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Skatta- og avgjaldsmál avgerðir

Mál nr.: Lóg: Avgerð tikin:
11/00362 Lóg um Toll- og Skattafyrisiting §

24
23.02.2012

Kærufreist. Frávik loyvt. Ikki greitt- at avgerð var tikin um mvg.

Samandráttur:
Kært er um avgerð hjá TAKS viðvíkjandi uppkrevjing av mvg í sambandi við, at
skattskylduga inntøkan verður hækkað. Kært er ov seint. Vísandi til avgerðina hjá
TAKS er tað væl skiljandi, at tað er ógreitt fyri kæraran, at sjálvstøðug avgerð er tikin
um mvg’ið í sambandi við hækkingina av skattskyldugu inntøku hansara. Avgerðin má
av somu orsøk metast at hava týðandi manglar í mun til grundgeving o.s.fr., sum helst í
sjálvum sær kunnu føra til, at avgerðin er ógildug.
Vísandi til hetta hevur Skatta- og avgjaldskærunevndin avgjørt at loyva frávik frá
kærufreistini.

Avgerð

Kært er um avgerð hjá TAKS viðvíkjandi uppkrevjing av mvg í sambandi við, at
skattskylduga inntøkan verður hækkað.

Avgerðin er frá 7. november 2011 og má roknast at vera móttikin av kæraranum í seinasta lagi
tann 11. november 2011. Sambært § 24, stk. 2 í lóg um Toll- og Skattafyrisiting, skal kæra
vera send, áðrenn 4 vikur eru lidnar frá tí, at kærandi fekk boð um avgerðina. Fýra vikur frá
hesum degi er tann 9. desember 2011. Kæran skal verða send, áðrenn hesin dagur er liðin fyri
at vera rættstundis.

Kæran er innkomin til Kærustovnin 23. desember 2011. Hon má roknast at vera send í
seinasta lagi 20. desember 2011. Hetta er sum útgangsstøði aftaná, at kærufreistin er farin.

Kærarin
Kærarin upplýsir, at hann skundaði sær fyrst at kæra skattliga partin av málinum til
Kommunalu Skattakærunevndina fyri Eysturoyar øki. Síðani sendi hann somu skjøl til
Kærustovnin sum kunning um eina mvg-kæru. Hann vísir til kæruvegleiðingina, har sagt
verður: “kæran skal vera Skatta- og avgjaldskærunevndini í hendi áðrenn 4 vikur frá tí, at
tygum hava fingið boð um avgerðina hjá økisskrivstovuni.”

Og fatar hann kæruvegleiðingina soleiðis, at hann frá TAKS fær eina nýggja avgerð um mvg-
partin av málinum frá økisskrivstovuni.

Avgerðin hjá Skatta- og avgjaldskærunevndini
Spurningurin er, um frávik skal gerast frá kærufreistini sambært § 24, stk. 3 í løgtingslóg nr.
169 frá 30. desember 1997 um toll- og skattafyrisiting.

Sambært § 24, stk. 2, síðsta pkt. í lóg um toll- og skattafyrisiting, skal kæra vera send, áðrenn
4 vikur eru lidnar frá tí, at kærandi fekk boð um avgerðina. Heimild er tó til at gera frávik frá
kærufreistini, um nevndin heldur fullgóð forføll vera, jbr. § 24, stk. 3.

Kæran er ikki send rættstundis, jb. § 24, stk. 2 í fyrisitingarlógini, og útgangsstøðið er tí, at
kæran ikki verður viðgjørd.
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Sum nevnt kann frávik verða givið, um nevndin metir fullgóð forføll vera.

Vísandi til upplýsingarnar frá kæraranum má støðan metast at vera tann, at hann hevur
misskilt avgerðina hjá TAKS. Hann er greiður um, nær og hvar kærast skal til, men hann er
ikki greiður yvir, at hann hevur fingið ta avgerðina um mvg, sum skal kærast.

Um hugt verður eftir avgerðini hjá TAKS sæst, at hendan í høvuðsheitum handlar um
hækking av skattskyldugu inntøku kærarans, og at mvg’ið bert verður nevnt í sambandi við
hetta. Ongin sjálvstøðug avgerð er um mvg’ið. Tað er tí væl skiljandi, at tað ógreitt fyri
kæraran, at sjálvstøðug avgerð er tikin um mvg’ið í sambandi við hækkingina av
skattskyldugu inntøku hansara. Avgerðin má av somu orsøk metast at hava týðandi manglar í
mun til grundgeving o.s.fr., sum helst í sjálvum sær kunnu føra til, at avgerðin er ógildug.

Vísandi til hetta hevur Skatta- og avgjaldskærunevndin avgjørt at loyva frávik frá
kærufreistini.


