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Uppskot 
til 

samtyktar 
 
Løgtingið heitir á landsstýrið um at seta eina nevnd, mannað við 
 
1) umboðum úr øllum politiskum flokkum á tingi 
2) umboðum fyri løntakarar og arbeiðsgevarar, og  
3) fakfólkum, tvs. skatta-, búskapar- og samfelagsfrøðingum 
 
at kanna og leggja fyri lLøgtingið lógaruppskot um skattanýskipan, sum hevur til endamáls at 
minka um marginalskattatrýstið og samlaða lønarskattatrýstið – og sum vísir á ein ábyrgdarfullan 
hátt at fíggja slíka nýskipan.  
 
Almennar viðmerkingar   
Landsstýrið hevur í sambandi við fíggjarlógaruppskotið 2012 lagt fyri Løgtingið eina kollveltandi 
broyting í skattalógini, sum merkir, at vit frá 1. januar 2012 fara burtur frá stigvísu skattaskipanini 
og ístaðin seta í verk eina flatskattaskipan. 
 
Flatskattaskipanin hjá samgonguni merkir í stuttum, at lág og miðalinntøkurnar koma at gjalda á 
leið tað sama í lønarskatti sum í dag, meðan háinntøkur fáa trivaligan skattalætta.  
 
Við nýggju flatskattaskipanini minka inntøkur landskassans 265 mió. krónur í 2012, og ætlanin er, 
at lættin verður fíggjaður við, at farið verður frá at skatta eftirløn við útgjald til at skatta eftirløn, tá 
hon verður inngoldin.  
 
Sera ivasamt er tó, um hetta er ein verulig fígging. Talan er um at framskunda inntøkur til 
skattalætta; inntøkur sum tískil ikki vera tøkar frameftir,  tá talið av eldri verður lutfalsliga nógv 
fleiri enn í dag. Avleiðingarnar av hesum kenna vit ikki. 
 
Flatskattaskipanin hevur elvt til nógv rumbul og upp ímóti 80 fakfeløg skipaðu fyri stórum 
mótmælistiltaki ímóti ætlanunum hjá samgonguni, sum savnaði stóra fjøld á Vaglinum. Eisini hava 
serfrøðingar og ráðgevar hjá landsstýrismanninum í fíggjarmálum funnist hvassliga at. 
 
Niðurstøðurnar hjá serfrøðini viðvíkjandi at skatta eftirlønir við inngjald er, at ”um avgjørt verður at 
leggja um til inngjaldsskattaskipanina, skulu undirritaðu mæla frá, at peningurin verður nýttur til 
hægri nýtslu ella skattalætta”. 
 



Í almennu viðmerkingunum til lógaruppskotið um at broyta skattingina av eftirlønum verður víst á 
fleiri óhepnar sosialar avleiðingar við broytingini og á fleiri óvissur, sum mugu standa ósvaraðar, tí 
stundir eru ikki at greina avleiðingarnar við so stuttum skotbrái.  
 
Eisini ávarar ávegis frágreiðingin hjá Pensjónsnýskipanarbólkinum hin 11. november 2011 staðiliga 
ímóti at skunda eina so umfatandi broyting ígjøgnum: ”Undirritaðu skulu tí, sum nevnt omanfyri, 
staðiliga mæla frá, at uppskotið verður framt í verki, uttan so, at fakliga væl grundað lýsing av 
avleiðingunum verður gjørd fyrst”. 
 
Mótmælini frá fakfeløgunum, serfrøðingum og politisku flokkunum á tingi vísa greitt, at tørvur er á 
gjøllari og breiðari viðgerð av einari skattanýskipan, sum ikki verður skundað og trokað ígjøgnum í 
óðum verkum, og sum hevur neyðuga breiða, fakliga og fólksliga kjølfesti. 
 
Flestu flokkar á tingi søgdu undan løgtingsvalinum, at tørvur er á at lækka lønarskattin. 
Marginalskattatrýstið er methøgt, og sjálvt tær lægru miðalinntøkurnar rinda toppskatt. Men hóast 
vit hava eitt hitt hægsta skattatrýstið á lønir í Norðurlondum, so er samlaða skattatrýstið í Føroyum 
lægri enn í okkara grannatjóðum.  
 
Sambært frágreiðing frá Hagstovuni er skattatrýstið í Føroyum um 42 prosent av tøku 
bruttotjóðarúrtøkuni, meðan skattatrýstið í Danmark var 48 prosent og 43 prosent í Íslandi. (2008 
tøl)  
 
Samlaða skattatrýstið er umframt lønarskatt eisini taldir við vinnufelagsskattir, 
kapitalvinningsskattur, vegskattur og aðrir skattir. Upp í avgjøldini verða tald, umframt MVG og 
innflutningsgjøld, eisini skrásetingargjøld, ferðaavgjald og onnur avgjøld. Haraftrat koma sosial 
tryggingargjøld til ALS, AMEG, barsilsskipan og heilsutrygd.   
 
Hetta er ein greið ábending um, at tað er pláss fyri einari fult fíggjaðari skattaumlegging í Føroyum, 
sum gagnar føroyska løntakaranum, uttan at økja um bygnaðarliga hallið á fíggjarlógini.  
 
Tí verður mælt til, at landsstýrismaðurin í fíggjarmálum setir nevnd at gera tilmæli um 
skattareform, sum minkar um marginalskattatrýstið og lønarskattatrýstið í sum heild – og sum vísir 
á ein ábyrgdarfullan hátt at fíggja slíkan reform.  
 

 
Á Løgtingi 8. desember 2011 

 
 

Aksel V. Johannesen 
løgtingsmaður 

 


