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Skatta- og avgjaldsmál avgerðir

Mál nr.: Lóg: Avgerð tikin:
10/00021 Kng.um lutfalsligan

frádráttarrætt fyri mvg § 11
17.12.2010

Javnan av íløgu-mvg. Fiskibátur. Heimvíst.

Samandráttur:
Kært er um avgerð hjá TAKS at javna mvg viðvíkjandi íløgu, sum er gjørd í 2006,
herundir hvussu stórur partur av mvg’num skal javnast. Skatta- og
avgjaldskærunevndin hevur avgjørt at staðfesta avgerðina hjá TAKS um, at mvg’ið
viðvíkjandi íløgum frá 2006 skal javnast sambært kunngerð nr. 35 frá 20. mars 2000
frá Fíggjarmálastýrinum um lutfalsligan frádráttarrætt fyri meirvirðisgjald og um
javnan av inngangandi avgjaldi av íløgugøgnum. Avgjørt er eisini at heimvísa málið til
TAKS til nýggja viðgerð av spurninginum um, nær felagið skal strikast úr mvg-
skránni, og hvussu stórur partur av íløgu-mvg’num skal javnast.

Avgerð

Kært er um avgerð hjá TAKS at javna mvg viðvíkjandi íløgu, sum er gjørd í 2006, herundir
hvussu stórur partur av mvg’num skal javnast.

TAKS
TAKS hevur gjøgnumgingið meirvirðisuppgerðirnar hjá felagnum fyri árini 2006, 2007, 2008
og 2009, ið vísa hesi úrslit:

Ár Mvg-skyldug
søla

Mvg-frí søla Keyp/rakstur Keyp/íløgur

2006 0 181.788 37.804 581.140
2007 0 552.498 31.608 0
2008 0 0 5.840 0
2009 0 0 5.424 0

TAKS er komið fram til, at virksemið hjá kæraranum ikki er vinnuliga rikið og hevur tikið
avgerð um at strika virksemið frá 31. desember 2007. Avgerðin er grundað við, at av tí at
felagið ikki hevur havt nakra sølu í árinum 2008 og higartil í 2009, ætlar TAKS at strika
virksemið frá 31. desember 2007.

Víst verður síðani til § 16, stk. 2 í mvg-lógini og § 11 í kunngerð um lutfalsligan frádráttarrætt
fyri meirvirðisgjald og javnan av inngangandi avgjaldi, og avgerð er tikin um, at felagið skal
javna íløgu-mvg soleiðis:

4. ársfj. 2006 – íløgu-mvg samb. innsenda mvg-uppgerð kr. 143.421
Broytt til kr. 143.421 x 1/5 kr.   28.684
At gjalda aftur 143.421 x 4/5 kr. 114.737

Víst verður eisini til § 12, stk. 1, litra g í mvg-lógini, ið sigur, at avgjaldsskyldug søla fevnir
ikki um umvælingar-, viðlíkahalds-, og ísetingararbeiði av fastari útgerð í tey skip, sum nevnd
eru í punkt f (hetta eru skip sum eru 5 GT og meira) og tilfar, sum er latið av viðkomandi
virki í hesum sambandi.
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Víst verður eisini til viðmerkingarnar til lógargreinina § 12, stk. 1, litra g, ið siga, at
skipasmiðjur o.t. kunnu sostatt halda umvælingar-, viðlíkahalds-, og innstallatiónsarbeiði, sum
verður gjørt beinleiðis á skip og teirra føstu útgerð, uttan fyri meirvirðisgjaldsskylduga sølu.
T.v.s. at tað bert er arbeiði, ið gjørt verður á skip og teirra føstu útgerð, og tað tilfar, sum nýtt
verður í hesum sambandi til tað ávísa arbeiðið, sum kunnu haldast uttanfyri.

Felagið hevur eisini mvg-fríar útreiðslur til umbyggingina, meðan egningarmaskinan (tann
fasta útgerðin) er ein mvg-skyldug íløga, ið skal javnast sambært kunngerð nr. 35 frá 20. mars
2000, orsakað av at felagið ikki longur rekur mvg-skyldugt virksemi.

Kærarin
Kært er um avgerðina hjá TAKS um at javna íløgu-mvg. Kærarin vísir á, at báturin hevur
verið vinnuliga rikin í 2006 og 2007, men í skrivi frá TAKS dagfest 10. november 2009
niðurskrivar TAKS íløgu-mvg’ið bert við 1/5.

Ført verður eisini fram, at kærarin skilir tað soleiðis, at vanlig mannagongd hevur verið, at
umbyggingar og innstallatiónir á fiskiførum hava verið uttan mvg.

Felagið kundi, meðan umbygging av bátinum fór fram, sent allar rokningar v/mvg retur, og
biðið um at fingið nýggjar rokningar uttan mvg.

Viðvíkjandi § 12, stk. 1, litra g, sum TAKS vísir til, viðmerkir kærarin, at hann skilir tað
soleiðis, at keyp og innstallatión av egningarmaskinu er ikki mvg-skyldugt. Her vísir hann til
faktura nr. SF 06-01692 frá Teymavirkinum, sum bæði hevur selt og installerað
egningarmaskinuna.

Hetta er ein føst innstallatión, sum báturin má hava fyri at “virka”, eins og báturin m.a. má
hava motor.

Avgerðin hjá Skatta- og avgjaldskærunevndini
Sambært § 11, stk. 1, nr. 1 í kunngerð nr. 35 frá 20. mars 2000 frá Fíggjarmálastýrinum um
lutfalsligan frádráttarrætt fyri meirvirðisgjald og um javnan av inngangandi avgjaldi av
íløgugøgnum skal mvg’ið av íløgugøgnum javnast, tá virkið við keypi hevði fullan ella
lutfalsligan frádráttarrætt fyri mvg’ið, og íløgugøgnini fara til aðra nýstlu, sum virkið ikki
hevur frádráttarrætt fyri.

Í hesum føri er talan um keyp av íløgugøgnum í 2006, og í hesum sambandi hevur felagið
frádrigið kr. 143.421.

Tað framgongur ikki greitt av upplýsingunum í málinum, hvørji íløgugøgn, hetta mvg’ið
viðvíkur. Í einum skrivi umrøður kærarin tó eina egningarmaskinu, og hetta má tí metast at
vera eitt av teimum íløgugøgnum, sum mvg’ið viðvíkur.

Bæði TAKS og kærarin umrøða § 12, stk. 1, litra g í mvg-lógini, men partarnir tykjast ikki at
vera samdir um, um mvg átti at verið á íløgunum, og um mvg’ið tí skal javnast.

Til hetta kann viðmerkjast, at § 12 ásetir, hvørjar veitingar kunnu haldast uttan fyri mvg-
skyldugu søluna. Um ein veiting er hildin uttan fyri mvg-skylduga sølu, er einki mvg
uppkravt í sambandi við veitingina, og í hesum føri verður óansæð umstøðurnar annars onki
mvg at javna. Um veitingin hinvegin ikki er hildin uttan fyri mvg-skyldugu søluna, er mvg
uppkravt í sambandi við veitingina, og í hesum føri skal mvg’ið javnast, um treytirnar fyri
hesum annars eru til staðar. Her verður tað ikki ein spurningur um at rætta tann upprunaliga
frádráttin viðvíkjandi íløguni.
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Í hesum føri eru íløgugøgnini ikki hildin uttan fyri mvg-skyldugu søluna, og mvg’ið skal tí
javnast sambært kunngerð nr. 35 frá 20. mars 2000. Tað hevur ongan týdning í mun til
skylduna at javna, um veitingin/íløgugøgnini kundu verið hildin uttan fyri mvg-skyldugu
søluna.

Sambært § 11, stk. 2 í omanfyri nevndu kunngerð verður bert javnað fyri broytingar, sum
henda í fyrstu 5 roknskaparárunum aftaná keypið, íroknað tað roknskaparárið, tá ið
íløgugagnið er keypt.

TAKS hevur tikið avgerð um, at felagið skal strikast úr mvg-skránni frá 31. desember 2007, tí
felagið ikki hevur havt nakra sølu í árinum 2008 og higartil í 2009. Tann støða, at TAKS
tekur avgerð um, at felagið skal strikast frá 31. desember 2007 og ikki frá 1. januar 2008 ella
seinni hevur við sær, at 4/5 av íløgu-mvg’num skulu javnast ístaðin fyri 3/5 av íløgu-
mvg’num.

Kærarin er ikki samdur við TAKS um, at felagið skal strikast frá 31. desember 2007, og at 4/5
av íløgu-mvg’num skulu javnast. Kærarin vísir á í hesum sambandi, at báturin hevur verið
vinnuliga rikin í 2006 og 2007, men í skrivi frá TAKS dagfest 10. november 2009
niðurskrivar TAKS íløgu-mvg’ið bert við 1/5.

Sum málið er upplýst, framgongur tað ikki, nær felagið kann metast at vera steðgað við sínum
virksemi. Støða kann tí ikki takast til, um rætti dagur at strika felagið úr mvg-skránni er 31.
desember 2007. Virksemið hjá felagnum er helst ikki steðgað akkurát hendan dag, men
áðrenn ella aftaná.

Skatta- og avgjaldskærunevndin hevur avgjørt at staðfesta avgerðina hjá TAKS um, at
mvg’ið viðvíkjani íløgum frá 2006 skal javnast sambært kunngerð nr. 35 frá 20. mars
2000 frá Fíggjarmálastýrinum um lutfalsligan frádráttarrætt fyri meirvirðisgjald og um
javnan av inngangandi avgjaldi av íløgugøgnum. Avgjørt er eisini at heimvísa málið til
TAKS til nýggja viðgerð av spurninginum um, nær felagið skal strikast úr mvg-skránni,
og hvussu stórur partur av íløgu-mvg’num skal javnast.


