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Kapittul 1 

TAKS 

 

§ 1. TAKS er fyrisitingarliga skipað undir 

landsstýrismanninum. 

 

§ 2. TAKS ger á hvørjum ári eina 

virkisætlan fyri stovnin, ið verður latin 

landsstýrismanninum í seinasta lagi í 

november árið fyri. 

Stk. 2. TAKS ger vegleiðingar viðvíkjandi 

skattaálíkningini, tollfyrisitingini og 

avgjaldsfyrisitingini. Vegleiðingarnar eru 

tøkar alment.  

 

Kapittul 2 

Skattaálíkning 

 

 

§ 3. TAKS er líkningarvaldið og tekur sær 

av allari skattaálíkning. Somuleiðis er 

TAKS tollvaldið og avgjaldsvaldið. 

Stk. 2. Um sjálvuppgávan, ognaruppgerðin 

o.tíl. eru latin inn til ásetta tíð, skal 

skattaálíkningin verða gjørd í seinasta lagi 

31. oktober árið eftir, at inntøkuárið er úti.  

Stk. 3. TAKS kann vegna kæru ella eftir 

nærri kanning av skattaálíkningini hjá 

einstøkum skattaborgarum taka hesa upp 

aftur eftir, at tíðarfreistin í stk. 2 er farin, 

og gera neyðugar broytingar í 

skattaálíkningini. 

§ 4. Hevur TAKS ikki góðtikið 

sjálvuppgávuna hjá skattgjaldara, sum 

hann hevur latið inn rættstundis, skal 

TAKS boða skattgjaldaranum at koma á 

fund við umboð fyri TAKS, ella geva 

honum møguleika til skrivliga at veita 

greiniligar upplýsingar og prógv. Í hesum 

føri, og eisini tá ið rættstundis 

sjálvuppgáva ikki er latin inn, skal TAKS 

skrivliga gera skattgjaldaran kunnugan við 

broytingina av inntøku hansara, orsøkina 

til broytingina og vegleiðing um 

kærumøguleika. 
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§ 5. Verður skattaálíkningin vegna kæru 

ella við nærri kanning, sbr. § 3, stk. 3, tikin 

upp aftur til nærri viðgerðar av TAKS og 

møguliga broytt, skal verða givið 

skattgjaldara loyvi til skrivliga ella 

munnliga at veita greiniligar upplýsingar 

og prógv. Í hesum føri skal í fráboðanini til 

skattgjaldara verða givin grundgeving fyri 

broytingini og kæruvegleiðing. 

Stk. 2. Reglurnar í §§ 4 og 5 eru ikki 

galdandi í teimum førum, har ein broyting 

verður gjørd eftir áheitan frá 

skattgjaldaranum sjálvum, og har hann fær 

fult viðhald. Skattgjaldarin skal tó altíð 

hava skrivlig boð um broytingina. 

§ 6. TAKS sendir 2. yrkadag í november 

kommununum ein lista við skattskyldugu 

inntøkuni hjá hvørjum einstøkum 

skattgjaldara í kommununi. 

Stk. 2. Skattalistin, ið umrøddur er í stk. 1, 

verður dagin eftir móttøku lagdur fram í 

kommununi til alment eftirlit í 11 dagar á 

høgligum staði fyri íbúgvarnar, eftir at tað 

frammanundan er kunngjørt soleiðis, sum 

vanligt er í kommununi.  

Stk. 3. Skattalistin má ikki 

almannakunngerast á annan hátt, enn ásett 

er í stk. 2.  

§ 7. Í seinasta lagi 1. november sendir 

TAKS kommunum upplýsingar um allar 

inntøkur og frádráttir frá árinum 

frammanundan hjá hvørjum einstøkum 

skattgjaldara í kommununi. Kommunurnar 

gera sínar viðmerkingar til álíkningina hjá 

TAKS. 

Stk. 2. Tað áliggur TAKS at kanna 

viðmerkingarnar, sum kommunurnar gera, 

og boða kommununum frá úrslitinum. 

Stk. 3. Landsstýrismaðurin  kann áseta 

neyvari reglur um, hvørjar inntøku- og 

frádráttarupplýsingar skulu latast eftir stk. 

1, nýtsluna av hesum, og at partar av 

hesum upplýsingum kunnu latast í árinum 

fyri 1. november. 

 

 

 

Kapittul 3 

Freistir 

 

Freistir at gera, broyta ella taka upp aftur 

skattaálíkningar 

§ 8. TAKS kann ikki gera, broyta ella taka 

upp aftur skattaálíkningar seinni enn 3 ár 

eftir, at sjálvuppgáva skal latast inn. Fyri 

mál fevnd av §§ 37 a, 37 b og 118 a í 

løgtingslóg um landsskatt og 

kommunuskatt er talan um 5 ár. Er freistin 

fyri at lata sjálvuppgávu inn longd, sbrt. § 

105 í løgtingslóg um landsskatt og 

kommunuskatt, verður freistin tó roknað 

frá tí degi, freistin at lata inn er longd til. 

Stk. 2. Ynskir skattgjaldarin, at 

skattaálíkningin verður broytt, skal hesin 

seinast 3 ár eftir, at inntøkuárið er lokið, 

leggja fram nýggjar upplýsingar, sum 

kunnu grundgeva broytingina. Fyri mál 

fevnd av §§ 37 a, 37 b og 118 a í 

løgtingslóg um landsskatt og 

kommunuskatt, skulu hesar nýggju 

upplýsingar verða lagdar fram seinast 5 ár 

eftir, at inntøkuárið er lokið. 

§ 9. Ásetingin í § 8 er ikki galdandi í 

niðanfyri nevndu førum: 

1) Um skattaálíkningin er ein avleiðing 

av, at grundarlagið fyri uppgerðini av 

tí skattskyldugu inntøkuni er broytt 

eftir, at inntøkuárið er úti. 

2) Um skattaálíkningin er ein avleiðing 

av einari skattaálíkning hjá tí 

skattskylduga fyri eitt annað 

inntøkuár. 

3) Um skattaálíkningin er ein avleiðing 

av einari skattaálíkning hjá 

hjúnafelaga, sum hin skattskyldugi var 

sambúgvandi við, tá inntøkuárið var 

úti, sbr. § 4 í løgtingslóg um landsskatt 

og kommunuskatt, viðvíkjandi tí sama 

ella øðrum inntøkuári. 

4) Um skattaálíkningin er ein avleiðing 

av, at higartil fylgd siðvenja er 

endaliga kolldømd av Føroya 

Kærustovni ella dómstólunum. Í 

slíkum føri kann skattaálíkningin 

takast uppaftur frá og við tí inntøkuári, 
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sum varð roynt í tí fyrsta málinum, 

sum førdi til kolldømingina. 

Stk. 2. Ásetingin í § 8, stk. 1 er ikki 

galdandi, um skattaálíkningin er ein 

avleiðing av, at hin skattskyldugi ella 

annar hansara vegna við vilja ella av 

stórum ósketni hevur verið atvold til, at 

skattamyndugleikin hevur gjørt eina 

skattaálíkning á einum skeivum ella 

ófullfíggjaðum grundarlagi. 

Stk. 3. Ein skattaálíkning kann einans 

gerast eftir stk. 1 og 2, um hon hevur við 

sær eina inntøkubroyting upp á kr. 5.000 

ella meira. 

Stk.4. Ein skattaálíkning kann einans 

gerast eftir stk. 1 og 2, um myndugleikin 

hevur fráboðað, ella skattgjaldarin hevur 

sett fram áheitan um uppafturtøku innan 6 

mánaðir eftir, at myndugleikin ávikavist 

skattgjaldarin hevur fingið kunnleika til 

tey viðurskifti, sum grundgeva fráboðanina 

ella áheitanina. 

 

Freistir ið viðvíkja tolli, meirvirðisgjaldi 

og lønarhæddaravgjaldi 

§ 10. TAKS kann ikki gera, broyta ella 

taka upp aftur ásetan av gjaldi seinni enn 3 

ár eftir at at sjálvuppgáva skal latast inn.  

Stk. 2. Avgjald sbrt. stk. 1er tollur, 

meirvirðisgjald og lønarhæddaravgjald.    

Stk. 3. Ynskir tann, sum hevur skyldu at 

gjalda, at ásetingin verður broytt, skal 

hesin seinast 3 ár eftir at inntøkuárið er 

lokið, leggja fram nýggjar upplýsingar, 

sum kunnu grundgeva broytingina. Hjá tí, 

sum ynskir at fáa avgjald endurgoldið, er 

freistin 3 ár eftir at kravið av fyrstan tíð 

kundi verið gjørt galdandi.  

§ 11 Ásetingin í § 10 er ikki galdandi í 

niðanfyri nevndu førum: 

1) Um broytta ásetingin er ein beinleiðis 

avleiðing av einum ásettum avgjaldi 

ella endurgoldnum avgjaldi hjá tí, sum 

hevur skyldu at gjalda ella hevur rætt 

til at fáa avgjald endurgoldið. 

2) Um uppgerðin er ein avleiðing av, at 

higartil fylgd siðvenja er endaliga 

kolldømd av Føroya Kærustovni ella 

dómstólunum. Í slíkum føri kann 

uppgerðin takast uppaftur frá og við tí 

avgjaldsári, sum varð roynt í tí fyrsta 

málinum, sum førdi til kolldømingina. 

 

Stk. 2. Ásetingin í § 10, stk. 1 er ikki 

galdandi, um uppgerðin er ein avleiðing 

av, at hin skattskyldugi ella annar hansara 

vegna við vilja ella av stórum ósketni 

hevur verið atvold til, at 

skattamyndugleikin hevur gjørt eina 

uppgerð á einum skeivum ella 

ófullfíggjaðum grundarlagi. 

Stk.3. Ein uppgerð kann einans gerast eftir 

stk. 1 og 2, um TAKS hevur fráboðað, ella 

tann, sum hevur skyldu at gjalda ella 

ynskir at fáa avgjald endurgoldið, hevur 

sett fram áheitan um uppafturtøku innan 6 

mánaðir eftir at TAKS ávikavist, tann, sum 

hevur skyldu at gjalda ella ynskir at fáa 

avgjald endurgoldið, hevur fingið 

kunnleika til tey viðurskifti, sum 

grundgeva fráboðanina ella áheitanina. 

 

Kapittul 4 

Bindandi svar 

§ 12. Øll kunnu frá TAKS fáa bindandi 

svar upp á spurning um, hvørjar  

avleiðingarnar fyri spyrjaran eru av eini 

gerð, tá TAKS hevur heimild at taka 

avgerð í málinum, sbr. tó stk. 3. 

Spurningurin kann viðvíkja gerðum, sum 

spyrjarin hevur framt ella ætlar sær at 

fremja. 

Stk. 2. Øll kunnu frá TAKS fáa bindandi 

svar upp á spurning um skattligu 

avleiðingarnar fyri onnur enn spyrjaran av 

eini gerð, sum spyrjarin ætlar at fremja, tá 

TAKS hevur heimild at taka avgerð í 

málinum, sbr. tó stk. 3. 

Stk. 3. Bindandi svar verður ikki latið, um 

spurningurin viðvíkur  avleiðingunum av 

tolllóggávuni. Bindandi svar verður heldur 

ikki latið, tá spurningurin viðvíkur loyvi 

ella undantaksloyvi viðvíkjandi ætlaðari 

gerð. 
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§ 13. Í hesum førum kann bindandi svar 

um áseting av skatti einans verða givið, 

um fleiri biðja um svarið: 

1) Tá ið biðið verður um bindandi svar 

um áseting av skatti av gávu, skulu 

bæði gávugevari og gávumóttakari 

biðja um svarið. 

2) Tá ið biðið verður um bindandi svar 

um áseting av skatti, og viðurskiftini 

eru fevnd av § 37 a í løgtingslóg um 

landsskatt og kommunuskatt ella um 

viðurskiftini millum høvuðspartaeigara 

og eitt felag, sum hesin hevur ræði á, 

skulu allir partar biðja um svarið. Tá ið 

avgjørt verður, um talan er um 

høvuðspartaeigara, verður lýsingin í § 

13, stk. 3 í løgtingslóg um skatting av 

kapitalvinningi nýtt. 

§ 14. Samstundis, sum umbøn um 

bindandi svar verður latin TAKS, skal 

gjald rindast.  

Stk. 2. Gjaldið verður ásett soleiðis: 

1) kr. 2.100 fyri umbøn um bindandi svar 

sbrt. § 12, stk. 1. 

2) kr. 10.500 fyri umbøn um bindandi 

svar sbrt. § 12, stk. 2. 

3) kr. 350 fyri hvønn byrjaðan 

arbeiðstíma oman fyri 40 tímar, sum 

ískoyti til gjaldið í nr. 1 og 2.  

Stk. 3. Gjaldið verður endurgoldið, um 

umbønin verður avvíst. 

§ 15. Ein umbøn um bindandi svar skal 

vera skrivlig og skal fevna um allar tær 

upplýsingar, sum eru av týdningi fyri 

svarið, og sum eru tøkar hjá spyrjaranum. 

Metir TAKS, at spurningurin ikki er nóg 

væl lýstur, kann spyrjarin verða biðin um 

fleiri upplýsingar ella skjalprógv. Eftirlíkar 

spyrjarin ikki hesari umbøn innan eina 

rímiliga freist, kann spurningurin verða 

avvístur, ella svarið avmarkað til tey 

viðurskifti, sum metast at vera nóg væl 

lýst. 

Stk. 2. TAKS kann nokta at veita bindandi 

svar, um spurningurin ikki kann verða 

svaraður við neyðugari vissu, ella onnur 

atlit tala ímóti bindandi svari. 

§ 16. Eitt bindandi svar sbrt. hesi 

løgtingslóg er bindandi fyri TAKS í 5 ár, 

roknað frá móttøku spyrjarans av 

svarinum. Svarið er bindandi fyri tey 

viðurskifti, sum spyrjarin lýsir í 

spurninginum. Viðvíkur svarið avgjøldum, 

verða tey 5 árini roknað frá byrjanini av tí 

avgjaldstíðarskeiði, tá spyrjarin fær svarið. 

Í svarinum kann tó verða nágreinað, at 

svarið er bindandi í styttri tíðarskeið. 

Avmarkingin av bindingartíðarskeiðinum 

er ikki galdandi, tá bindandi svarið tekur 

støðu til skattliga virknaðin av seinni 

umstøðum, sum eru endaliga ásettar í 

umbønini.  

Stk. 2. Eitt svar er ikki bindandi, um so er, 

at umstøðurnar, sum eru grundarlag undir 

svarinum, eru fyri broytingum.  

Stk. 3. Eitt svar, sum viðvíkur tulking av 

tvískattasáttmála, er ikki bindandi, um 

útlendskir skattamyndugleikar gera eina 

øðrvísi meting av spurninginum. 

Stk. 4. Ein avgerð, sum verður tikin sbrt. § 

245 í bekendtgørelse af anordning om 

ikrafttræden for Færøerne af lov om 

finansiel virksomhed, er bindandi fyri 

TAKS  í sambandi við viðgerðina av 

spurninginum. 

Kap. 5 

Føroya Kærustovnur 

§ 17. Føroya Kærustovnur viðger 

tollkærur, skattakærur og avgjaldskærur og 

ger úrskurð um kærur um tær avgerðir, 

TAKS hevur tikið. 

§ 18. Øll tey, sum TAKS hevur sett í skatt, 

broytt skattaálíkningina hjá, álagt tollgjald 

og avgjald ella tikið avgerð um bindandi 

svar eftir eftir §§ 12-16, kunnu kæra 

avgerðirnar til Føroya Kærustovn. 

Stk. 2. Kæran skal verða móttikin áðrenn 4 

vikur eru farnar frá tí, skattgjaldari hevur 

fingið boð um avgerðina.  

Stk. 3. Er kæra ov seint inn latin, verður 

hon ikki viðgjørd. Tó kann Føroya 

Kærustovnur taka kæru til viðgerðar í 

teimum førum, tá mett verður at fullgóð 

forføll eru.  
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§ 19. Kæra til Føroya Kærustovn skal 

verða skrivlig og styðja seg til grundir og 

hjáløgd próvskjøl. Tá hin kærandi biður 

um tað, skal hann ella umboðsmaður 

hansara sleppa at siga fram sína áskoðan 

munnliga fyri kærustovninum. Tá so er, 

skal TAKS hava fráboðan og hava rætt til 

eisini at verða umboðað á fundinum. 

Stk. 2. Føroya Kærustovnur leitar sær 

ummæli frá TAKS um ta innkomnu 

kæruna.  

Stk. 3. Úrskurður hjá Føroya Kærustovni 

kann skjótast inn fyri Føroya Rætt innan 3 

mánaðir eru farnir. 

 

§ 20. Starvsfólk hjá TAKS kunnu ikki taka 

lut í kæruviðgerð hjá Føroya Kærustovni 

og kunnu heldur ikki virka sum serkønir 

ráðgevar hjá Føroya Kærustovni. Sama er 

galdandi fyri serkønar ráðgevar, ið TAKS 

hevur nýtt í tí máli, sum er kært.   

 

 

Gildiskoma og skiftisreglur 

 

§ 21. Henda løgtingslóg kemur í gildi 

dagin eftir, at hon er kunngjørd. 

Stk. 2. Samstundis sum løgtingslógin 

kemur í gildi, fer løgtingslóg nr. 169 frá 

30. desember 1997 um Toll- og 

Skattafyrisiting úr gildi. 
Stk. 3. Kæra latin kommunalari 

skattakærunevnd áðrenn gildiskomu 

lógarinnar, verður viðgjørd av kommunalu 

skattakærunevndini eftir higartil galdandi 

reglum.  

Stk. 4. Tann 1. januar 2025 verða tær 

kommunalu skattakærunevndirnar tiknar 

av. 

Stk. 5. Er kæra um skattaálíkningina latin 

kommunalari skattakærunevnd innan 

henda løgtingslóg kemur í gildi, kann 

kæran verða latin Føroya Kærustovni, 

sjálvt um skattakærunevndin ikki hevur 

gjørt sín úrskurð.  
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Kapittul 1. Almennar viðmerkingar 

 

 

1.1. Orsakir til uppskotið 

Tørvur er á at dagføra løgtingslóg um Toll- og skattafyrisiting.  

 

Landsstýrismaðurin mælir við hesum uppskoti til at gera eina einfaldari kæruskipan. Tíðin er 

farin frá at hava kommunalar skattakærunevndir, og ístaðin er ætlanin at kærur um 

skattaálíkning o.a. kunnu kærast beinleiðis til Føroya Kærustovn. Tað er semja millum 

kommunurnar, TAKS og Føroya Kærustovn um hesa broyting. Kommunalu 

skattakærunevndirnar halda fram til valskeiðið er lokið.  

 

Landsstýrismaðurin mælir til at avtaka Toll- og Skattaráðið. Felags fyri uppgávurnar hjá Toll- 

og Skattaráðnum er, at hesar sum heild verða fyrireikaðar og útintar í tøttum samstarvi við ella 

eftir tilmæli frá TAKS. Uppskotið hevur til endamáls at gera bygnaðin meira einfaldan. 

Royndirnar higartil tala fyri, at uppgávurnar hjá Toll- og Skattaráðnum sum heild kunnu 

leggjast til TAKS.  

 

Uppskotið ásetir nýggjar freistir, ið viðvíkja tolli, meirvirðisgjaldi og lønarhæddaravgjaldi. 

Broytingin merkir, at somu freistir galda fyri meirvirðisgjald og lønarhæddaravgjald sum fyri 

skatt. Endamálið er at lætta um fyrisitingarliga og at geva størri greidleika og gjøgnumskygni. 

TAKS hevur ynskt hesa broyting.  

 

Uppskotið hevur við sær, at broytingar eru í meginpartinum av greinunum, og nakrir kapitlar í 

løgtingslógini mugu strikast og nýggir setast ístaðin. Av hesi orsøk verður nýggj løgtingslóg 

gjørd.  

 

1.2. Galdandi lóggáva 

1.2.1. Landið er í dag býtt í sjey skattakæruøki, sum velja hvør sína skattakærunevnd. Tað eru 

kommunurnar í skattakæruøkinum, sum velja limir í skattakærunevndina. Limirnir eru leikfólk. 

Verandi skipan hevur sín uppruna í, at bygdaráðini skipaðu fyri skattaálíkningini í kommununi, 

antin við at velja eina líkningarnevnd ella við sjálvar at skipa fyri álíkningini. Søguliga hevur 

verið neyðugt við lokalum kunnleika fyri at álíkna rætt, og leikfólk høvdu áður ein týðandi 

leiklut í kommunalu skattaálíkningini. Í 1998 var ábyrgdin fyri álíkningini formliga flutt frá 

líkningarnevndunum/bygdaráðunum til TAKS (ið tá nevndist Toll- og Skattastova Føroya), og 

skipanin við líkningarnevndum varð um somu tíð broytt til, at kommunalu 

líkningarnevndirnar/bygdaráðini blivu kærustovnar burturav, framvegis mannað vil leikfólki.  

 

Grundgevingin fyri at varðveita eina skipan við kommunalum skattakærunevndum var m.a. 

fyrilit til rættartrygdina. Skattaborgarin skuldi hava møguleika at koma við viðmerkingum til 

málið, áðrenn fyrisitingin tók endaliga støðu. 

 

Funnist hevur verið at, at henda skipan, sum ikki longur er tíðarhóskandi. Nevndu fyrilit til 

rættartrygdina verða í dag til fulnar tikin, tá kært verður til Føroya Kærustovn. Kærur um 

avgerðir hjá TAKS eru tær einastu, ið kunnu roynast í tveimum fyrisitingarligum rættarstigum. 

Fyrst við at leggja málið fyri eina kommunala skattakærunevnd og eftirfylgjandi fyri Føroya 

Kærustovn. Tað leingir um málsviðgerðina, og talið av málum, sum verða latin einstøku 

kærunevndini eru ofta fá í tali. Skatta- og avgjaldsøkið gerst alsamt meira torskilt og fleirtáttað, 
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og málini, sum koma til viðgerar, eru mangan trupul og serstøk og krevja serfrøði. Tað kann 

verða trupult hjá leikfólki at viðgera slík mál.  

 

1.2.2. Toll- og Skattaráð Føroya 

Toll- og Skattaráðið varð sett ístaðin fyri gomlu skipanina við Líkningarráðnum og kommunala 

líkningarvaldinum. Uppgávurnar hjá Toll- og Skattaráðnum fevna m.a. um  

• at fastleggja tey stevnumið, sum TAKS skal arbeiða eftir á toll- avgjalds- og 

skattaøkinum 

• at hava eftirlit við skattaálíkningini og toll- og avgjaldsfyrisitingini,  

• at geva vegleiðingar viðvíkjandi skattaálíkning og toll- og avgjaldsfyrisiting   

• at góðkenna tær vegleiðingar, sum TAKS ger og  

• at taka avgerð í ávísum málum um bindandi svar eftir kap. 6a í toll- og 

skattafyrisitingarlógini  

 

Formliga uppgávubýtið millum TAKS og Toll- og skattaráðið hevur sín uppruna í tí bygnaði, 

sum var skipaður í 1997 við løgtingslóg um Toll- og Skattafyrisiting. Líkningarvaldið varð flutt 

frá kommununum til TAKS (ið tá nevndist Toll- og Skattstova Føroya), og stovnurin var 

stigveldisskipaður við einum Stýri og seks økisskrivstovum. Økisskrivstovurnar vóru javnsettar 

og høvdu hvør sítt valdsøki sum sjálvstøðugur fyrisitingarmyndugleiki við stýrinum sum 

yvirskipaðum myndugleika. Mett varð, at tørvur var á einum yvirskipaðum eftirliti við 

skattaálíkningini og toll- og avgjaldsfyrisitingini, og at kommunurnar fingu ávirkan á eftirlitið 

við líkningini við at tilnevna tveir av limunum. Somuleiðis var mett neyðugt, at ein eitt nú 

vegleiðingar skuldu góðkennast av Toll- og Skattaráðum sum liður í eftirlitinum og fyri at 

tryggja, at umsitið var eins í øllum landinum. 

 

Í sambandi við at stovnurin hevur broytt navn og bygnað, er farið frá stigveldisskipan til ein 

flatan bygnað við deildum, sum eru javnsettar, og sum hava hvør sítt málsøki, so sum skattur, 

roknskapur og kundatænasta.  

 

Royndirnar higartil vísa, at neyðugt hevur ikki verið hjá Toll- og Skattaráðnum at útinna ein 

sjálvstøðugan leiklut í mun til eftirlit við skattaálíkningini, og at uppgávur, ið krevja stóran 

fakligan serkunnleika, verða avgreiddar samsvarandi tilmælum frá TAKS. Tað sama er 

galdandi fyri tær vegleiðingar, sum TAKS ger.  

 

Toll- og Skattaráðið er álagt at taka avgerð í ávísum málum. Tær avgerðir, sum Toll- og 

Skattaráðið tekur um álíkning, toll- og avgjaldsavrokningar o.tíl. eru eftir tilmæli frá TAKS. 

 

Í ávísum málum um bindandi svar eftir kapittul 6a í toll- og skattafyrisitingarlógini, skal TAKS 

afturímóti leggja umbøn fyri Toll- og Skattaráðið til endaliga avgerð. Svarið er sum meginreglu 

bindandi fyri TAKS í fimm ár og kann ikki kærast fyrisitingarliga. Hesi mál viðvíkja m.a. 

spurningum um stór fíggjarlig virði og tulking av nýggjari lóggávu, ella tá svarið kann fáa 

avleiðingar fyri fleiri skattgjaldarar. TAKS er skrivstova hjá Toll- og Skattaráðnum og leggur 

umbøn við tilmæli um bindandi svar fyri ráðið. Svarini hava higartil verið avgreidd 

samsvarandi tilmælunum frá TAKS.  

 

Toll- og skattafyrisitingarlógin heimilar, at nærri reglur kunnu gerast fyri virkið hjá Toll- og 

Skattaráðnum. Heimildin hevur higartil ikki verið nýtt. 
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Felags fyri allar uppgávurnar hjá Toll- og Skattaráðnum er sostatt, at hesar sum heild verða 

útintar í tøttum samstarvi við TAKS ella eftir tilmæli frá TAKS. Eftirlitsuppgávurnar verða 

somuleiðis útintar av TAKS, og hartil eru aðrir eftirlitsmyndugleikar, ið hava eftirlit við 

skattafyrisitingini, serliga Landsgrannskoðarin, Løgtingsins umboðsmaður og Dataeftirlitið. 

Hartil koma tey krøv, ið verða sett TAKS sum liður í OECD samstarvinum. Kommunurnar 

hava somuleiðis møguleika á hvørjum ári at gera viðmerkingar til álíkningina, og tað áliggur 

TAKS at kanna viðmerkingarnar, sum kommunurnar gera, og boða kommununum frá 

úrslitinum.  

 

1.2.3. Freistir 

Í dag eru ymiskar freistir viðvíkjandi skatti, tolli, meirvirðisgjald og lønarhæddaravgjaldi. 

Freistir um skatt eru ásettar í toll- og skattafyrisitingarlógini, meðan tollur, meirvirðisgjald og 

lønarhæddaravgjald mugu viðgerast eftir fyrningarlógini frá 1908.  

 

1.3. Endamálið við uppskotinum 

Endamálið við uppskotinum er at gera kærugongdina á skatta- og avgjaldsøkinum meira 

einfalda. Farið verður burtur frá, at kærur um skatt og avgjøld kunnu roynast í tveimum 

fyrisitingarligum rættarstigum, til eina einfaldari kæruskipan, har kært verður beinleiðis til 

Føroya Kærustovn. Tær kommunalu skattakærunevndirnar verða sum liður í hesum lagdar 

niður.  

 

Samstundis verður Toll- og Skattaráð Føroya lagt niður og uppgávurnar verða lagdar til TAKS 

at umsita.  

 

Við uppskotinum verða freistirnar at gera, broyta og taka upp aftur ásetan av tolli, 

meirvirðisgjaldi og lønarhæddaravgjaldi tær somu sum fyri skatt.  
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1.4. Samandráttur av nýskipanini við uppskotinum 

Kommunalu skattakærunevndirnar og Toll- og Skattaráð Føroya verða tiknar av, og freistir fyri 

at broyta meirvirðisgjald og lønarhæddaravgjald verða ásettar eftir somu meginreglum sum í 

dag eru galdandi fyri skatt.  

 

Kommunalu skattakærunevndirnar  

Kærur um avgerðir hjá TAKS kunnu í dag, sum tær einastu innan kæruøkið hjá Føroya 

Kærustovni, roynast í tveimum fyrisitingarligum rættarstigum. Fyrst við at leggja málið fyri 

eina kommunala skattakærunevnd og eftirfylgjandi fyri Føroya Kærustovn. Tað leingir 

óneyðugt um málsviðgerðina.  

 

Føroya Kærustovnur ger í dag eina fullfíggjaða roynd av øllum faktum og av øllum rættarligum 

spurningum í málinum, eins og allar sakkønar metingar í málinum verða óskert eftirkannaðar. 

Kærustovnurin tekur eisini støðu til ta ítøkiligu metingina, sum TAKS hevur gjørt í málinum, 

og um avgerðin er rímilig og gagnlig. Fyrisitingarligar reglur um at lýsa málið, um hoyring og 

møguleika at koma við viðmerkingum og um sakliga og neyva grundgeving eru partur av 

málsviðgerðini hjá TAKS, og kunnu roynast av Føroya Kærustovni.  

 

Mett verður, at tíðin er farin frá at hava kommunalar skattakærunevndir. Við uppskotinum fær 

kærarin ístaðin rætt til at kæra beinleiðis til Føroya Kærustovn, ið tekur endaliga avgerð innan 

fyrisitingina. Partarnir kunnu síðan skjóta úrskurðir hjá kærustovninum inn fyri Føroya Rætt.  

 

Toll- og Skattaráðið  

Toll- og Skattaráðið verður lagt niður. Tær uppgávur, sum í dag verða útintar í tøttum 

samstarvi við ella eftir tilmæli frá TAKS, verða framyvir lagdar til TAKS at útinna.  

 

Mál um bindandi svar, har Toll- og Skattaráðið í dag tekur endaliga avgerð, verða somuleiðis 

løgd til TAKS at taka avgerð. Avgerðir um at avvísa spurningin, avmarka tað bindandi svarið 

ella nokta at svara, kunnu framyvir kærast til Føroya Kærustovn. Hesar avgerðir kunnu eftir 

galdandi lóg ikki kærast fyrisitingarliga.  

 

Við hesum verður atlit tikið til rættartrygdina hjá tí, sum hevur biðið um bindandi svar, og 

møguligt er at royna allar avgerðir hjá TAKS í Føroya Kærustovni.  

 

Freistir 

Við hesum uppskoti verða somu freistir ásettir um at broyta toll, meirvirðisgjald og 

lønarhæddaravgjald sum fyri skatt.  Mett verður, at tað fer at lætta um fyrisitingarliga, og at 

málsviðgerðin í sambandi við fyrning verður eins uttan mun til, hvat slag av skatti ella avgjald 

talan er um. 

 

1.5. Ummæli og ummælisskjal 

Uppskotið er sent til hoyringar hjá Felagnum Føroyskir Grannskoðarar, Vinnuhúsinum, Føroya 

Kærustovni og TAKS. Harumframt hevur uppskotið ligið alment frammi á hoyringsportalinum 

hjá Føroya landsstýri. 
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Kapittul 2. Avleiðingarnar av uppskotinum 

 

 

2.1. Fíggjarligar avleiðingar fyri land og kommunur 

Grundgevingin fyri broytingunum, sum mælt verður til, er at lætta um fyrisitingarliga og gera 

málsviðgerð og mannagongd á økinum skjótari og meira einfalda.  

 

Uppskotið hevur harumframt ta avleiðing, at útreiðslan til nevndarsamsýning til Toll- og 

Skattaráð Føroya verður spard. Útreiðslan til nevndarsamsýning til Toll- og Skattaráð Føroya 

var i 2021 kr. 132.000.  

 

TAKS er skrivstova hjá Toll- og Skattaráð Føroya. TAKS ger frammanundan tilmæli og skal 

eisini eftir nýggju skattafyrisitingarlógini taka avgerð um bindandi svar og fyrireika 

kæruummæli o.s.fr. og sparingin av umskipanini er tí avmarkað. 

 

Kommunurnar gjalda nevndarsamsýningina hjá kommunalu skattakærunevndunum umframt 

skrivstovuhjálp og hóskandi høli. Kommunurnar spara framyvir hesa útreiðslu.  

 

2.2. Umsitingarligar avleiðingar fyri land og kommunur 

Kærugongdin í skattamálum verður framyvir meira einføld og freistir at broyta toll, 

meirvirðisgjald og lønarhæddaravgjald verða tær somu sum fyri skatt. Tað fer at lætta um 

fyrisitingarliga.  

 

Umsitingarligar avleiðingar fyri landið eru harumframt, at Toll- og Skattaráð Føroya ikki skal 

veljast fjórða hvørt ár.  

 

Sama er galdandi fyri kommunurnar, ið ikki skulu velja kærunevndir fjórða hvørt ár umframt 

veita skrivstovuhjálp til nevndirnar.  

 

2.3. Avleiðingar fyri vinnuna 

Freistir at broyta toll, meirvirðisgjald og lønarhæddaravgjald verða tær somu sum fyri skatt. 

Tað fer at lætta um fyrisitingina og ger lóggávuna greiðari. 

 

2.4. Avleiðingar fyri umhvørvið 

Lógaruppskotið hevur ongar avleiðingar fyri umhvørvið. 

 

2.5. Avleiðingar fyri serstøk øki í landinum 

Landið verður framyvir ikki býtt í sjey skattakæruøki, ið veita skrivstovuhjálp og høli.  

 

Mett verður, at lógaruppskotið ikki hevur fíggjarligar, umsitingarligar, umhvørvisligar ella 

sosialar avleiðingar av týdningi fyri eitt ávíst øki í landinum.  

 

2.6. Avleiðingar fyri ávísar samfelagsbólkar ella felagsskapir 

Lógaruppskotið ikki hevur avleiðingar fyri ávísar samfelagsbólkar ella felagsskapir. 

 

2.7. Millumtjóðasáttmálar á økinum 

Tað eru ikki millumtjóðasáttmálar á økinum, ið lógaruppskotið fevnir um, og sum Føroyar 

hava skyldu at fylgja. Uppskotið hevur tí ikki fíggjarligar, umsitingarligar, umhvørvisligar ella 
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aðrar avleiðingar fyri landsmyndugleikar, kommunumyndugleikar, ávís øki í landinum, ávísar 

samfelagsbólkar ella vinnuna grundað á skyldur í millumtjóðasáttmála. 

 

 

2.8. Tvørgangandi millumtjóðasáttmálar 

Uppskotið hevur ikki fíggjarligar, umsitingarligar, umhvørvisligar ella aðrar avleiðingar 

grundað á skyldur í millumtjóðasáttmála. 

 

1) Hoyvíkssáttmálin 

Lógaruppskotið er ikki í ósamsvari við Hoyvíkssáttmálan. 

 

2) Evropeiski mannarættindasáttmálan, EMRS 

Lógaruppskotið er ikki í ósamsvari við ásetingarnar í Evropeiska 

mannarættindasáttmálanum, EMRS. 

 

3) Sáttmáli Sameindu Tjóða um rættindi hjá einstaklingum, ið bera brek 

Lógaruppskotið er ikki í ósamsvari við ásetingarnar í Sáttmála Sameindu Tjóða um rættindi 

hjá einstaklingum, ið bera brek. 

 

2.9. Markaforðingar 

Tað eru ikki kendar marknaforðingar á økinum.  

 

2.10. Revsing, fyrisitingarligar sektir, pantiheimildir ella onnur størri inntriv 

Lógaruppskotið hevur ikki ásetingar um revsing, fyrisitingarligar sektir ella pantiheimildir. 

Lógaruppskotið ger heldur ikki onnur størri inntriv í rættindi hjá fólki. 

 

Ásetingar um at broyta ella taka uppaftur skattaálíkning eru tær somu sum í løgtingslóg um 

Toll- Skattafyrisiting, ið verður sett úr gildi. 

 

2.11. Skattir og avgjøld 

Lógaruppskotið viðvíkur einans skattafyrisiting, og  hevur ikki ásetingar um skatt ella avgjøld. 

 

2.12. Gjøld 

Lógaruppskotið hevur ikki nýggjar ásetingar um gjøld. 

 

Ásetingarnar um gjald fyri bindandi svar eru tær somu sum í løgtingslóg um Toll- 

Skattafyrisiting, ið verður sett úr gildi. 

 

2.13. Áleggur lógaruppskotið likamligum ella løgfrøðiligum persónum skyldur? 

Lógaruppskotið áleggur ikki skyldur á likamligar ella løgfrøðiligar persónar. Freistir at broyta 

toll, meirvirðisgjald og lønarhæddaravgjald verða framyvir tær somu sum fyri skatt. Tað ger 

lóggávuna greiðari, men kann hava við sær styttri freistir enn sambært fyrningarlógini frá 1908. 

Tað er bæði galdandi fyri TAKS, borgarar og vinnufyritøkur. 

 

2.14. Leggur lógaruppskotið heimildir til landsstýrismannin, ein stovn undir 

landsstýrinum ella til kommunur? 
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Lógaruppskotið leggur ikki nýggjar heimildir til landsstýrismannin, ein undir landsstýrinum 

ella kommunur. Tær heimildir, sum landsstýrismaðurin hevur til at áseta nærri reglur, eru tær 

somu sum í løgtingslóg um Toll- og Skattafyrisiting, ið verður sett úr gildi. 

 

Tær heimildir, sum Toll- og Skattaráðið hevur í dag verða lagdar til TAKS. 

 

 

2.15. Gevur lógaruppskotið almennum myndugleikum atgongd til privata ogn? 

Lógaruppskotið gevur ikki almennum myndugleikum atgongd til privata ogn uttan 

rættarúrskurð. 

 

2.16. Hevur lógaruppskotið aðrar avleiðingar? 

Neyðugt verður at gera fylgibroytingar í øðrum lógum innan skattaøkið, ið vísa til 

skattakærunevndirnar og Toll- og Skattaráð Føroya.  

 

2.17. Talvan: Yvirlit yvir avleiðingarnar av lógaruppskotinum 

 
 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  Ja  Ja Nei Ja  

Umsitingarligar 

avleiðingar 
Ja  Ja  Nei Nei Ja  

Umhvørvisligar 

avleiðingar 
Nei Nei Nei Nei Nei 

Avleiðingar í 

mun til altjóða 

avtalur og 

reglur 

Nei Nei Nei Nei Nei 

Sosialar 

avleiðingar 
 Nei Nei  
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Kapittul 3. Serligar viðmerkingar 

 

3.1. Viðmerkingar til ta einstøku greinina 

 

Til § 1 

Greinin ásetir ábyrgdina hjá TAKS. Eingin broyting er í mun til galdandi lóggávu.  

 

Til § 2 

Til stk. 1. Leiðslan á TAKS ger eina virkisætlan, sum stovnurin skal arbeiða eftir. Virkisætlanin 

verður latin landsstýrismanninum í seinasta lagi í november árið fyri. Virkisætlanin er ein 

kunning til landsstýrismannin, har m.a. verður greitt frá, á hvørjum øki eftirlit verður raðfest. 

Kunningin er í trúnaði. Eftir løgtingslóg um toll- og skattafyrisiting skuldi Toll- og Skattaráðið 

fastleggja tey stevnumið, sum TAKS skuldi arbeiða eftir. Framyvir fastleggur TAKS 

stevnumið sítt. Landsstýrismaðurin fær kunning sum liður í yvirskipaða eftirlitinum við 

stovninum.  

 

Til stk. 2.  

Vegleiðingar greiða frá, hvørja fatan TAKS hevur av galdandi rætti innan skattaøkið. Tað 

hevur týdning fyri rættartrygdina, at borgarar og vinnufyritøkur hava kunnleika til innihaldið í 

vegleiðingunum, og tí eru vegleiðingarnar tøkar alment. Hetta svarar til mannagongdina í dag.  

 

 

Kapittul 2 

Skattaálíkning 

 

Til § 3 

Til stk. 1. Nágreinað verður, at TAKS hevur ábyrgd av allari skattaálíkning og er tollvald og 

avgjaldsvald. 

 

Til stk. 2. Ásett verður, nær skattaálíkningin í seinasta lagi skal verða gjørd.  

 

Til stk.3. TAKS hevur heimild at taka skattaálíkningina eftir stk. 2 upp aftur, eisini eftir at 

tíðarfreistin er farin. Treytin er, at kært verður, ella at nærri kanning av skattaálíkningini vísur, 

at broytingar eru neyðugar. Ásetingin hevur til endamál at tryggja rætta skattaálíkning. Freistir 

fyri, nær TAKS í seinasta lagi kann gera, broyta ella taka upp aftur skattaálíkningar eru ásettar í 

kapittul 3. 

 

Til § 4 

Ásett verður, hvussu TAKS skal fara fram, tá sjálvuppgávan hjá skattgjaldara ikki verður 

góðtikin. Hetta svarar innihaldsliga til tær reglur, sum er galdandi eftir fyrisitingarlógini um at 

upplýsa málið, grundgeva og vegleiða um kærumøguleika.  

 

Til § 5 

Til stk. 1. Ásett verður, hvussu TAKS skal fara fram, tá sjálvuppgávan hjá skattgjaldara verður 

tikin upp aftur til nærri viðgerðar av TAKS og møguliga broytt eftir at tíðarfreistin í § 3, stk. 2 

er farin, tað vil siga eftir 31. oktober árið eftir at inntøkuárið er úti. Hetta svarar innihaldsliga til 

tær reglur, sum er galdandi eftir fyrisitingarlógini um at upplýsa málið, grundgeva og vegleiða 

um kærumøguleika.  
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Til stk. 2. Tá skattgjaldari fær fult viðhald í broyting, sum verður gjørd eftir áheitan frá 

skattgjaldaranum, er ikki  neyðugt at fylgja ásetingunum í §§ 4 og 5, stk. 1 um málslýsing, 

grundgeving og kæruvegleiðing.  Tó hevur skattagjaldarin altíð krav uppá skrivlig boð um 

broytingina.  

 

Til §§ 6 og 7 

Endamálið við ásetingunum er, at kommunurnar virka sum ein partur av eftirlitinum við 

skattaálíkningini. Serliga verður hugsað um, at øll sum eiga at verða sett í skatt í kommununi, 

eru tað. Her er eingin broyting í mun til innihaldið í galdandi lóggávu. Ein dagføring er gjørd í 

mun til eina áseting í løgtingslóg um toll- og skattafyrisiting, ið ikki longur er viðkomandi. Víst 

verður til almennu viðmerkingar.  

 

 

 

Kapittul 3 

Freistir 

 

Freistir at gera, broyta ella taka uppaftur skattaálíkningar 

 

Til §§ 8 og 9 

Ásett verður, hvørja freist TAKS hevur at gera, broyta ella taka upp aftur skattaálíkningar eins 

og ásett verður, nær ein skattgjaldari í seinasta lagi skal leggja nýggjar upplýsingar fram, um 

skattagjaldarin ynskir, at skattaálíkningin verður broytt. Lógin ásetir somuleiðis neyvt allar 

møguleikar og treytir fyri at víkja frá freistini.   
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Freistir, ið viðvíkja tolli, meirvirðisgjaldi og lønarhæddaravgjaldi  

 

Til § 10 

Talan er um nýggja áseting. Sama 3 ára freist, sum í dag er galdandi fyri skatt, verður galdandi 

fyri broyting av tolli, meirvirðisgjaldi og lønarhæddaravgjaldi. Víst verður til almennu 

viðmerkingarnar.  

 

Til § 11 

Lógin ásetir allar møguleikar og treytir, sum eru fyri at víkja frá freistini.   

 

 

Kapittul 4 

Bindandi svar 

 

Eingin broyting er í skipanini við bindandi svari í mun tey rættindi, sum skattgjaldarin hevur 

eftir verandi lóggávu. Einasta broyting er, at avgerðir hjá TAKS um at avvísa spurningin, 

avmarka tað bindandi svarið ella nokta at svara, framyvir kunnu kærast til Føroya Kærustovn. 

Hesar avgerðir kunnu eftir galdandi lóg ikki kærast fyrisitingarliga. Víst verður til almennu 

viðmerkingarnar. Niðanfyri er eitt stutt lýsing av skipanini við bindandi svari. 

 

Bindandi svar gevur skattgjaldarum  møguleika  fyri  at  fáa  endaliga greiðu á skattligu 

avleiðingunum av ætlaðum ella framdum gerðum. Skattgjaldarin   kann   bæði   spyrja   um   

egnar   skattligar   avleiðingar   og   skattligu avleiðingarnar fyri onnur av eini gerð.  

 

Skipanin  veitir møguleika  fyri  at  fáa  svar  frá  TAKS  upp  á  spurningar  á  bæði  skatta- og 

avgjaldsøkinum, ímeðan tollmál ikki eru fevnd av skipanini. 

 

Í  ávísum  málum  kann TAKS  nokta  at  veita  bindandi  svar,  um spurningurin  ikki  kann  

verða  svaraður  við  neyðugari vissu, ella  um  onnur  atlit  tala  ímóti,  at TAKS  veitir  

spyrjaranum  bindandi  svar. Um  spurningurin  er  ógreiður  ella  ikki  ivaleysa  væl lýstur, 

kann TAKS biðja spyrjaran um at gera eina neyvari lýsing av málinum. 

 

Endamálið er, at  TAKS  við  skipanini  eisini  skal  kunna  veita  svar  í  serliga  torskildum  og 

umfatandi  málum.  Her  verður  serliga  hugsað  um  spurningar  viðvíkjandi  §  37a  í  

skattalógini um transfer  pricing,  tulking  av  tvískattasáttmálum  og  spurningum  viðvíkjandi  

skattligum avleiðingum av gerðum sbrt. løgtingslóg um skattafría samanlegging. 

 

Svarið er  bindandi  fyri  TAKS  í  fimm ár.  Um  tað  verður  mett  at  vera  neyðugt,  kann  

TAKS  eftir  eini  meting avmarka bindandi virknaðin til eitt styttri tíðarskeið enn fimm ár.  

 

Við  hesi  avmarking  verður  minkað  um  møguliga  skaðavirknaðin,  sum  kann  standast  av 

skeivum svari ella av, at TAKS ikki kann lata skattgjaldara, sum hevur fingið bindandi svar, 

verða fevndar av broyttari siðvenju. Soleiðis verður forðað fyri, at tveir skattgjaldarar verða 

viðfarnir ymiskt, um bert annar teirra hevur biðið um bindandi svar.  
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Til ber eisini at fáa bindandi svar í longri tíðarskeið, um viðurskiftini eru nágreiniliga lýst. 

Broytast umstøðurnar, sum eru grundarlag undir svarinum, fer bindandi svarið úr gildi.  

 

Fyri  skattgjaldaran  merkir  skipanin,  at  rættartrygdin  kring  skattingina  verður  styrkt,  tí  

eitt bindandi svar frá TAKS veitir trygd fyri, hvussu ein gerð skattliga verður viðfarin. Onnur  

enn  spyrjarin  kunnu  ikki  gera  bindandi  svarið galdandi  rættarliga.   

 

Fyri TAKS merkir skipanin, at TAKS fyrr í tilgongdini kann taka endaliga støðu til nøkur av 

teimum  viðurskiftum,  sum  stinga  seg  upp.  Hetta  inniber,  at  tað  eftirlit,  sum  áður fór 

fram  seinni  í  tilgongdini,  er flutt  fram til  vegleiðing  ístaðin.   

 

Eitt bindandi svar bindur einans TAKS, og spyrjarin kann tí velja at síggja burtur frá einum 

bindandi   svari.    

 

Svarið  frá  TAKS  kann  kærast  til  Føroya Kærustovn,  og svarið kann leggjast fyri 

dómstólarnar. Eisini avgerð um at avvísa spurning, avmarka tað bindandi svarið ella nokta at 

svara, kann kærast til Føroya Kærustovn.  

 

Gjald verður tikið fyri at gera bindandi svar, og serstakt gjald verður álagt fyri serliga 

arbeiðskrevjandi mál. Gjøldini eru tey somu sum í løgtingslóg um toll- og skattafyristing.  

 

 

Kapittul 5 

Føroya Kærustovnur 

 

Til § 17 

Ásetingin hevur sama innihald, sum í løgtingslóg um toll- og skattafyrisiting. Sum avleiðing av 

at kommunalu skattakærunevndirnar og Toll- og Skattaráð Føroya verða tikin av, verður 

ásetingin dagførd. 

 

Til § 18 

Til stk. 1. henda greinin ásetir, hvør kann kæra, og at kærast kann um avgerðir, ið viðvíkja tolli, 

skatti, avgjøldum og avgerð um bindandi svar. Møgulig er eisini at kæru um avgerð hjá TAKS 

at avmarka tað bindandi svarið, avvísa og nokta at svara. Víst verður til almennu 

viðmerkingarnar. 

 

Til stk. 2. Tað er ein treyt, at kæran er móttikin áðrenn 4 vikur eru farnar frá tí, skattgjaldari 

hevur fingið boð um kæruna. Tað er kærarin, ið hevur ábyrgd av at lata kæru inn rættstundis.  

 

Til stk. 3. Avleiðingin av, at kæra er latin inn eftir freistina er, at hon ikki verður viðgjørd. Tó 

kann Føroya Kærustovnur gera undantak, um fullgóð forføll eru. Fullgóð forføll eru støður, 

sum kærarin ikki sjálvur hevur ræði á, og sum gera, at til ber ikki at lata kæru inn rættstundis. Í 

slíkum føri skal kærarin lata kæruni inn skjótast til ber.  

 

Til § 19 

Til stk. 1. Tað er eitt krav, at kæran er skrivlig, og at kærarin grundgevur fyri síni kæru og 

leggur próvskjøl við. Tað er TAKS, sum eftir vanligum fyrisitingarligum reglum hevur 

ábyrgdina av at lýsa málið og grundgeva fyri síni avgerð. Føroya Kærustovnur ger eina 
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fullfíggjaða roynd av øllum faktum og av øllum rættarligum spurningum í málinum, eins og 

allar sakkønar metingar í málinum verða óskert eftirkannaðar. Kærustovnurin tekur eisini støðu 

til ta ítøkiligu metingina, sum TAKS hevur gjørt í málinum, og um avgerðin er rímilig og 

gagnlig. Kærustovnurin er so statt ikki avmarkaður til tær grundgevingar og próvskjøl, sum 

kærarin leggur fram, og eingi formlig krøv eru til innihaldið í kæruni. Kærugongdin er so satt 

ætlað til, at tað skal vera lætt at kæra.  

 

Hin kærandi hevur rætt til at lata seg umboða og at sleppa at siga sína áskoðan munnliga fyri 

nevndini. Vanligt er, at skattgjaldari letur seg umboða av grannskoðara, advokati o.líkn. í 

truplum málum. Tá kærarin møtir á fundi við kærustovnin at siga fram sína áskoðan, 

einsamallur ella saman við umboðsmanni sínum, skal TAKS eisini hava fundarboð.  

 

Til stk. 2. Tá kæra er innkomin verður TAKS biðið at gera eitt ummæli av kæruni, har 

grundgevingar hjá TAKS og øll viðkomandi próvskjøl o.a. eru hjálagt. 

 

Til stk. 3. Einki at viðmerkja.  

 

Til § 20 

Spurningurin um gegni í sambandi við kæruviðgerð skal vanliga viðgerast eftir reglunum í 

fyrisitingarlógini. Fyri at beina burtur møgulig ivamál, verða generellar reglur um gegni ásettar 

fyri starvsfólk hjá TAKS og serkønar ráðgevar, ið TAKS hevur nýtt í tí máli, kært er um.  

 

 

 

Gildiskoma og skiftisreglur 

 

Til § 21 

Til stk. 1. Vanlig gildiskomuáseting, har tað er ásett, at løgtingslógin kemur í gildi dagin eftir, 

at hon er kunngjørd. 

 

Til stk. 2. Løgtingslóg um toll- og skattafyrisiting fer úr gildi. Tær kommunalu 

skattakærunevndirnar halda fram til hetta valskeiðið er lokið. Toll- og Skattaráðið verður 

avtikið dagin eftir kunngerðadagin.     

 

Til stk. 3. Føroya Kærustovnur viðger allar kærur latnar inn aftaná kunngerðadagin. 

Kommunalu skattakærunevndirnar viðgera tær kærur, sum eru latnar inn áðrenn 

kunngerðadagin. Við hesum verður virksemi hjá kommunalu skattakærunevndunum minkað so 

hvørt sum verandi mál verða avgreidd, fyri at enda at verða tikið av.  

 

Til stk. 4. Tá hetta valskeiðið er lokið verða kommunalu skattakærunevndirnar endaliga tiknar 

av. Við hesum verður atlit tikið til, at skattakærunevndirnar fáa hóskandi skotbrá at enda sítt 

virksemi. 

 

Til stk. 5. Kommunalu skattakærunevndirnar viðgera tær kærur, sum eru latnar inn áðrenn 

kunngerðadagin. Kærarin og TAKS kunnu tó velja at lata Føroya Kærustovn viðgera kæruna, 

sjálvt um skattakærunevndin ikki hevur gjørt sín úrskurð. Endamálið við hesi áseting er at 

javnseta kærur latnar inn áðrenn kunngerðadagin við nýggjar kærur. Eftir galdandi lóggávu 

kann kæra verða latin til Føroya Kærustovn, um meira enn 3 mánaðir eru lidnir síðan kæran 



FÍGGJARMÁLARÁÐIÐ 

Ministry of Finance 

 

 

 

 

19/19 

 

 

 

varð latin kommunalu skattakærunevndini, sjálvt um skattakærunevndin ikki hevur gjørt sín 

úrskurð.  
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