úr gomlu feløgunum. Tiltøk og annað varð skjótt sett í
gongd fyri at skapa eitt peningaligt grundarlag at reka nýggja felagið.

Í sambandi við mvg av lýsingarinntøkum valdu vit at ganga eftir somu leiðbeining, sum
nevndarlimir úr xx høvdu fingið frá TAKS. Ikki krevja mvg inn. Hetta hava fólk fingið at vita
frá TAKS, deildini í Suðuroy. Tíverri finna vit ikki nakað skriv, men fleiri persónar, sum tá
sótu í nevndini, kunnu vitna um hetta. Hetta hevur verið seint í 2004 ella tíðliga 2005.

Tá so TAKS vendir sær til felagið og krevur uppgerð fyri lýsingarinntøkur 2008, 2009 og
2010, svara vit aftur, at vit meta okkum ikki at eiga at gjalda mvg av hesum inntøkum.

Svarað verður TAKS soleiðis aftur 29. oktober 2010:

Felagið er eitt áhugafelag, ið hevur til endamál at reka fótbólt. Alt fyriskipandi arbeiði verður
gjørt av sjálvbodnari arbeiðsmegi, av fólki ið einans hevur áhugan sum drívmegi.

Hóast at felagið, eins og onnur fótbóltsfeløg, fær stuðul frá FSF til at partíðarløna samskipara,
ið hevur til arbeiðis at leggja dystir, skipa fyri flutningi, at geva boð og sum heitið sigur, at
samskipa og annað tílíkt, er ikki fíggjarlig rúmd fyri at hava skrivstovufólk 8-17 yrkadagar.
Eisini her eru tað sjálvbodni fyriskipararnir, sum taka tøkini, ið takast skulu.

Felagið hevur postsmogu í xx. Hesa tømir sjálvboðin eftir fyrimuni, tá høvið býðst. Tíverri
kann tað stundum ganga rúm tíð ímillum. Men síðani skrivið frá TAKS kom fyri dagin, hava
nevndarlimir í xx umrøtt, hvat gerast skal, eins og teir hava verið í sambandi við onnur
fótbóltsfeløg fyri at kanna, hvussu hesi gera. Hetta hevur ført við sær, at vit eru nakað sein við
hesum skrivi... ...

Fyrst skulu vit siga, at felagið ikki kann taka við hesum ætlanum TAKS. Sum sagt omanfyri
er felagið eitt áhugafelag, sum einans hevur til endamáls at reka fótbólt fyri stór og smá.
Endamálið er ikki at vinna pening til annað enn raksturin av hesum sosiala tiltaki.

Í fylgiskrivi til kæru verður ført soleiðis fram:

Sum sagt áðrenn metir felagið seg ikki vera vinnuliga rikið felag og eigur tí at sleppa undan
mvg-skráseting.

TAKS hevur ta mannagongd, at tá TAKS metir eitt virki ikki at verða vinnuliga rikið, so
verður mvg-skráseting strikað.

Víst verður til mál nr. 07-02-22-44 og 06-03-31-39 frá 5. februar 2008. Brot úr avgerð um
útróðrarbát er framført í hesum sambandi. Kærarin metir felagið koma undir somu treytir sum
hesin útróðrarbátur og fleiri afturat hesum. TAKS finnur fram til feløg við lítlari ella ongari
sølu, og setir tey í básin “ikki vinnuliga rikið” og strikar teirra mvg-skráseting.

TAKS hevur fyrr, við tilmæli frá heimakommununi, xx kommunu givið felagnum
skattafrælsi, og treytir fyri at fáa hetta eru akkurát, at felagið hevur almenngagnligt ella
góðgerandi endamál.



Síða 4 av 6c:\users\ah\appdata\local\temp\1100135_196e641.doc

Vísandi til § 1 og § 2, stk. 3 í mvg-lógini metir kærarin, at felagið eigur ikki at vera mvg-
skyldugt, tí felagið ikki verður mett at reka sølu við vinningi fyri eyga, men einans fyri at
fíggja raksturin av sosialum fyriskipandi fótbólti.

Felagið hevur søkt og fingið játtað skattafrælsi.

Fyri at fáa skattafrælsi skulu:
a) bæði land og kommuna geva sítt samtykki/tilmæli
b) inntøkan einans vera nýtt til almenn góðgering ella kirkjulig, manngóð, listarlig,

vísindalig ella tílík endamál

Tí hava tey ikki mett neyðugt at mvg-skráseta felagið.

Í skrivinum frá TAKS verður sagt, at felagið í 2008 skal rinda kr. 357.564 og fyri 2009 kr.
300.484, sum meirvirðisgjald, ella samanlagt kr. 658.048 kr. Verður hetta endaliga
niðurstøðan, eisini eftir úrskurð hjá Skattakærunevndini og Landsskattakærunevndini, slær tað
beinini fullstendiga undan felagnum.

Nevndin í felagnum dugir at síggja, at man roynir at krevja mvg av lýsingarsølu, har tann, ið
lýsir, fær tænastu fyri stuðulin. Men at stuðulspeningur, ið ikki krevur lýsingartænastur ella
líknandi, eisini skal umfatast av kravinum, duga tey ikki at síggja rímiligt.

Kommunurnar í økinum hava allar í størri ella minni mun latið felagnum stuðul. Hetta uttan at
krevja annað afturfyri enn, at felagið skapar trivna fyri borgaran. Millum bygdarráðslimirnar
verður týdningurin av fótbóltsfelagnum mettur at vera til stórt gagn fyri nærumhvørvið. Tað
er einasta orsøkin til, at kommunurnar góðviljað lata felagnum stuðul.

Eisini frá privatum fær felagið stuðul uttan at lata tænastur afturfyri. Hesin stuðul er í
roknskapi felagsins bókaður undir “sponsorinntøkur”.

At enda verður gjørt vart við, at Landskassin ikki líður tap orsakað av hesum máli. Felagið
hevur ongantíð kravt mvg á fakturum, ið eru sendir út. Tey virkir, ið hava móttikið faktura frá
felagnum, hava tí heldur ikki bókað mvg av hesum fakturum. Fær TAKS viðhald í sínum
kravi frá felagnum, noyðist TAKS at rinda mvg’ið aftur til tey virki, ið ikki hava bókað mvg,
tá tey áttu at gera tað.

Samanumtikið verður ført fram:
Grund 1: felagið er eitt áhugafelag og hevur ikki vinning fyri eyga.
Grund 2: felagið er fevnt av “Ítróttur og ítróttarvirksemi”
Grund 3: felagið hevur fingið játtað skattafrælsi frá TAKS tann 15. september 2009
Grund 4. Av tí at felagið ikki hevur kravt mvg á fakturum, so skulu virkini, ið hava lýst hjá
teimum, heldur ikki mótroknað nakað mvg. Og verður endaliga avgerðin, at felagið skal
gjalda mvg av hesum, noyðist felagið at fara út til lýsararnar at kreva hetta inn aftur. Tvs. at
TAKS fær felagið at gjalda mvg, og lýsararnar at mótrokna hetta. Ergo merkir hetta ikki
nakað tap fyri TAKS, men eitt “status quo”.

Felagið hevur frá 1. januar 2011 valt at krevja mvg inn av lýsingum, og hetta hava tey gjørt
fyri ikki at koma í størri neyð um so er, at tey ikki fáa viðhald í teirra kæru.

Kært verður í fyrstu syftu um kravið at gjalda mvg av lýsingarinntøkum, tí hesar inntøkur fara
til at reka eitt felag, ið lýkur treytirnar fyri at fáa skattafrælsi. Mvg er eisini eitt slag av skatti.
Uttan vinning fyri eyga.
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Kann hetta ikki góðtakast, vilja tey kæra avgerðina hjá TAKS um at nokta teimum at sleppa
undan gjaldi fyri 2008, 2009 og 2010, tí tey hava ikki útfakturerað hetta, og tí er hetta ikki
mótroknað av lýsarum.

Avgerðin hjá Skatta- og avgjaldskærunevndini
Spurningurin er, um felagið skal mvg-skrásetast og rinda mvg av lýsingarinntøkum og
inntøkum frá sølu av leikskrá og kalendara.

Viðíkjandi slagi av virksemi kann viðmerkjast, at ítróttur og ítróttartiltøk eru undantikin
avgjaldsskylduni sambært § 2, stk. 3, litra e í løgtingslóg nr. 136 frá 8. september 1992 um
meirvirðisgjald (mvg-lógini).

Sambært viðmerkingunum til uppskotið til mvg-lógina merkir hetta, at amatørítróttartiltøk
vanliga verða hildin uttan fyri avgjaldsskylduna. Tó eru tiltøk, har professionellir luttaka,
avgjaldsskyldug fótbólti viðvíkjandi, tó bert tá professionellir leikarar eru á báður liðum. Sum
professionellir fótbóltsleikarar verður hugsað um leikarar, ið leika fótbólt burturav, og sum
liva av hesum.

Hetta merkir, at inntøkurnar frá sølu av atgongumerkjum frá fótbóltsdystum eru undantiknar
mvg-skylduni vísandi til § 2, stk. 3, litra e í løgtingslóg nr. 136 frá 8. september 1992 um
meirvirðisgjald, uttan so at professionellir leikarar eru á báðum liðum.

Viðvíkjandi lýsingarinntøkunum kann viðmerkjast, at hesar ikki kunnu metast at vera
inntøkur frá ítróttartiltaki, og hetta er galdandi eisini hóast lýst verður í sambandi við ein
fótbóltsdyst. Hesar inntøkur eru tí ikki fevndar av omanfyri nevndu grein, men eru mvg-
skyldugar vísandi til § 1, stk. 1 og § 2, stk. 1 í mvg-lógini. Um talan er um útleigu av
reklamustaði í sambandi við t.d. fótbóltsdystir, eru hesar veitingar ikki fevndar av ásetingini
um frítøku frá mvg-skylduni í § 2, stk. 3, litra h, sum handlar um útleigu av fastogn, jb. § 2,
stk. 3, litra h, 2. pkt.

Inntøkurnar frá sølu av leikskrá og kalendara eru eisini mvg-skyldugar vísandi til § 1, stk. 1
og § 2, stk. 1 í mvg-lógini.

Viðvíkjandi mvg-skráseting av felagnum kann tó viðmerkjast, at sum tað eisini er ført fram í
sambandi við málið, er skyldan og rætturin til mvg-skráseting treytað av, at virksemið hjá
felagnum er vinnuligt, sb. § 1, stk. 1 í mvg-lógini.

Metingin av, um virksemið er vinnuligt, svarar til ta meting, sum verður gjørd, tá avgerast
skal, um eitt virki er vinnuligt í skattligum høpi. Hetta sæst á orðingini av § 3, stk. 1, litra a, í
meirvirðisgjaldslógini, sum ásetir, at avgjald skal rindast av tí, sum rekur sjálvstøðugt
vinnuvirki við sølu av vørum og avgjaldsskyldugum tænastum, samanber eisini við § 1 í
meirvirðisgjaldslógini.

Avgerðin er ítøkilig og inniber eina samlaða meting av virkseminum hjá kæraranum, har ein
avgerandi treyt er, at virksemið er rikið við fíggjarligum vinningi fyri eyga.

Sum málið er lýst er ikki greitt, um felagið rekur vinnuligt virksemi. Tað framgongur av
málinum, at TAKS ikki ítøkiliga hevur tikið støðu til hendan spurning.

Samanumtikið kann viðmerkjast, at hóast felagið hevur veitingar, sum isolerað sæð eru
mvg-skyldugar sambært mvg-lógini, er mvg-skyldan og skyldan til mvg-skráseting í
mun til felagið eisini treytað av, at virksemið hjá felagnum er vinnuligt, sb. § 1, stk. 1 í
mvg-lógini. TAKS hevur ikki viðgjørt, um virksemið hjá felagnum kann metast at vera
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vinnuligt, og Skatta- og avgjaldskærunevndin hevur tí avgjørt at heimvísa málið til
viðgerð av hesum spurningi.


