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Skatta- og avgjaldsmál avgerðir

Mál nr.: Lóg: Avgerð tikin:
11/00025 Lóg um Toll- og Skattafyrisiting §

24
07.04.2011

Frávik frá kærufreist ikki loyvt

Samandráttur:
Kært er um, at TAKS hevur tikið avgerð um at broyta mvg-avgjaldstilsvarið hjá
kæraranum fyri árini 2007 til 2009. Sum útgangsstøði er tó kært for seint.
Kærarin hevur upplýst, at hann ikki veit, hvat er hent, men hann fekk ikki brævið frá
TAKS fyrr enn 17. desember 2010. Spurnartekin kann tí setast við, nær avgerðin hjá
TAKS er fráboðað. Kærarin kann tó ikki skjalprógva ella vísa á nakað ítøkiligt, sum
hevur við sær, at tað má metast at vera sannlíkt, at hann hevur móttikið kæruna 17.
desember 2010. Avgerðin hjá TAKS má tí metast at vera fráboðað í seinasta lagi tann
10. desember 2010, og kært er ov seint. Útgangsstøðið er tí, at kæran verður ikki tikin
til viðgerðar.
Kærarin hevur ikki víst á umstøður, sum geva grundarlag fyri at loyva frávik frá
kærufreistini. Skatta- og avgjaldskærunevndin hevur tí avgjørt at avvísa kæruna, tí
kært er ov seint, og grundarlag er ikki fyri at loyva frávik frá kærufreistini.

Avgerð

Kært er um, at TAKS hevur tikið avgerð um at broyta mvg-avgjaldstilsvarið hjá kæraranum
fyri árini 2007 til 2009.

Avgerðin hjá TAKS er dagfest 7. desember 2010. Kæran er dagfest 11. januar 2011 og var
Kærustovninum í hendi 17. januar 2011.

Kærarin
Viðvíkjandi orsøkini til, at kært er ov seint, hevur kærarin upplýst, at hann ikki veit, hvat er
hent, men hann fekk ikki brævið frá TAKS fyrr enn 17. desember 2010.

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

Avgerðin hjá TAKS er dagfest 7. desember 2010 og má roknast at vera móttikin í seinasta
lagi tann 10. desember 2010. Fýra vikur frá hesum degi er tann 7. januar 2011. Kæran skal
sum útgangsstøði vera send, áðrenn hesin dagur er liðin fyri at vera rættstundis.

Kærari hevur upplýst, at hann ikki veit, hvat er hent, men hann fekk ikki brævið frá TAKS
fyrr enn 17. desember 2010.

Spurnartekin kann tí setast við, nær avgerðin hjá TAKS er fráboðað.

Kærarin kann tó ikki skjalprógva ella vísa á nakað ítøkiligt, sum hevur við sær, at tað má
metast at vera sannlíkt, at hann hevur móttikið kæruna 17. desember 2010.
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Avgerðin hjá TAKS má tí metast at vera fráboðað í seinasta lagi tann 10. desember 2010, og
kært er ov seint. Útgangsstøðið er tí, at kæran verður ikki tikin til viðgerðar.

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

Kærarin hevur ikki víst á umstøður, sum geva grundarlag fyri at loyva frávik frá kærufreistini.

Skatta- og avgjaldskærunevndin hevur avgjørt at avvísa kæruna, tí kært er ov seint, og
grundarlag er ikki fyri at loyva frávik frá kærufreistini.


