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Skatta- og avgjaldsmál avgerðir

Mál nr.: Lóg: Avgerð tikin:
09-03-31-71 Lóg um Toll- og Skattafyrisiting §

24
31.03.2010

Frávik frá kærufreist ikki loyvt.

Samandráttur:
Kært er um, at TAKS hevur strikað virksemið hjá kæraranum sum mvg-skyldugt
vísandi til § 1, stk. 1 og § 4, stk. 1 í mvg-lógini. Kært er ov seint. Skatta- og
avgjaldskærunevndin hevur avgjørt ikki at loyva frávik frá kærufreistini, tí
grundgevingarnar fyri ov seinu kæruni tala ikki fyri, at fullgott forfall er.

Avgerð:

Kært er um, at TAKS hevur strikað virksemið hjá kæraranum sum mvg-skyldugt vísandi til
§ 1, stk. 1 og § 4, stk. 1 í mvg-lógini.

Avgerðin hjá TAKS er dagfest 28. august 2009 og má roknast at verða móttikin av
kæraranum í seinasta lagi tann 31. august 2009. 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 28. september 2009. Kæran skal verða send,
áðrenn hesin dagur er liðin fyri at vera rættstundis.

Kæran er dagfest 13. oktober 2009 og er innkomin til Kærustovnin 14. oktober 2009. Hon má
roknast at verða send í seinasta lagi 11. oktober 2009. Hetta er aftaná, at freistin er farin.

Kærarin
Kærarin upplýsir m.a. í kæruni, at orsøkin til, at kært er ov seint, er millum annað, at maður
kærarans doyði í fjør, og at kærarin, sum er núverandi festari, flutti bústað. Posturin kom tískil
á skeiva adressu.

Í telefonsamrøðu tann 9. november 2009 upplýsti kærarin, at hon flutti í februar 2009, men
enn kemur postur til gomlu adressuna, og tað kann taka fleiri dagar, áðrenn hon móttekur
umadresseraðan post. Tær fyrstu vikurnar í september var kærarin í Íslandi og veit tí ikki, nær
avgerðin er komin.

Í telefonsamrøðu tann 22. mars 2010 upplýsir kærarin, at hon flutti frá festinum í februar 2009
til eini onnur hús. Húsini á festinum vórðu seld og yvirtikin av keyparanum medio januar
2009. Kærarin kundi tó formelt ikki flyta adressu, tí skylda var tá at búgva á festinum. Nú er
hetta tó broytt.

Posturin frá TAKS er tí sendur til festið. Postmeistarin í økinum hevur kunnleika til
viðurskiftini hjá kæraranum, og gevur kæraranum vanliga postin. Hann er tó ikki altíð til
arbeiðis, og so fær kærarin ikki postin á hendan hátt.

Kærarin var burturstaddur, tá avgerðin hjá TAKS kom, og veit tí ikki, nær hann hevur
móttikið avgerðina.
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Kærarin hevur heldur ikki havt yvirskot at taka sær av hesum máli. Maðurin doyði brádliga
um várið 2008, og síðani hevur nógv verið at tikið sær av viðvíkjandi festinum, bæði rakstur
og annað, og nógvir trupulleikar hava verið.

Avgerð frá 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.

Sum nevnt kann frávik verða givið, um nevndin metir fullgóð forføll vera.

Sum tað framgongur av tí upplýsta, eru postviðurskiftini hjá kæraranum serlig. Avgerðin frá
TAKS er send til adressuna XX (festið). Kærarin býr tá í TT.

Spurningurin er, nær kærarin kann sigast at hava fingið boð um avgerðina. Hetta má metast at
skula tulkast sum, at avgerðin er komin fram til røttu adressuna. Tá lógin ikki ásetir, at
kærarin skal hava fingið kunnleika til avgerðina, kann tað helst ikki krevjast, at kærarin
subjektivt skal vera kunnaður um avgerðina.

TAKS hevur ikki sent avgerðina til skeiva adressu, tí kærarin formliga hevur adressuna XX
(festið), tá avgerðin verður send frá TAKS.

Kærarin má tí metast at hava fingið boð, jb. § 24, stk. 2 í lógini um Toll- og skattafyrisiting, tá
avgerðin kemur fram til XX (festið).

Tær serligu reglur um bústaðarskyldu í mun til festið kunnu ikki broyta hetta. Kærarin hevur
kunnleika til trupulleikan og hevur møguleika at gera avtalu við Posta um at víðarisenda
hennara post, sum verður sendur til XX (festið).

Skatta- og avgjaldskærunevndin hevur tikið avgerð um ikki at loyva frávik frá
kærufreistini, tí grundgevingarnar fyri ov seinu kæruni tala ikki fyri, at fullgott forfall
er.


