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Skatta- og avgjaldsmál avgerðir

Mál nr.: Lóg: Avgerð tikin:
09-02-21-62 Lóg um Toll- og Skattafyrisiting §

8
07.09.2009

Frávik frá kærufreist ikki loyvt

Samandráttur:
Kært er um avgerðina hjá TAKS at broyta skattskyldugu inntøkuna hjá kæraranum.
Kommunala Skattakærunevndin hevur avvíst málið, tí kærufreistin er farin. Skatta- og
avgjaldskærunevndin hevur avgjørt at staðfesta avgerðina hjá Kommunalu
Skattakærunevndini um at avvísa at viðgera kæruna, tí grundarlag ikki er fyri at gera
frávik frá kærufreistini í § 8 í lóg um toll- og skattafyrisiting.

Avgerð

Kært er um avgerðina hjá TAKS at broyta skattskyldugu inntøkuna hjá kæraranum.
Kommunala Skattakærunevndin hevur avvíst málið, tí kærufreistin er farin. Skatta- og
avgjaldskærunevndin hevur tikið støðu til, um avgerðin hjá Kommunalu Skattakærunevndini
at sýta at viðgera kæruna skal staðfestast, ella um grundarlag var fyri at loyva frávik frá
kærufreistini.

Kæruumboðið framførir í samband við kæruna til Kommunalu Skattakærunevndina og í
samband við kæruna til Skatta- og avgjaldskærunevndina, at ætlanarskrivið og
broytingarskrivið vórðu send kæraranum, sum býr í Danmark. Kærarin hevur hildið, at
kæruumboðið, sum umsitur ognina fyri kæraran og systkin hansara, hevði fingið skrivini, sum
vórðu send kæraranum til kunningar. Tað hevur ikki verið gjørligt at senda kæruna, fyrr enn
hendan misskiljing kom fram, og kæruumboðið fekk kunnleika til málið við faxi, dagfest 8.
september 2008. Kæran var sostatt frammi, áðrenn 4 vikur vóru farnar frá tí, at kæruumboðið
fekk boð um avgerðina, og kærufreistin er sostatt hildin.

TAKS upplýsir, at tað ikki er rætt, at kæruumboðið ikki hevur sæð broytingarskrivið, tí tað er
sent til kæraran, sum býr í Danmark. Kæruumboðið svarar uppá ætlanarskrivið í brævi frá 27.
november 2008, og svarskriv verður sent honum, samstundis sum broytingarskriv verður sent
kæraranum tann 11. februar 2008.

TAKS upplýsir eisini, at kæruumboðið hevur fingið avrit av øllum skrivum í málinum, sum
eru send kæraranum, og kærarin hevur somuleiðis fingið avrit av øllum skrivum í málinum,
sum eru send kæruumboðnum.

Kommunala Skattakærunevndin vísir á, at kært skal vera innan 4 vikur sambært § 3, stk. 7
og § 8 í lóg nr. 169 frá 30. desember 1997 um toll- og skattafyrisiting. Farið er meira enn seks
mánaðir út um kærufreistina, áðrenn kært verður, og nevndin hevur tí ikki viðgjørt sakina við
nakrari niðurstøðu.

Skattakærunevndin upplýsir, at sambært § 24 í lóg um toll- og skattafyrisiting kann kærast
beinleiðis til Skatta- og avgjaldskærunevndina, hóast kærufreistin ikki er hildin. Um kærandi
heldur, at hann ikki er skattskyldugur, ella tað eru gjørd slík formlig mistøk, tá hann varð
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settur í skatt, at tey kunnu ógilda skattsetingina, kann kærast beinleiðis til Skatta- og
avgjaldskærunevndina, sum í slíkum førum kann taka málið upp til nýggja viðgerð.

Avgerðin hjá Skatta- og avgjaldskærunevndini

Kærandi hevur ikki í samband við kæruna til Skatta- og avgjaldskærunevndina gjørt galdandi,
at hann ikki er skattskyldugur, ella tað eru gjørd slík formlig mistøk, tá hann varð settur í
skatt, at tey kunnu ógilda skattsetingina. Spurningurin er tí ikki, um Skatta- og
avgjaldskærunevndin kann taka kæruna til viðgerðar sambært § 24, stk. 3, 2. pkt, jb. stk. 2 í
lóg nr. 169 frá 30. desember 1997 um toll- og skattafyrisiting.

Skatta- og avgjaldskærunevndin hevur tikið støðu til, um grundarlag var hjá Kommunalu
Skattakærunevndini at avvísa kæruna, tí kærufreistin var farin sambært § 8 í lóg nr. 169 frá
30. desember 1997 um toll- og skattafyrisiting, ella um grundarlag var fyri at loyva frávik frá
kærufreistini.

Sambært § 8 í lóg um toll- og skattafyrisiting kann kæra um skattaálíkningina eftir reglunum í
§§ 6 og 7 verða send kommunalari skattakærunevnd. Kæran skal vera móttikin, áðrenn 4
vikur eru farnar frá tí, skattgjaldari hevur fingið boð um skattaálíkningina, sum kært verður
um.

Broytingarskrivið frá TAKS er dagfest 11. februar 2008. Í brævi dagfest 23. september 2008
kærir kæruumboðið avgerðina hjá TAKS til Kommunalu Skattakærunevndina. Kærufreistin,
sum er 4 vikur frá, skattgjaldarin hevur fingið boð um avgerðina, er ikki hildin.

Í § 8 er eingin áseting um, at frávik frá kærufreistini kann gerast. Kommunala
Skattakærunevndin má tó metast at hava atgongd at gera frávik frá kærufreistini á ikki-
lógarfestum grundarlagi, tá týðandi atlit ikki tala ímóti at viðurkenna hesa atgongd. Her hevur
tað týdning, um talan er um eitt mál millum myndugleika og borgara, hvørs úrslit ikki hevur
ávirkan á annan borgara, ella um talan er um mál millum tveir borgarar. Um talan er um eitt
mál millum myndugleika og borgara, hvørs úrslit ikki hevur ávirkan á annan borgara, kann
frávik gerast grundað á vanlig fyrisitingarrættarlig prinsippir. Við avgerð um frávik frá
kærufreistini kann gerast, skal dentur leggjast á longdina á kærufreistini, hvussu langt farið er
út um freistina, orsøkina til, at freistin ikki er hildin, og týdningin av avgerðini fyri kærara og
almenn ella privat áhugamál.

Sum grundgeving fyri, at kærufreistin ikki er hildin, førir kæruumboðið fram í samband við
kæruna til Kommunalu Skattakærunevndina og í samband við kæruna til Skatta- og
avgjaldskærunevndina, at ætlanarskrivið og broytingarskrivið vórðu send kæraranum, sum
býr í Danmark, og at kæruumboðið tí ikki hevði kunnleika til málið fyrr enn 8. september
2008, tá hann móttekur avgerðina við faxi. Kæruumboðið førir fram, at kæran sostatt var
frammi, áðrenn 4 vikur vóru farnar frá tí, at kæruumboðið fekk boð um avgerðina, og
kærufreistin er sostatt hildin.

Útgangsstøðið er, at um ein partur er umboðaður av einum øðrum, skal avgerðin í málinum
fráboðast til kæruumboðið, fortreytað av, at tað er greitt, at talan er um eitt umboðsforhold.

Umboðsforholdið er ikki lýst til fulnar, og tað er tí torført at meta um, um umboðsforholdið í
málinum er heilt greitt, men uttan mun til umstøðurnar hesum viðvíkjandi er greitt, at bæði
kærari og kæruumboð eru kunnaðir um ætlanarskrivið. Tað er eisini greitt, at
broytingarskrivið er sent til kæraran, og at annað skriv samstundis er sent til kæruumboðið. Í
skrivinum til kæruumboðið verður upplýst, at TAKS heldur fast við ætlanarskrivið, og at
broytingin er framd í broytingarskrivi dagfest 7. februar 2008. Víst verður her til skeiva
dagfesting av broytingarskrivinum, men hetta hevur ikki týdning í hesum sambandi.
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Kæruvegleiðing verður eisini givin bæði í broytingarskrivinum og í skrivinum til
kæruumboðið.

Hartil hevur kæruumboðið sambært upplýsingum frá TAKS fingið avrit av øllum skrivum í
málinum, sum eru send kæraranum, og kærarin hevur somuleiðis fingið avrit av øllum
skrivum í málinum, sum eru send kæruumboðnum. Hetta framgongur eisini av skjølum í
málinum.

Staðfestast kann tí, at bæði kærarin og kæruumboðið eru kunnað um avgerðina í málinum.
Tað er tí ikki grundarlag fyri at vísa á manglandi kunning sum umberandi umstøðu fyri, at
kærufreistin ikki er hildin.

Útgangstøðið er, at kæra ikki kann takast til viðgerðar, um kærufreistin ikki er hildin. Tá ikki
er víst á nakrar umberandi umstøður í samband við, at kærufreistin ikki verður hildin, er tað tí
ikki grundarlag fyri at gera frávik frá kærufreistini grundað á vanlig fyrisitingarrættarlig
prinsippir.

Skatta- og avgjaldskærunevndin hevur avgjørt at staðfesta avgerðina hjá Kommunalu
Skattakærunevndini at avvísa at viðgera kæruna, tí grundarlag ikki er fyri at gera
frávik frá kærufreistini í § 8 í lóg um toll- og skattafyrisiting.


