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Viðvíkjandi klagu um at kærufreistin var farin 

 

Tann 5. juni í ár móttók eg klagu frá A, sum vegna B klagaða um, at Skatta- og 

avgjaldskærunevndin við avgerð frá 30. oktober 2019 tók eina kæru frá Taks til viðgerðar, 

hóast samtykki frá Toll- og skattaráð Føroya um at kæra ikki var fingið til vega fyrr enn langt 

aftaná, at kærufreistin var farin. 

 

Avgerðin, sum Taks kærdi var ein avgerð hjá kommunalu skattakærunevndini fyri Eysturoyar 

øki frá 18. februar 2019, sum viðvíkti skattsetingini hjá B fyri 2014 og 2015.  Kommunala 

skattakærunevndin boðaði frá avgerðini 18. februar 2019 og vísti samstundis á, at møgulig 

kæra um avgerðina kundi sendast Skatta- og avgjaldskærunevndini innan 4 vikur. 

 

Av skjølunum sæst, at tann 17. marts 2019 kærdi Taks avgerðina hjá kommunalu 

skattakærunevndini til Skatta- og avgjaldskærunevndina. Í kæruni gjørdi Taks vart við, at 

kæran var treytað av samtykki frá Toll- og skattaráð Føroya, sum tó ikki var fingið til vega enn. 

Taks segði seg vilja venda aftur hesum viðvíkjandi.  

 

Tann 26. mars 2019 sendi Kærustovnurin móttøkuváttan til Taks við viðmerking um, at kæran 

var treytað av góðkenning frá Toll- og skattaráðnum. Samstundis varð kæran send kæraranum 

til hoyringar. 

 

Tann 4. apríl 2019 kunnaði Taks Kærustovnin um, at 3. apríl 2019 hevði Toll- og skattaráðið 

góðkent, at Taks kærdi avgerðina. Tann 17. apríl 2019 kunnaði Kærustovnurin kæraran um 

hesa fráboðan frá Taks. 

 

Áðrenn Skatta- og avgjaldskærunevndin viðgjørdi spurningin, um kært varð rættstundis, høvdu 

bæði kærari og Taks havt høvi at gera viðmerkingar til spurningin um kærufreist. Kærarin 

gjørdi í hesum sambandi galdandi, at tá Taks kærdi uttan neyðuga samtykki frá Toll- og 
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skattaráðnum og samtykki ikki var fingið til vega innan kærufreistin var úti, átti kærunevndin at 

avvísa kæruna. 

 

Í avgerðini segði Skatta- og avgjaldskærunevndin m.a. soleiðis :  

 

“ Ásett er í § 15, stk. 5, at Taks bert kann kæra eina kommunala skattakærunevndar avgerð til 

Skatta- og avgjaldkærunevndina við samtykki frá Toll- og Skattaráð Føroya. 

 

Skatta- og avgjaldskærunevndin hevur vanliga tikið eina greiða fráboðan um, at partur í máli ynskir 

at kæra til Skatta- og avgjaldskærunevndina, innan kærufreistin er farin, hóast kærufráboðanin ikki 

er fullfíggjað við fráboðan, til eftirtektar sum kærd rættstundis. 

 

Ásett er t.d. í § 25, stk. 1 í lógini um skattafyrisiting, at kæra skal vera skrivlig og stiðja seg til 

grundir og hjáløgd próvskjøl. Vanlig mannagongd hjá Skatta- og avgjaldskærunevndin er, at hóast 

kærufráboðanin ikki upprunaliga er fullfíggjað við avgerð, skrivligum viðmerkingum, próvskjølum 

o.s.fr., so verður kærufráboðanin tikin til eftirtektar sum fráboðað rættstundis, um upprunaliga 

fráboðanin er fráboðað innan kærufreistin er farin. 

 

Tað sama er galdandi viðvíkjandi samtykki frá Toll- og Skattaráð Føroya, tá umræður kærur hjá 

Taks um avgerðir hjá kommunalu skattakærunevndunum. Hóast samtykkið ikki fyriliggur saman við 

fráboðanini frá Taks um kæru, so verður málið tikið til viðgerðar, um upprunaliga fráboðanin er 

fráboðað innan kærufreistin er farin. 

 

Skatta- og avgjaldskærunevndin tekur málið til viðgerðar, tá kærarin hevur kært rættstundis. 

Kærarin, Taks, hevur tikið síni fyrivarni mótvegis kommunalu skattakærunevndini í mun til 

at varðveita kærumøguleika sín. Harnæst hevur Taks eisini greitt fráboðað ætlanir sínar at 

kæra rættstundis, hóast kæran ikki er fullfíggjað við fráboðan.” 

 

Í avgerðini hjá Skatta- og avgjaldskærunevndini varð upplýst, at kærufreistin var 4 vikur frá tí 

kærarin fekk kunnleika til úrskurðin hjá skattakærunevndini, men tað sæst ikki, hvønn dag 

nevndin metti, at kærufreistin var úti. Avgerðin hjá kommunnalu skattakærunevndini var 

dagfest 18. februar 2019 og stemplað á Taks 20. februar 2019. Av samanhanginum í avgerðini 

skilst, at nevndin metti, at kæran móttikin 17. mars 2019, varð mett sum innkomin rættstundis.  

 

Sambært § 3 í Toll- og skattafyrisitingarlógini (lóg nr. 169 frá 30. desembur 1997 um Toll- og 

skattafyrisiting) er ásett soleiðis um kærufreistina og rættin hjá Taks at kæra :  

 

“§3. Um TAKS heldur, at ein avgerð, sum er tikin av einari kommunalari skattakærunevnd, ikki er 

bein, kann TAKS við samtykki frá Toll og Skattaráði Føroya innan 4 vikur eru lidnar frá tí, at TAKS 

fekk boð um avgerðina, leggja hana fyri Skatta- og Avgjaldskærunevndina.” 

 

Harumframt er í § 15 stk. 5 í Toll- og skattafyrisitingarlógini ásett soleiðis um kærufreist og um 

rættin hjá Taks at kæra : 

  

“§ 15 stk. 5. Úrskurður skattakærunevndarinnar kann kærast til Skatta- og 

avgjaldskærunevndina innan 4 vikur eru farnar frá tí kærarin fekk kunnleika til úrskurð 
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skattakærunevndarinnar. TAKS kann eisini kæra úrskurð skattakærunevndarinnar til Skatta- og 

avgjaldskærunevndina. Hetta kann tó bert gerast við samtykki frá Toll- og Skattaráð Føroya.” 

 

Um lagt verður til grund, at Taks móttók avgerðina frá kommunalu skattakærunevndini 20. 

februar 2019, skuldi kæran vera Skatta- og avgjaldskærunevndini í hendi í síðsta lagi 17. mars 

2019. Eg eri tí samd við Skatta- og avgjaldskærunevndini í, at kærufreistin ikki var úti 17. mars 

2019, tá nevndin móttók kæruna frá Taks.  

 

At samtykkið frá Toll- og skattaráðnum ikki fylgdi við kæruni og ikki varð latið kærunevndini 

fyrr enn eftir at kærufreistin var farin, er ikki ein spurningur um kærufreist, men ein spurningur 

um, at kæran ikki var fullfíggjað, tá hon varð móttikin, tí hon hevði ein formligan mangul.  

 

Bøtt varð um hendan mangul, tá Toll- og skattaráðið góðkendi kæruna, og Kærustovnurin fekk 

kunning um góðkenningina.  

 

Tann 20. august 2020 spurdi eg Kærustovnin, hvørjar mannagongdir stovnurin hevur, tá 

mangul er við móttiknum kærum. Tann 26. august 2020 svaraði Kærustovnurin soleiðis:  
 

“Tað fyrsta, ið Kærustovnurin við móttøku av eini kæru, kannar eftir, er um kærufreistin er hildin. 

Ofta verður bert móttikið ein kæra, og ikki eisini avrit av kærdu avgerðini. Tá verður kærari biðin 

um at senda avrit av kærdu avgerðini soleiðis, at staðfestast kann um kærufreistin er hildin. 

 

Er kærufreistin farin, verður biðið um frágreiðing um hví kærufreistin ikki er hildin. Tað eru 

kærunevndinar, sum taka støðu til um frávik frá kærufreistini skal loyvast ella ikki. 

 

Viðvíkjandi kærum frá TAKS, Stýrið er mannagongdin hin sama sum omanfyri nevnt, men har 

krevst eisini góðkenning fyri kæruni frá TAKS-ráðnum. Tað kemur fyri, at 4-vikurs kærufreistin 

ikki kann haldast innan TAKS-ráðið hevur havt fund soleiðis, at kæran verður góðkend áðrenn 

Kærustovnurin byrjar sína avgreiðslu av málinum. 

 

Einki kærumál verður lagt fyri Skatta- og avgjaldskærunevndina uttan góðkenning frá TAKS-

ráðnum fyriliggur. 

 

Í sambandi við avgreiðsluna av okkara málstal: 19/00114 var móttøkuváttan fyri kæruna send TAKS 

við viðmerking, at kæran var treytað av góðkenning frá TAKS-ráðnum, men eingin dagfesting var 

sett fyri nær góðkenningin skuldi  fyriliggja á Kærustovninum. Og er hetta vanlig mannagongd, men 

samstundis verður í móttøkuváttanini upplýst, at kærdi og kommunala Skattakærunevndin hava 

fingið kæruna til hoyringar – har hoyringsfreist er ásett. 

 

Vanliga móttekur Kærustovnurin góðkenning ráðsins innan fyri hoyringsfreistina hjá kærda.” 

 

At Skatta- og avgjaldskærunevndin metti eina kæru sum móttikna rættstundis, hóast hon ikki 

var fullfíggjað, og gav kæraranum møguleika at bøta um mangulin við kæruni, er í samsvari við 

vanliga rættarsiðvenju og í tráð við § 3 í starvsskipanini hjá Skatta- og avgjaldskærunevndini 

(Kunngerð nr. 25 frá 4. apríl 2005 um starvsskipan fyri Skatta- og avgjaldskærunevndini), sum 

er soljóðandi: 
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” § 3. Kæra skal vera Føroya Kærustovni í hendi í seinasta lagi 4 vikur eftir, at kærarin hevur fingið 

fráboðan um avgerðina. Verður kæran móttikin seinni, verður hon avvíst. Skatta- og 

avgjaldskærunevndin kann tó avgera at viðgera kæruna, um serligar umstøður gera seg galdandi. 

Stk. 2. Kæran skal verða skrivlig og grundgivin. Víst skal verða á, hvat í avgerðini verður mett at 

vera skeivt og grundgivið verður fyri hesum. Saman við kæruni skal fylgja avrit av kærdu avgerðini 

og tey skjøl, sum kærarin metir vera av týdningi fyri avgerðina. 

Stk. 3. Um kæran ikki lýkur tey krøv, sum eru ásett í stk. 2, og tað av hesari orsøk er trupult at 

viðgera málið, kann Føroya Kærustovnur geva kæraranum eina hóskandi styttri freist at bøta um 

kæruna. Vísir tað seg, at kærarin ikki vil vera við til hetta, og málið tí er óegnað til viðgerð, kann 

kæran verða løgd fyri Skatta- og avgjaldskærunevndina til avvísingar. ” 

 

Eg havi einki at viðmerkja til, at Skatta- og avgjaldskærunevndin í hesum føri eisini nýtti hesa 

mannagongd í sambandi við kæruna frá Taks. Eg haldi tó, at Kærustovnurin átti at sett Taks 

freist fyri at koma við góðkenningini frá Toll- og skattaráðnum og eisini gjørt Taks varugan 

við, at mannagongdirnar hjá Taks og Toll- og skattaráðnum eiga at verða skipaðar á slíkan hátt, 

at kærur eru fullfíggjaðar, tá tær verða sendar Kærustovninum.  

 

Eg fari tí at mæla Kærustovninum til at skipa eina mannagongd, sum ásetir freist fyri at bøta 

um kærur, sum ikki eru fullfíggjaðar við móttøku.  

 

Burtursæð frá hesum geri eg ikki meira við klaguna.   

 

Avrit av hesum skrivi er sent klagaranum til kunningar, og verður í næstum almannakunngjørt 

á heimasíðu okkara í navnleysum líki. 

 

 

 

Vinarliga 

 

 

 

 

Sólja í Ólavsstovu 

Løgtingsins umboðsmaður 

 

 

 

 

 


