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Løgtingsmál nr. XX/2017: Uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um 

meirvirðisgjald 

 

 

 

Uppskot til 

 

Løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um meirvirðisgjald 
 

 

 

§ 1 
 

Í løgtingslóg nr. 136 frá 8. september 1992 

um meirvirðisgjald, sum seinast broytt við 

løgtingslóg nr. 92 frá 6. juni 2017, verða 

hesar broytingar gjørdar: 

 

1. Í § 2, stk. 3 verður litra f) orðað 

soleiðis:                                                

“f. buss-, hýruvogns-, ferju- og 

flogflutningur av fólki og akførum.” 

 

2. Í § 3, stk. 2 verður “og serstøk 

lutaíbúðarfeløg, sbr. kap. 3 í løgtingslóg 

um lutaíbúðafeløg” strikað”. 
 

3. Í § 12, stk. 1 verða sum nýggj litra sett: 

“q. pengaseðlar (vørunummar 

4907.00.30) og myntir (vørunummar 

7118.10.00), sum kunnu nýtast sum 

gjaldoyra.                                               

r. Frímerkir (vørunummar 9704.00.00). 

 

4. § 20, stk. 1 verður orðað soleiðis:                                       

“Skrásett virkir  skulu seinast 1 mánað 

og 10 dagar aftaná endan av 1. 2 og 4. 

avgjaldstíðarskeiði boða TAKS frá 

støddini á útgangandi og inngangandi 

avgjaldinum í tíðarskeiðnum og 

støddina av søluni, sbrt § 12, stk. 1-4 og 

6, ið ikki skal roknast við í 

avgjaldsskyldugu søluna. Freistin fyri 

fyri 3. avgjaldstíðarskeið er 24. august. 

Upphæddirnar skulu tilskilast í heilum 

krónum. Har e-mvg ikki verður nýtt, 

skal uppgerðin skrivast á serligt 

oyðublað og vera undirskrivað av 

ábyrgdarleiðsluni á virkinum. Sama 

oyðublað skal nýtst, tá avgjaldið verður 

inngoldið. Landsstýrismaðurin ásetir 

reglur um, hvørjar upplýsingar skulu 

vera tilskilaðar á avrokningarskjalið í 

sambandi við avrokning av 

avgjaldinum. 
 

5. § 26 verður orðað soleiðis: 

“§ 26. Gjaldkomið meirvirðisgjald, 

rentur, sektir og gjøld kunnu innheintast 

við panting ella við afturhaldi í A-

inntøku skuldarans.                            
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Stk. 2. TAKS fremur pantingina 

ávikavist lønareftirhaldið eftir reglunum 

í skattalógini.” 

 

6. Í § 27, stk. 4 verður “5 GT” broytt til: 

“20 GT”. 

 

7. Í § 28, stk. 1 verður “kr. 20.000” broytt 

til: “kr. 30.000”. 

 

8. Eftir § 34 verður sum nýggj grein sett:  

“§ 35. Upplýsingar eftir hesi løgtingslóg 

skulu fráboðast umvegis talgildu 

sjálvgreiðslurnar hjá TAKS ella við gs-

lykli.                         .                         

Stk. 2. Í tann mun vinnurekandi letur 

upplýsingarnar á annan hátt, verður 

gjald álagt. Gjaldið verður ásett 

soleiðis, at í mesta lagi fullur dekningur 

fæst fyri langtíðarkostnaðin av 

virkseminum.                                            

Stk. 3. Gjaldið eftir stk. 2 fellur til 

TAKS.” 
 

9. § 36b, stk. 1 verður orðað soleiðis: 

“Meirvirðisgjaldsútreiðslurnar hjá 

sjálvbodnum bjargingarfeløgum, har øll 

arbeiðsmegin er ólønt, kunnu eftir 

umsókn verða endurgoldnar. Tað er ein 

treyt, at bjargingarbátarnir ikki verða 

brúktir til vinnuligt virksemi, tó eru 

gjøld fyri sleip, bjarging og aðrar 

smærri uppgávur undantikin.”  

 

§ 2 

 

Henda løgtingslógin kemur í gildi dagin 

eftir, at hon er kunngjørd.  
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Kapittul 1. Almennar viðmerkingar 

 

1.1. Orsøkir til uppskotið 

 

Við uppskotinum galdandi lóggáva dagførd. 

 

Talan er um nýggju ymiskar dagføring, sum eru nærri lýstar í kapittul 1.2. 

 

1.2. Galdandi lóggáva 

  

1. Mælt verður til, at at § 2, stk. 3, litra f) verður nágreinað. Mett verður, at galdandi 

áseting er ikki er nóg neyvt orðað, og verður tí mælt til, at ásetingin verður orðað av 

nýggjum, soleiðis at tað greitt framgongur, hvat tað er fyri flutningur, sum er frítikin 

sum fólkaflutningur, 

2. Mælt verður til, at galdandi áseting verður strikað, eftirsum § 3, stk. 2 í løgtingslóg um 

lutaíbúðarfeløg ikki hevur nakra áseting um serstøk lutaíbúðarfeløg, 

3. Mælt verður til, at nýggjar reglur verður settar inn í § 12, sum frítaka pengaseðlar, 

myntir og frímerkir frá meirvirðisgjaldsskyldu, 

4. Mælt verður til, at freistin fyri 3. avgjaldstíðarskeið verður broytt frá 10. august til 24. 

august. Broytingin ber eisini í sær, at tað framvyri ikki er neyðugt at undirskriva 

uppgerðir, sum verða latnar inn umvegis e-mvg. 

5. Mælt verður til, at tað verður ásett, at gjaldkomið meirvirðisgjald, rentur, sektir og gjøld 

kunnu innheintast við panting ella lønarafturhaldi. 

6. Víðari verður mælt til, at tað framyvir bert verða skip uppá 20 GT ella meira, sum 

kunnu innflytast avgjaldsfrítt. 

7. Skotið verður upp, at útlendsk virki verða líkastillað við innlendsk viki, soleiðis at tað 

framyvir bert verða virkir, sum selja fyri meira enn 30.000 kr. um árið, sum skulu 

avgjaldsskrásetast. 

8. Við uppskotinum verður lógarfest, at upplýsingar eftir meirvirðisgjaldslógini sum 

meginregla skulu fráboðast TAKS talgilt.  

9. Mælt verður til, at meirvirðisgjaldsfrítøkan hjá sjálvbodnum bjaringarfeløgum verður 

víðkað og nágreinað. 

 

1.3. Endamálið við uppskotinum 

 

Víst verður til kapittul 1.2. 

 

 

1.4. Samandráttur av nýskipanini við uppskotinum 

 

Víst verður til kapittul 1.2. 

 

1.5. Ummæli og ummælisskjal 

Umframt at verða lagt fram til almenna hoyring á heimasíðuni hjá Føroya Landsstýri verður 

uppskotið sent beinleiðis til niðanfyri nevndu hoyringspartar: 

 

 TAKS 

 Vinnuhúsið 

 Felagið Føroyskir Grannskoðarar 

 Føroya Filatelistfelag og Føroya Myntsavnarafelag v/Eyðálvi Gulklett 
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Kapittul 2. Avleiðingarnar av uppskotinum 

 

2.1. Fíggjarligar avleiðingarnar fyri land og kommunur  

Uppskotið hevur fíggjarligar avleiðingar fyri landið.  

 

Avleiðingarnar av uppskotinum mugu síggjast í samanhangi við einstøku broytingarnar. 

 

Roknað verður við, at meirvirðisgjaldsfrítøkan av myntum v.m. kemur at kosta landskassanum 

eina mista inntøku á kr. 50.000. Hinvegin kemur talgild innlating, øktir møguleikar fyri at 

panta og krevja pening inn við lønarafturhald, at rationalisera umsitingina hjá TAKS. 

 

TAKS hevur upplýst, at tað sum er bert eru 850 út av 3.950 vinnurekandi, sum nýta 

Vinnugluggan. 

 

2.2. Umsitingarligar avleiðingar fyri land og kommunur 

Uppskotið hevur umsitingarligar avleiðingar fyri landið, men ikki fyri kommunurnar. Mett 

verður, at uppskoitið fer at føra til dygdarbetri og bíligari umsiting hjá landinum.  

 

2.3. Avleiðingar fyri vinnuna 

Uppskotið hevur fíggjarligar avleiðingar fyri vinnuna. 

 

2.4. Avleiðingar fyri umhvørvið 

Uppskotið hevur jaligar avleiðingar fyri umhvørvið, tá farið verður frá pappírumsiting til talgilda 

umsiting. 

 

2.5. Avleiðingar fyri serstøk øki í landinum 

Uppskotið hevur ikki avleiðingar fyri serstøk øki í landinum.  

 

2.6. Avleiðingar fyri ávísar samfelagsbólkar ella felagsskapir 

Uppskotið hevur jaligar avleiðingar fyri ávísar samfelagsbólkar.   

 

2.7. Millumtjóðasáttmálar á økinum 

Uppskotið hevur ikki avleiðingar fyri millumtjóðasáttmálar á økinum. 

 

2.8. Tvørgangandi millumtjóðasáttmálar 

Uppskotið hevur ikki avleiðingar fyri tvørgangandi millumtjóðasáttmálar á økinum. 

 

2.9. Marknaforðingar 

Uppskotið hevur ikki við sær marknaforðingar. 

 

2.10. Revsing, útpanting, sektir ella onnur størri inntriv 

Uppskotið hevur ásetingar útpanting og lønarafturhald. 

 

2.11. Skattir og avgjøld 

Uppskotið hevur bæði ásetingar um avgjaldslækkingar og avgjaldshækkingar.  
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2.12. Gjøld 

Uppskotið hevur ásetingar um ómaksgjøld. 

 

2.13. Áleggur lógaruppskotið fólki skyldur? 

Uppskotið áleggur virkjum skyldur, eftirsum sum uppskotið leggur upp til, at farið verður frá 

manuellari umsiting til talgildar loysnir. 

 

2.14. Leggur lógaruppskotið heimildir til landsstýrismannin, ein annan enn 

landsstýrismannin ella til kommunur? 

Uppskotið leggur ikki heimildir til landsstýrismannin, ein annan enn landsstýrismannin ella til 

kommunur. 

 

2.15. Gevur lógaruppskotið almennum myndugleikum atgongd til privata ogn? 

Uppskotið gevur ikki almennum myndugleikum atgongd til privata ogn. 

 

2.16. Hevur lógaruppskotið aðrar avleiðingar? 

Uppskotið hevur ikki aðrar avleiðingar. 

 

2.17. Yvirlit yvir avleiðingarnar av uppskotinum 

 
 Fyri landið ella 

landsmyndug-
leikar 

Fyri 

kommunalar 
myndugleikar 

Fyri pláss ella 

øki í landinum 

Fyri ávísar 

samfelags-
bólkar ella 

felagsskapir 

Fyri vinnuna 

Fíggjarligar ella 

búskaparligar 

avleiðingar 

Ja Nei Nei Ja Ja 

Umsitingarligar 

avleiðingar 
Ja Nei Nei Nei Nei 

Umhvørvisligar 

avleiðingar 
Ja Nei Nei Nei Ja 

Avleiðingar í 

mun til altjóða 

avtalur og 

reglur 

Nei Nei Nei Nei Nei 

Sosialar 
avleiðingar 

 Nei Nei  

 

 

Kapittul 3. Serligar viðmerkingar 

 

3.1. Viðmerkingar til ta einstøku greina 

 

Til § 1, nr. 1 

Mælt verður til, at ásetingin verður nágreinað, soleiðis at tað neyvari verður ásett, hvat tað er 

fyri fólkaflutningur, sum verður hildin uttan fyri avgjaldsskylduna. 

 

Til § 1, nr. 2  

Mælt verður til, at ásetingin verður rættað. 
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Verandi áseting vísir til serstøk lutaíbúðarfeløg, sbr. kap. 3 í løgtingslóg um lutaíbúðafeløg, 

men løgtingslóg um lutaíbúðarfeløg hevur ongar ásetingar um serstøk lutaíbúðarfeløg, og 

verður mælt til, at ásetingin verður rættað. 

 

Til § 1, nr. 3 

Mælt verður til, at pengaseðlar, myntir og frímerkir verða frítikin fyri meirvirðisgjald, og 

verður hetta gjørt fyri í størri mun at líkastilla mynt- og frímerkjasavnarar í Føroyum við mynt- 

og frímerkjasavnarar uttanfyri Føroyar. 

 

Til § 1, nr. 4 

Mælt verður til, at freistin fyri at boða TAKS frá støddini á út- og inngangandi avgjaldinum í 3. 

avgjaldstíðarskeiðnum verður broytt frá 10. august til 24. august. Henda broytingin verður fyrst 

og fremst gjørd fyri at gera tað lættari hjá serliga grannskoðarafeløgum, at leggja arbeiðið til 

rættis um summarið.  

 

Við uppskotinum verður eisini lógarfest, at tað framyvir ikki er neyðugt at undirskriva 

uppgerðir, sum verða latnar inn umvegis e-mvg.  

 

Til § 1, nr. 5 

Mælt verður til, at víðkað ásetingina um panting og lønarafturhald til umframt gjaldkomið 

meirvirðisgjald eisini at fevna um rentur, sektir og gjøld. 

 

Til § 1, nr. 6 

Mælt verður til, at ásetingin verður broytt soleiðis, at tað framyvir bert eru teir størri bátarnir, 

sum verða frítiknir fyri meirvirðisgjald. Broytingin verður framd fyri at forða fyri, ella í hvørt 

fall avmarka møguleikan fyri misbrúki, har ikki-vinnuligir bátar verða innfluttir, sum vinnuligir 

bátar. 

 

Til § 1, nr. 7 

Mælt verður til, at útlendsk virki verða líkastillað við innlendsk vikir, soleiðis at tað framyvir 

bert verða virki, sum selja fyri meira enn 30.000 kr. um árið, sum skulu avgjaldsskrásetast. 

 

 

Til § 1, nr. 8 

Ásett verður, at upplýsingar eftir meirvirðisgjaldslógini sum meginregla skulu fráboðast TAKS 

við brúk av sjálvgreiðslu hjá TAKS ella við gs-lykli.                          

 

Til § 1, nr. 9 

Við uppskotinum veðrur meirvirðisgjaldsfrítøkan hjá sjálvbodnum bjargingarfeløgum víðkað. 

Tað er tó ein fyritreyt, at øll arbeiðsmegin er ólønt. Meirvirðisgjaldið verður endurgoldið eftir 

umsókn. Tað er ein treyt, at bjargingarbátarnir ikki verða brúktir til vinnuligt virksemi um sæð 

verður burtur frá gjøldum fyri sleip, bjarging og aðrar smærri uppgávur. 

 

 

 

Til § 2 

Áseting um gildiskomu. 

 

Fíggjarmálaráðið, 8. januar 2018  

 

Kristina Háfoss 
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landsstýrismaður 

/ Bjarni Askham Bjarnason 

 

Fylgiskjøl, sum ikki fáa lógargildi:  
Fylgiskjal 1: Javntekstur  



FÍGGJARMÁLARÁÐIÐ  
M I N I S T R Y  O F  F I N A N C E  

 

8/10 

Fylgiskjal 1 

Javntekstur 

 

Galdandi orðingar í løgtingslógini samanbornar við broyttu orðingarnar í 

løgtingslógaruppskotinum 

 

Galdandi orðingar 

 

Løgtingslógaruppskotið 

  

§ 1 
Í løgtingslóg nr. 136 frá 8. september 1992 um 

meirvirðisgjald, sum seinast broytt við 

løgtingslóg nr. 92 frá 6. juni 2017, verða hesar 

broytingar gjørdar: 

 

f. Fólkaflutningur. Flutningur av akførum við 

skipum hjá strandferðsluni innanoyggja. 

 

2 stk. Í samráð við skatta- og 

avgjaldskærunevndina, avger landsstýrið, í 

hvønn mun vinnurekandi virki og feløg skulu 

rinda avgjald av vørum og 

avgjaldsskyldugum tænastum, tá tær bert 

verða framleiddar ella gjørdar til egna nýtslu 

hjá virkinum ella felagnum, og í hvønn mun 

kommunur og serstøk lutaíbúðafeløg, sbr. 

kap. 3 í løgtingslóg um 

lutaíbúðafeløg kunnu fáa endurgoldið 

avgjald sambært hesi lóg av vørum og 

avgjaldsskyldugum tænastum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 20. Skrásett virki skulu seinast 1 mánað og 

10 dagar aftaná endan á hvørjum 

avgjaldstíðarskeiði boða Toll- og Skattstovu 

Føroya frá støddini á útgangandi og 

inngangandi avgjaldi í tíðarskeiðinum og 

støddina á sølu, sambært § 12 stk. 1-4 og stk 

6, ið ikki skal roknast við í avgjaldsskylduga 

sølu. Upphæddirnar skulu tilskilast í heilum 

krónum, við tað at oyru ikki verða tald við. 

Uppgerðin, sum skal vera undirskrivað av 

ábyrgdarleiðsluni á virkinum, skal skrivast á 

eitt serligt oyðiblað, sum eisini verður nýtt, tá 

avgjaldið verður inngoldið. 

Landsstýrismaðurin ásetir nærri reglur um 

1. Í § 2, stk. 3 verður litra f) orðað soleiðis:                                                

“f. buss-, hýruvogns-, ferju- og 

flogflutningur av fólki og akførum.” 

 

2. Í § 3, stk. 2 verður “og serstøk 

lutaíbúðarfeløg, sbr. kap. 3 í løgtingslóg um 

lutaíbúðafeløg” strikað”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3. Í § 12, stk. 1 verða sum nýggj litra sett: “q. 

pengaseðlar (vørunummar 4907.00.30) og 

myntir (vørunummar 7118.10.00), sum 

kunnu nýtast sum gjaldoyra.                                               

r. Frímerkir (vørunummar 9704.00.00). 

 

4. § 20, stk. 1 verður orðað soleiðis:                                       

“Skrásett virkir  skulu seinast 1 mánað og 10 

dagar aftaná endan av 1. 2 og 4. 

avgjaldstíðarskeiði boða TAKS frá støddini 

á útgangandi og inngangandi avgjaldinum í 

tíðarskeiðnum og støddina av søluni, sbrt § 

12, stk. 1-4 og 6, ið ikki skal roknast við í 

avgjaldsskyldugu søluna. Freistin fyri fyri 3. 

avgjaldstíðarskeið er 24. august. 

Upphæddirnar skulu tilskilast í heilum 

krónum. Har e-mvg ikki verður nýtt, skal 

uppgerðin skrivast á serligt oyðublað og 

vera undirskrivað av ábyrgdarleiðsluni á 

virkinum. Sama oyðublað skal nýtst, tá 
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hvørjar upplýsingar skulu verða tilskilaðar á 

avrokningarskjalinum, í samband við 

avrokning av avgjaldinum. 

 

 

 

§ 26. Meirvirðisgjald, ið er fallið til 

gjaldingar, kann verða innheintað við panting. 

2. stk. Toll- og Skattstova Føroya fremur 

panting fyri meirvirðisgjald eftir stk. 1, eftir 

reglunum fyri innkrevjing av skattum. 

3. stk. Heimilað verður TAKS at innkrevja 

skuld og innkrevjingarkostnað sambært hesi 

løgtingslóg við at afturhalda í A-inntøku hjá 

teimum gjaldskyldugu sambært reglunum um 

hetta í Skattalógini. 

 

4. stk. Flogfør og skip upp á 5 GT og meira, 

undantikið sportsflogfør og lystfør, kunnu 

innflytast avgjaldsfrítt. 

 

§ 28. Útlendsk virki, sum selja fyri meir enn 

20.000 kr. um árið, og sum selja tænastur, 

nevndar í stk. 2, nr. 7-13, til virki, stovnar o.t., 

ella til fólk í Føroyum, skulu 

meirvirðisgjaldskrásetast jbr. § 5, og 

uppkrevja 25% í avgjaldi av søluni, tá ið 

tænastan verður nýtt í Føroyum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 36 b. Meirvirðisgjald á olju til 

bjargingarbátar hjá sjálvbodnum 

bjargingarfeløgum, har øll arbeiðsmegin er 

sjálvboðin og ólønt, kann eftir umsókn verða 

endurgoldið. Tað er ein treyt, at hesir 

bjargingarbátar ikki verða brúktir til vinnuligt 

virksemi, tó eru gjøld fyri sleip, bjarging og 

aðrar smærri uppgávur undantikin. 

 

 

avgjaldið verður inngoldið. 

Landsstýrismaðurin ásetir reglur um, hvørjar 

upplýsingar skulu vera tilskilaðar á 

avrokningarskjalið í sambandi við avrokning 

av avgjaldinum. 
 

5. § 26 verður orðað soleiðis: 

“§ 26. Gjaldkomið meirvirðisgjald, rentur, 

sektir og gjøld kunnu innheintast við panting 

ella við afturhaldi í A-inntøku skuldarans.                            

Stk. 2. TAKS fremur pantingina ávikavist 

lønareftirhaldið eftir reglunum í 

skattalógini.” 

 

 

 

 

 

6. Í § 27, stk. 4 verður “5 GT” broytt til: “20 

GT”. 

 

 

7. Í § 28, stk. 1 verður “kr. 20.000” broytt til: 

“kr. 30.000” 

 

 

 

 

 

 

8. Eftir § 34 verður sum nýggj grein sett:       

“§ 35. Upplýsingar eftir hesi løgtingslóg 

skulu fráboðast umvegis talgildu 

sjálvgreiðslurnar hjá TAKS ella við gs-lykli.                         

.                                                                  

Stk. 2. Í tann mun vinnurekandi letur 

upplýsingarnar á annan hátt, verður gjald 

álagt. Gjaldið verður ásett soleiðis, at í 

mesta lagi fullur dekningur fæst fyri 

langtíðarkostnaðin av virkseminum.                                            

Stk. 3. Gjaldið eftir stk. 2 fellur til TAKS.” 
 

9. § 36b, stk. 1 verður orðað soleiðis: 

“Meirvirðisgjaldsútreiðslurnar hjá 

sjálvbodnum bjargingarfeløgum, har øll 

arbeiðsmegin er ólønt, kunnu eftir umsókn 

verða endurgoldnar. Tað er ein treyt, at 

bjargingarbátarnir ikki verða brúktir til 

vinnuligt virksemi, tó eru gjøld fyri sleip, 

bjarging og aðrar smærri uppgávur 

undantikin.”  
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§ 2 

 

Henda løgtingslóg kemur í gildi dagin eftir, at 

hon er kunngjørd. 

 

 

 


