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Skatta- og avgjaldsmál avgerðir

Mál nr.: Lóg: Avgerð tikin:
09-03-33-149 Lóg um Toll- og Skattafyrisiting §

24
18.03.2009

Kærufreist - frávik loyvt

Samandráttur:
Kært varð ov seint. Skatta- og avgjaldskærunevndin avgjørdi at loyva frávik frá
kærufreistini. Avgerðin varð grundað við, at nevndin metti, at skrivini frá
myndugleikunum í hesum málinum kunnu geva kæraranum grund til at ivast í, hvør er
avgerðarmyndugleiki, og hvør er hoyringsmyndugleiki. Harnæst metti nevndin, at
skrivið frá TAKS frá 5. november 2008 kann fatast sum, at nýggj avgerð er tikin.

Avgerð

Kært er um, at Akstovan hevur sýtt fyri afturrindan av eykaskrásetingargjaldi. Avgerðin hjá
Akstovuni er dagfest 1. oktober 2008. Kæran er dagfest 12. januar 2009 og var
Kærustovninum í hendi 14. januar 2009.

Kærarin er spurdur um, hví kært er ov seint, og kæruumboðið vísir á skriv frá honum dagfest
21. november 2008, har hann heitir á TAKS um at taka málið upp av nýggjum. Hann fær svar
frá TAKS 15. desember 2008, har tey boða frá, at tey taka ikki málið upp til nýggja viðgerð.
Hann meinar, at kærufreistin eigur at vera frá 15. desember 2008, tá ið hann fekk svar aftur
frá TAKS.

Avgerðin hjá Skatta- og avgjaldskærunevndini
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. Avgerðin hjá Akstovuni er dagfest 1.
oktober 2008 og má roknast við at verða móttikin 6. oktober 2008. Fýra vikur frá hesum degi
er 3. november 2008.

Kravið er sostatt, at kæran skal verða send, áðrenn hesin dagur er liðin, fyri at vera
rættstundis. Kæran er dagfest 12. januar 2009 og er innkomin til Kærustovnin 14. januar
2009. Kæran er sostatt send, eftir at freistin er farin. Útgangsstøðið er tí, at kæran verður ikki
tikin til viðgerðar.

Heimild er tó til at gera frávik frá kærufreistini, um nevndin heldur fullgóð forføll vera, jbr. §
24, stk. 3.

Tað serliga við hesum málinum er, at borgarin kann ivast í, hvør hevur tikið avgerðina. Talan
er um avgerð hjá Akstovuni, og hon hevur tikið avgerð og givið kæruvegleiðing og upplýsing
um freistina at kæra. Og eftir upplýsingunum í málinum hevur kærarin ikki fingið nakað
annað skriv frá Akstovuni hesum viðvíkjandi.

Men avgerðin hjá Akstovuni frá 1. oktober 2008 er soleiðis orðað, at tað ber til at fáa ta fatan,
at talan er um avgerð hjá TAKS og ikki Akstovuni. Kærarin vendir sær eisini til TAKS fyri at
fáa svar upp á fyrispurning, um keyp av øðrum bili kann gera, at hann kann fáa
eykaskrásetingargjaldið afturrindað. TAKS sendir frágreiðing um hetta til Akstovuna og avrit
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til kæraran 5. november 2008. Og í skrivi frá TAKS frá 15. desember 2008 boðar TAKS frá,
at málið verður ikki tikið upp til nýggja viðgerð.

Tað er greitt, at tað ber ikki til hjá TAKS at taka avgerð hjá Akstovuni upp til nýggja viðgerð.
Nevndin metir tó, at kærarin við samskiftinum við TAKS kann hava fingið ta fatan, at TAKS
hevur tikið málið upp til nýggja viðgerð, jbr. skrivi frá 5. november 2008.

Skatta- og avgjaldskærunevndin avgjørdi eftir eini heildarmeting av málinum at loyva
frávik frá kærufreistini. Avgerðin verður grundað við, at nevndin metti, at skrivini frá
myndugleikunum í hesum málinum kunnu geva kæraranum grund til at ivast í, hvør er
avgerðarmyndugleiki, og hvør er hoyringsmyndugleiki. Harnæst metti nevndin, at
skrivið frá TAKS frá 5. november 2008 kann fatast sum, at nýggj avgerð er tikin.


