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Skatta- og avgjaldsmál avgerðir

Mál nr.: Lóg: Avgerð tikin:
10/00088 Skattalógin § 104 29.11.2010

Eftirgeving av sekt

Samandráttur:
Kært er um, at TAKS hevur álagt kæraranum sekt sambært § 104, stk. 3 í skattalógini
fyri ov seint innlatna sjálvuppgávu. Skatta- og avgjaldskærunevndin hevur avgjørt at
staðfesta avgerðina hjá TAKS at nokta eftirgeving av sektini sambært § 104, stk. 3 í
skattalógini, tí tað ikki er fyrstu ferð, at kærarin letur sjálvuppgávu inn ov seint, og
talan ikki er um slíkar serligar umstøður, at sektin kann verða eftirgivin.

Avgerð

Kært er um, at TAKS hevur álagt kæraranum sekt sambært § 104, stk. 3 í skattalógini fyri ov
seint innlatna sjálvuppgávu.

TAKS
TAKS upplýsir, at sjálvuppgávan er send skattgjaldara fyri árið 2007 í februar mánað 2008,
og vanliga innlatingarfreistin hjá løntakarum var 15. mars 2008. Sjálvuppgávan hjá
kæraranum varð innlatin 23. apríl 2008. Skattauppgerð varð útskrivað 7. mai 2008 við bót
uppá kr. 5.000.

Kærarin sendir faks til TAKS 9. februar 2009 við nøkrum linjum um søkjan av eftirgeving, ið
er sett á útskrivaðu skattauppgerðina. Málsviðgeri á TAKS sendir honum skriv, har biðið
verður um frágreiðing um, hví ov seint er latið inn, men gevur henda ikki rætt til at strika
bótina.

Víst verður til § 104, stk. 3 í skattalógini.

Í hesum føri snýr tað seg um ov seint innsenda sjálvuppgávu fyri 2007. Grundgevingin, ið
skattgjaldarin hevur framført, er ikki fullgóð at frítaka umsøkjaran fyri hækkingina heilt ella
deilvíst. Umsøkjarin hevur ikki roknað við at skula lata sjálvuppgávu inn, fyrr enn
hjúnafelagin letur inn. Fram til og við skattaárið 1996 vóru hjún samskattað og uppgjørd, tá
báðar sjálvuppgávur fyrilógu, ella metingar vóru gjørdar. Síðan 1997 eru skattauppgerðirnar
gjørdar hvør sær, eftir at tær eru innlisnar. Sjálvuppgávan 2007 varð útskrivað og send
løntakaranum í februar 2008 og skuldi latast inn 15. mars 2008, og viðlagda avrit vísir, at hon
varð send til TAKS 23. apríl 2008.

Grundgevingin hjá kæraranum lýkur ikki treytirnar hjá TAKS um eftirgeving av bótini, tað at
hann ikki visti betur.

Viðlagt er eisini avrit úr vinnuskránni, ið vísir, at kærarin stendur skrásettur við V-tali, men
eingin roknskapur er, og øll inntøkan er farin sum A-inntøka um skipanina.

Upplýst verður eisini, at kærarin ringdi til málsviðgera, eftir at hann varð biðin um
grundgeving, tí hann vildi og skuldi hava bótina eftirgivna. Málsviðgerin upplýsti, at
reglurnar fyri at fáa bótina eftirgivna vóru, at talan skuldi vera um sjúku, deyðsfall ella
líknandi, sum eisini var skrivað í brævinum til kæraran. Um hann ikki hevði vinnuvirki
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longur, var tað skylda hansara at frámelda V-talið í vinnuskránni. Oyðubløð liggja á
heimasíðuni, og tað var honum eisini upplýst tá. Málsviðgeri hevur ikki nevnt, at kærarin ikki
eigur at lata inn. Tað skulu øll, ið fáa sjálvuppgávu útskrivaða.

Kærarin
Upplýst verður, at kærarin gjørdi, sum hann altíð hevði gjørt, lat sjálvuppgávuna inn saman
við sjálvuppgávuni hjá hjúnafelaga sínum, sum er bókhaldsskyldugur og tí hevur freist til 1.
mai. Sjálvuppgávan varð send 20. apríl og tí í góðari tíð, eftir tí kærarin visti.

Tá uppgerðin kemur, sum er útskrivað 7. mai 2008, er sekt uppá 5.000 kr. áløgd, og drigin frá
tí, sum kærarin annars fekk endurgoldið.

Kærarin gjørdi vart við hetta beinanvegin og fekk at vita, at hann kundi senda eitt faks og
biðja um at fáa hetta broytt. Tað gjørdi kærarin so 13. mai 2008. Síðani hoyrdi kærarin einki
aftur fyrr enn 18. februar 2009, har kærarin varð biðin um at koma við grundgevingum, sum
kærarin so sendi 3. mars 2009.

Í brævi útskrivað 20. mai 2010 fær kærarin at vita, at umsóknin ikki er gingin á møti.

Kærarin upplýsir, at tá hann tosaði við málsviðgera hjá TAKS 20. februar 2009, fekk hann
upplýst, at hann als ikki nýttist at senda sjálvuppgávu inn, tí hann var ikki bókhaldsskyldugur
sjálvur. Tí hevur kærarin trupulleikar við at skilja, at hann skal fáa bót fyri ov seint innlatna
sjálvuppgávu, sum eftir tí TAKS sigur als ikki nýttist at verða innlatin yvirhøvur.

Kærarin hevur onga grund yvirhøvur til ikki at lata sjálvuppgávuna inn til tíðina, tí har eru
ongi bein í, og tá hann øll árini síðan 1997 eisini hevur latið inn saman við hjúnafelaga sínum,
so kundi TAKS havt átalað hetta fyrr og ikki bíðað í heili 10 ár við at reagera.

TAKS
Í telduposti frá 4. november 2010 hevur TAKS upplýst, at allir persónar, ið fáa sjálvuppgávu
útskrivaða, skulu lata sjálvuppgávu inn aftur.

§101, stk. 2 í skattalógini viðger persónar, ið fáa automatiska uppgerð, vanligir løntakarar.
Teir nýtast ikki at lata inn sjálvuppgávu, um hon annars er røtt.

Kærarin er skrásettur í vinnuskránni og hevur aktivt V-tal. Tí fær hann sjálvuppgávu
útskrivaða. Víst verður til kunngerð 89. frá 14. september 2006 um, at freistin at lata
sjálvuppgávu inn við roknskapi er 1. mai.

§ 100, stk. 3 viðger sjálvuppgávur uttan roknskap, har freistin er 15. mars.

Sjálvuppgávan fyri 2006 hjá kæraranum er eisini latin inn nakrar dagar ov seint, 13. apríl
2007 (bókhaldið hevur av misgáum ikki innlisið bót). Sjálvuppgávan fyri 2008 og 2009 eru
innlatnar til tíðina, tvs. áðrenn 15. mars árið eftir.

Í telduposti frá 15. november 2009 er lagt afturat, at um aktivitetur er í árinum, skal
roknskapur latast inn fyri tíðarskeiðið saman við sjálvuppgávuni. Tá eingin roknskapur er
innlatin, má metast, at eingin aktivitetur hevur verið í árinum, tí er innlatingarfreistin 15.
mars.

Tað eru eisini persónar, ið ikki hava V-tal, sum lata inn roknskap saman við sjálvuppgávu, t.d.
við húsaleigu, ítriv v.m. Freistin her er eisini 1. mai.
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Kærarin
Í telduposti frá 24. november 2010 hevur kærarin m.a. upplýst, at hann lat sjálvuppgávuna fyri
2006 inn 31. mars 2007 og sjálvuppgávuna fyri 2005 tann 20. mars 2006, saman við
hjúnafelaganum, sum hann altíð hevði gjørt. Í 2008 og 2009 varð sjálvuppgávan latin inn til
tíðina, men tað var eftir, at kærarin hevði fingið bótina.

Annars eru ikki nýggjar upplýsingar í teldupostinum.

Avgerðin hjá Skatta- og avgjaldskærunevndini
Persónar, ið fáa sjálvuppgávu útskrivaða, skulu lata sjálvuppgávu inn aftur. Grein 101, stk. 2 í
løgtingslóg nr. 86 frá 1. september 1983 um landsskatt og kommunuskatt (skattalógin),
handlar um persónar, ið ikki nýtast at lata inn sjálvuppgávu, og fevnir bert um tær støður, har
automatisk uppgerð er send persónum.

Kærarin er skrásettur við V-tali, og hetta hevur við sær, at hann fær sjálvuppgávu útskrivaða,
sum skal latast TAKS aftur.

Tá kærarin tó ikki hevur nakað virksemi, er hann ikki skyldugur at lata roknskap inn til
TAKS, og freistin at lata sjálvuppgávuna inn er tí 15. mars, jb. § 100, stk. 3 í skattalógini.

Sjálvuppgávan hjá kæraranum fyri 2007er latin inn 23. apríl 2008, og hetta er ov seint vísandi
til § 100, stk. 3 í skattalógini.

Sambært § 104, stk. 2 í skattalógini verður sekt áløgd við í mesta lagi kr. 5.000, um
fullfíggjað sjálvuppgáva av inntøku ikki verður latin Toll- og Skattstovu Føroya rættstundis,
ella sjálvuppgávan ikki kemur inn. Verður latið inn minni enn 7 dagar ov seint, verður
samanlagdi inntøkuskatturin hækkaður við 2%. Verður latið inn 7 dagar ella meira ov seint,
verður samanlagdi inntøkuskatturin hækkaður við 5%.

Tað framgongur av hesi grein, at sekt skal áleggjast einum skattgjaldara, um sjálvuppgávan
ikki verður latin TAKS, ella um sjálvuppgávan ikki verður latin inn rættstundis.

Sambært § 104, stk. 3 í skattalógini hevur TAKS tó heimild at eftirgeva sekt, sum verður
áløgd, um sjálvuppgáva o.a. verður latið ov seint inn, tá tað av serligum orsøkum verður
hildið at vera rímiligt.

Viðmerkingarnar til hesa grein siga, at undantak kann verða gjørt, um “tað bert kemur fyri
eina ferð, og umstøðurnar annars tala fyri at eftirgeva sektina; serligar umstøður eru eitt nú
sjúka, deyði og vanlukkur, sum hava við sær, at skattgjaldarin ikki fær latið sjálvuppgávuna
inn rættstundis. Tað, at grannskoðarar, bókhaldararar eru ov seinir í sínum arbeiði, er eitt nú
ikki ein umbering fyri frítøku av sektini.”

Sambært upplýsingunum frá kæraranum og TAKS er hetta ikki fyrstu ferð, at kærarin ikki
letur sjálvuppgávu inn til tíðina, og hetta hevur í sjálvum sær við sær, at sektin ikki kann
eftirgevast.

Hartil førir kærarin fram, at hann altíð hevur latið sjálvuppgávu inn, samstundis sum
hjúnafelagin letur sína sjálvuppgávu inn. Hjúnafelagin er skyldugur at lata roknskap inn til
TAKS og letur sjálvuppgávu inn innan 1. mai. Her er ikki talan um umstøður, sum kunnu
metast at vera serligar sambært § 104, stk. 3 í skattalógini.

Viðvíkjandi viðmerkingunum um, at TAKS hevur upplýst, at kærarin ikki nýtist at lata
sjálvuppgávu inn skal viðmerkjast, at TAKS ikki kann vátta hesa upplýsing, og hetta kann tí
undir ongum umstøðum hava týdning í málinum.
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Skatta- og avgjaldskærunevndin hevur avgjørt at staðfesta avgerðina hjá TAKS at
nokta eftirgeving av sektini sambært § 104, stk. 3 í skattalógini, tí tað ikki er fyrstu ferð,
at kærarin letur sjálvuppgávu inn ov seint, og talan ikki er um slíkar serligar umstøður,
at sektin kann verða eftirgivin.


