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Skatta- og avgjaldsmál avgerðir

Mál nr.: Lóg: Avgerð tikin:
08-02-24-18 Skattalógin § 104 07.09.2009

Eftirgeving av sekt

Samandráttur:
Kært er um avgerð hjá TAKS um ikki at eftirgeva sekt eftir § 104 í løgtingslóg nr. 86
frá 1. september 1983 um landsskatt og kommunuskatt (skattalógin) fyri skattaárið
2007. Skatta- og avgjaldskærunevndin hevur avgjørt at staðfesta avgerðina hjá TAKS,
tí tað ikki er fyrstu ferð, at kærarin letur sjálvuppgávu inn ov seint, og talan ikki er um
slíkar serligar umstøður, at sektin kann verða strikað.

Avgerð

Kært er um avgerð hjá TAKS um ikki at eftirgeva sekt eftir § 104 í løgtingslóg nr. 86 frá 1.
september 1983 um landsskatt og kommunuskatt (skattalógin) fyri skattaárið 2007.

Kærarin ger vart við, at hann er ónøgdur við viðgerðina hjá TAKS. Hann hevur áður latið
sjálvuppgávu ov seint inn, og hann hevur fingið bøtur og annað, sum hann er misnøgdur við.

Viðvíkjandi avgerðini hjá TAKS frá 5. desember 2008 upplýsir kærarin, at hann hevur goldið
skattin fyri 2007 til tíðina, grundað á útrokningar, sum eru gjørdar av TAKS, og at hann var
burturstaddur til sjós í tí tíðarskeiði, sjálvuppgávan skuldi latast inn.

Í skrivi frá 17. februar 2009 ger kærarin enn einaferð vart við, at sjálvuppgávan varð latin ov
seint inn, tí hann var til sjós. Hann førir fram, at tað kann ikki vera rætt, at hann skal straffast
fyri at vera sjómaður. Hann hevur prógvað, at hann var til sjós sambært innlatnum
uppgerðum. Sjómanslívið er ikki eitt arbeiði, sum er frá kl. 8.30 – 16.00, men tað er 24 tímar
um døgnið.

Kærarin hevur viðlagt øll girokort, sum TAKS hevur sent honum, herímillum uppkrevjingar
av B-skatti fyri 2009.

TAKS hevur í avgerð frá 5. desember 2008 sýtt at eftirgeva sekt eftir § 104 í skattalógini fyri
skattaárið 2007.

Sambært § 104, stk. 3 í skattalógini kann TAKS lina ella heilt lata falla burtur hækkingina, tá
ið skattgjaldarin søkir um tað og til undanførslu hevur grund, ið TAKS telur fullgóða.

Dentur verður sambært heimildini lagdur á, hvør orsøkin er, at sjálvuppgávan ikki er innlatin
rættstundis, og í hesum sambandi verður dentur lagdur á, um orsøkin til, at sjálvuppgávan er
latin ov seint inn, er sjúka, deyði o.l., tað vil siga, at ein konkret málsviðgerð fer fram í
hvørjum einstøkum føri.

Í hesum førinum snýr tað seg um ov seint innlatna sjálvuppgávu fyri 2007. Grundgevingin, ið
kærarin hevur ført fram, at hann hevur verið burturstaddur til sjós, er ikki fullgóð fyri at
frítaka kæraran fyri hækkingina heilt ella deilvíst. Freistin var 15. mars 2008.
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Í ummælinum frá 28. januar 2009 upplýsir TAKS m.a., at freistin hjá kæraranum at lata inn
rættstundis var úti 15. mars 2008, og varð sjálvuppgávan innsend 9. oktober 2008.

Vísandi til skriv frá 2. desember 2008 frá kæraranum til TAKS í samband við umsókn um
eftirgeving av bótini er grundgeving hansara, at hann ikki var heima, tá freistin var úti tann
15. mars 2008. TAKS metir ikki, at grundgevingin er fullgóð til at frítaka hann fyri
hækkingina heilt ella deilvíst.

TAKS førir at enda fram, at kærarin í kæruni hevur nevnt annað, ið ikki er viðkomandi fyri
nevndu málsviðgerð. At hann hevur B-inntøku og fær írestandi skatt, um ov lítið er inngoldið,
og at hann fær rentu í samband við útskrivaða rokning av írestandi skatti, um ov lítið er
inngoldið, sí § 78 í skattalógini.

TAKS hevur m.a. latið inn avrit av sjálvuppgávuni hjá kæraranum fyri 2007, sum vísir, at
sjálvuppgávan er móttikin av TAKS á Tvøroyri tann 9. oktober 2008.

Avgerð hjá Skatta- og avgjaldskærunevndini

Sambært § 104, stk. 3 í skattalógini hevur TAKS heimild at eftirgeva sekt, sum verður áløgd,
um sjálvuppgáva o.a. verður latið ov seint inn, tá tað av serligum orsøkum verður hildið at
vera rímiligt.

Viðmerkingarnar til hesa grein siga, at undantak kann verða gjørt, um “tað bert kemur fyri
eina ferð, og umstøðurnar annars tala fyri at eftirgeva sektina; serligar umstøður eru eitt nú
sjúka, deyði og vanlukkur, sum hava við sær, at skattgjaldarin ikki fær latið sjálvuppgávuna
inn rættstundis. Tað, at grannskoðarar, bókhaldarar eru ov seinir í sínum arbeiði, er eitt nú
ikki ein umbering fyri frítøku av sektini.”

Í hesum føri er upplýst, at kærarin var burturstaddur til sjós í tí tíðarskeiði, sjálvuppgávan fyri
ár 2007 skuldi latast inn.

Sambært upplýsingunum í kæruni er hetta ikki fyrstu ferð, at kærarin ikki letur
sjálvuppgávuna inn til tíðina, og hetta er í sjálvum sær nógmikið til ikki at eftirgeva sektina.
Hartil er tað ikki talan um umstøður sum t.d. sjúka, deyði ella vanlukka, sum hava við sær, at
kærarin ikki fær latið sjálvuppgávuna inn rættstundis. At kærarin er burturstaddur til sjós er
ikki ein útifrákomandi umstøða, sum kærarin ikki kann taka hædd fyri. Hendan umstøða kann
tí ikki samanberast við tær omanfyrinevndu umstøður, og kann tí ikki vera grundarlag fyri at
eftirgeva sektina.

Skatta- og avgjaldskærunevndin hevur avgjørt at staðfesta avgerðina hjá TAKS at
nokta eftirgeving av sektini eftir § 104, stk. 3 í skattalógini, tí tað ikki er fyrstu ferð, at
kærarin letur sjálvuppgávu inn ov seint, og talan ikki er um slíkar serligar umstøður, at
sektin kann verða strikað.


