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Løgtingsmál nr. xx/2019: Uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um
meirvirðisgjald (Meirvirðisgjaldslógin) (Leingja umsóknarfreistina fyri mvg-afturbering til
almannagagnligt frítíðarvirksemi og leigubústaðir)

Uppskot til
Løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um meirvirðisgjald
(Meirvirðisgjaldslógin)
(Leingja umsóknarfreistina fyri mvg-afturbering til almannagagnligt frítíðarvirksemi og
leigubústaðir)

§1
Í løgtingslóg nr. 136 frá 8. september 1992
um meirvirðisgjald
(Meirvirðisgjaldslógin), sum seinast broytt
við løgtingslóg nr. 57 frá 7. mai 2019,
verða gjørdar hesar broytingar:
1. Í § 3 a, stk. 2, nr. 3 verður “31.
desember 2019” broytt til: “31.
desember 2022”.

2. Í § 3 b, stk. 2, nr. 4 verður “31.
desember 2019” broytt til: “31.
desember 2020”.
§2
Henda løgtingslóg kemur í gildi dagin
eftir, at hon er kunngjørd, men hevur
virknað frá 1. januar 2020.

Kapittul 1. Almennar viðmerkingar
1.1. Orsakir til uppskotið
Freistin fyri nær søkjast kann um at fáa endurrindað meirvirðisgjald av íløgum í
almannagagnligt frítíðarvirksemi (§3a) og leigubústaðir (§3b) gongur út 31. desember í ár.
Neyðugt verður tí at leingja umsóknarfreistina, um hesar skipanir skulu halda fram.

1.2. Galdandi lóggáva
Greitt verður frá báðum skipanum niðanfyri.
Endurgjald sambært §3a (almannagagnligt frítíðarvirksemi)
Felagsskapir, stovnar og grunnar, ið gera íløgur fyri meira enn 1 mió. kr. (mvg ikki íroknað),
kunnu eftir umsókn fáa endurgoldið inngangandi meirvirðisgjald av samlaða
íløgukostnaðinum.
Treytirnar fyri at fáa endurgoldið meirvirðisgjaldið eru:
1) at talan ikki er um vinnuligt virksemi.
2) at talan er um almannagagnligt frítíðarvirksemi.
3) at í minsta lagi 33% av samlaða íløgukostnaðinum er fingin til vega sum gáva ella við
óløntum og sjálvbodnum arbeiði.
Arbeiðið, sum meirvirðisgjald kann verða endurgoldið fyri, skal verða endað í seinasta lagi 5
ár eftir, at umsókn er góðkend.
Endurgoldið meirvirðisgjald skal rindast aftur í landskassan um íløgan verður seld ella ikki
longur verður nýtt til ætlaða virksemið og til almannagagnligt frítíðarvirksemi.
Sambært galdandi løgtingslóg skal umsókn um endurgjald vera móttikin av TAKS í seinasta
lagi 31. desember 2019.
Endurgjald sambært §3b (leigubústaðir)
Tey, sum byggja ella umbyggja ein bygning til leigubústaðir fyri meira enn 200.000 kr. (mvg
ikki íroknað), kunnu fáa endurgoldið inngangandi meirvirðisgjald av byggikostnaðinum.
Treytirnar fyri at fáa endurgoldið meirvirðisgjaldið eru:
1) At talan er um í minsta lagi 2 leigubústaðir, harav í minsta lagi 10%, tó minst ein
bústaður, skal verða atkomiligur og kunna nýtast av fólki í koyristóli.
2) At matrikkulnummarið, har leigubústaðirnir verða bygdir/umbygdir, ikki innihalda
lán, har rentustuðul verður veittur.
Arbeiðið, sum meirvirðisgjald kann verða endurgoldið fyri, skal verða endað í seinasta lagi 5
ár eftir, at umsókn er góðkend.
Um bústaðirnir ikki longur verða nýttir sum leigubústaðir, skal endurgoldið meirvirðisgjald
rindast aftur í landskassan.
Sambært galdandi løgtingslóg skal umsókn um endurgjald vera móttikin av TAKS í seinasta
lagi 31. desember 2019.
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1.3. Endamálið við uppskotinum
Endurgjald sambært §3a (almannagagnligt frítíðarvirksemi)
Hildið verður, at hetta er ein góð skipan, ið stuðlar felagslívinum kring landið, og at skipanin
eigur at halda fram. Mælt verður til, at freistin í fyrsta umfari verður longd við trimum árum.
Endurgjald sambært §3b (leigubústaðir)
Samgongan hevur sett sær sum mál at økja útboðið av leiguíbúðum, og til tað endamálið verður
hildið, at mvg-afturbering ein góð skipan. Eisini hevur afturberingin við sær, at leigubústaðir í
størri mun verða javnsettir við eigarabústaðir, ið fáa rentustuðul.
Tó verður í fyrsta umfari einans mælt til at leingja freistina við einum ári. Orsøkin er, at
landsstýrið arbeiðir við einum “bústaðarpakka”, sum fer at umfata eina røð av
bústaðarpolitiskum átøkum. Hetta arbeiði verður eftir ætlan liðugt komandi ár. Skipanin við
Mvg-afturbering verður partur av hesum arbeiði, og tí verður mett rættast, í fyrsta umfari einans
at leingja freistina við einum ári.
1.4. Samandráttur av nýskipanini við uppskotinum
Uppskotið hevur við sær, at freistin fyri nær søkjast kann um at fáa endurrindað meirvirðisgjald
av íløgum í almannagagnligt frítíðarvirksemi (§3a) verður longd við trimum árum, frá 31.
desember 2019 til 31. desember 2022.
Freistin fyri at fáa endurrindað meirvirðisgjald av íløgum í leigubústaðir (§3b) verður longd
við einum ári, frá 31. desember 2019 til 31. desember 2020.
1.5. Ummæli og ummælisskjal
Málið hevur ligið til ummælis á hoyringarportalinum hjá Føroya Landsstýri.
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Kapittul 2. Avleiðingarnar av uppskotinum
2.1. Fíggjarligar avleiðingar fyri land og kommunur
Inntøkurnar frá meirvirðisgjaldi fella til landskassan, og tí er tað landið, ið ber kostnaðin, tá
meirvirðisgjald verður afturrindað.
Um hugt verður at teimum seinastu 5 árunum, so er tað eitt sindur ymiskt, hvussu nógv hevur
verið endurrindað árliga. Sí talvuna niðanfyri.
Mió.kr.
§ 3a
§ 3b
Íalt §3a og §3b

2014
31,4
0,9
32,3

2015
18,1
1,9
20,0

2016
13,8
0,0
13,8

2017
9,0
29,0
38,0

2018 Miðal 2014-18
18,6
18,2
29,0
12,2
47,6
30,3

Í miðal hevur verið endurrindað 18,2 mió. kr. árlia eftir §3a (almannagagnligt
frítíðarvirksemi), og 12,2 mió. kr. árliga eftir §3b (leigubústaðir).
Íalt fyri báðar greinar hevur í miðal verið endurrindað 30 mió. kr. árliga seinastu 5 árini.
2.2. Umsitingarligar avleiðingar fyri land og kommunur
Sambært TAKS hava afturberingarskipanirnar ikki við sær nógva umsiting.
2.3. Avleiðingar fyri vinnuna
Uppskotið hevur jaligar fíggjarligar avleiðingar fyri tey, sum byggja ella umbyggja bygningar
til útleigan.
2.4. Avleiðingar fyri umhvørvið
Uppskotið hevur ikki avleiðingar fyri umhvørvið.
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 felagsskapir, ið gera íløgur í almannagagnligt
virksemi. Hesi kunnu nú fáa mvg-afturbering í 3 ár afturat.
2.7. Millumtjóðasáttmálar á økinum
Uppskotið hevur ikki avleiðingar fyri millumtjóðasáttmálar á økinumum.
2.8. Tvørgangandi millumtjóðasáttmálar
Uppskotið hevur ikki avleiðingar fyri tvørgangandi millumtjóðasáttmálar á økinumum.
2.9. Markaforðingar
Uppskotið hevur ikki við sær marknaforðingar.
2.10. Revsing, fyrisitingarligar sektir, pantiheimildir ella onnur størri inntriv
Uppskotið hevur ikki ásetingar um revsing, fyrisitingarligar sektir, pantiheimildir ella onnur
størri inntriv.
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2.11. Skattir og avgjøld
Uppskotið hevur við sær at tey sum gera íløgur í almannagagnligt frítíðarvirksemi ella
leigubústaðir framhaldandi sleppa undan meirvirðisgjaldi av íløguni.
2.12. Gjøld
Uppskotið hevur ikki ásetingar um gjøld.
2.13. Áleggur lógaruppskotið likamligum ella løgfrøðiligum persónum skyldur?
Uppskotið áleggur ikki likamligum ella løgfrøðiligum persónum skyldur.
2.14. Leggur lógaruppskotið heimildir til landsstýrismannin, ein stovn undir
landsstýrinum ella til kommunur?
Uppskotið leggur ikki heimildir til landsstýrismannin, ein stovn undir landsstýrinum 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 enn tær, sum eru nevndar omanfyri.
2.17. Talvan: Yvirlit yvir avleiðingarnar av lógaruppskotinum
Fyri landið ella
landsmyndugleikar

Fyri
kommunalar
myndugleikar

Fyri pláss ella
øki í landinum

Fyri ávísar
samfelagsbólkar ella
felagsskapir

Fyri vinnuna

Fíggjarligar ella
búskaparligar
avleiðingar

Ja

Nei

Nei

Ja

Ja

Umsitingarligar
avleiðingar

Ja

Nei

Nei

Ja

Nei

Umhvørvisligar
avleiðingar

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Avleiðingar í
mun til altjóða
avtalur og
reglur

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Ja

Sosialar
avleiðingar
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Kapittul 3. Serligar viðmerkingar

3.1. Viðmerkingar til ta einstøku greinina
Til § 1, nr. 1
Freistin fyri, nær umsóknir um endurgjald fyri inngangandi meirvirðisgjald eftir §3a
(almannagagnligt frítíðarvirksemi), skulu verða TAKS í hendi, verður longd við trimum árum,
frá 31. desember 2019 til 31. desember 2022
Til § 1, nr. 2
Freistin fyri, nær umsóknir um endurgjald fyri inngangandi meirvirðisgjald eftir §3b
(leigubústaðir) skulu verða TAKS í hendi, verður longd við einum ári, frá 31. desember 2019
til 31. desember 2020.

Til § 2
Áseting um gildiskomu.

Fíggjarmálaráðið, X. november 2019.

Jørgen Niclasen
landsstýrismaður
/ Bjarni Askham Bjarnason
Yvirlit yvir fylgiskjøl:
Fylgiskjal 1: Javntekstur
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