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løgtingsmáli nr. 175/2011: Uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um 
áseting av skatti  
 
 
Landsstýrið hevur lagt málið fram hin 7. mars 2012, og eftir 1. viðgerð  27. mars er 
tað beint Fíggjarnevndini. 
 
Nevndin hevur viðgjørt málið á fundum 29. mars og 12., 23. og 26 apríl 2012.  
 
Undir viðgerðini hevur nevndin havt fund við løgtingsformannin og 
landsstýrismannin í fíggjarmálum. 
 
Undir viðgerðini hevur nevndin býtt seg í ein meiriluta og ein minniluta. 
 
Meirilutin (Bárður Nielsen, Jákup Mikkelsen, Rodmundur Nielsen og Bill 
Justinussen) vísur á, at ivi er reistur um uppskotið. Meirilutin metir tó, vísandi til 
hægstarættardóm 348/2004 frá 15. desember 2006, at hava fingið vissu fyri, at 
uppskotið lýkur ásetingarnar í stýrisskipanarlógini.  
Meirilutin heldur tó, at best hevði verið, um landsstýrismaðurin hevði fingið sjálva 
prístalsútrokningina ásetta í lógina um prístal, so at allur ivi verður burtur. 
 
Við hesum viðmerkingum tekur meirilutin undir við málinum og mælir Løgtinginum 
til at samtykkja tað. 
 
 
Minnilutin (Eyðgunn Samuelsen, Helena Dam á Neystabø og Kristina Háfoss) hevur  
hesar viðmerkingar til málið. 
 
Greitt brot á Stýrisskipanarlógina 
Allir løgfrøðingar, ið hava verið í nevndini og viðgjørt málið hava verið samdir um, at 
hetta málið er greitt brot á Stýrisskipanarlóg okkara. 
 
Hetta kom eisini fram, áðrenn málið yvirhøvur kom til viðgerðar á Løgtingi, tá 
umsiting Løgtingsins mælti til at burturvísa hetta málið við tí grundgeving, at tað er í 
stríð við donsku grundlógina § 43 og føroysku stýrisskipannarlógina § 41, har ásett 
verður:”Eingin beinleiðis ella óbeinleiðis skattur má verða álagdur, broyttur ella 
avtikin uttan við lógtingslóg”. Hóast hetta, so valdi ein meiriluti av Løgtinginum ikki 
at burturvísa málinum. 
 
Minnilutin er samdur við teimum løgfrøðingum – bæði úr Innlendismálaráðnum og 
Løgtingsins umsiting – sum m.a. í uppriti, dagfest 23. mars 2012, har víst verður á, at 
hetta lógaruppskotið frá landsstýrinum er greitt brot á Stýrisskipannarlógina. 
 
Orsøkirnar eru fleiri: 
- tað er ikki loyvt at áseta skatt í kunngerð. Tað verður gjørt við hesum uppskoti. 



- tað er neyðugt, at borgarin altíð veit, hvør skatturin er - hetta er partur av 
rættartrygdini. Tað veit borgarin ikki við hesum uppskoti.  

- tað mugu verða objektivar og greiðar ásetingar, tá umræður áseting av skatti. Tað 
eru tað ikki í hesum uppskoti. 

 
Hartil kemur, at tað er landsstýrismaðurin, sum góðkennir samansetingina av 
prístalinum – ikki Løgtingið – og tí landsstýrismaðurin, ið kemur at áseta tað tal, ið 
skattaskipanin skal broytast við sambært uppskotinum frá landsstýrismanninum 
sjálvum. Hetta er og verður greitt brot á Stýrisskipanarlógina. 
 
Landsstýrismaðurin í fíggjarmálum villleiðir Løgtingið 
Hóast greiðar løgfrøðiligar niðurstøður hevur landsstýrismaðurin í fíggjarmálum roynt 
at fingið løgtingsfólk at taka undir við broytingini, vísandi til dóm um 
“satsreguleringslógina” í Danmark.  
Talan er um ein dóm, ið ikki kann nýtast til at rættvísgera uppskotið frá 
landsstýrinum, tí talan er um heilt aðra lóggávu og ásetingar í Danmark. Hetta hava 
allir løgfrøðingar, ið hava verið í Fíggjarnevndini, eisini staðfest. Tí 
satsreguleringslógin ásetir tal, ið tekur støði í arbeiðslønum og ásetir greiðar reglur 
fyri útrokning av hesum. Hetta kann als ikki samanberast við støðuna í Føroyum, har 
vit hava eitt prístal, ið landsstýrismaðurin kann áseta og sum er knýtt mest at olju og 
rentum, heldur enn lønargongd. 
 
Flatskatturin skal minka inntøkur landsins enn meira og gera skattaskipanina enn 
flatari 
Endamálið hjá samgonguni við hesum uppskoti er at tryggja sær, at flatskatturin 
verður verandi eins ójavnur og hann er í dag, eisini í framtíðini. Komandi árini vil 
hann gerast enn flatari við hesum uppskoti.  
 
Uppskotið byggir á at brúka prístalið at javna skattastigan við, hesum mælir 
minnilutin staðiliga frá.  
 
Skuldi Løgtingið valt at javna skattastigan, skuldi hetta verið gjørt á annan hátt og við 
øðrum tali, ið er knýtt beinleiðis at lønargongdini í samfelagnum.  
 
Okkara prístal er samansett av eini røð av viðurskiftum í samfelagnum. Serliga 
ávirkast prístalinum av rentustøðinum og oljuprísunum - og serliga broytingar í 
oljuprísinum kunnu verða ógvusligar eftir stuttari tíð. Tí sveiggjar prístalið ofta als 
ikki samstundis sum lønargongdin. Sum dømi um prístalið og lønargongdina kann 
nevnast, at prístalið í dag er 2,4%, meðan hækkingin í lønum er umleið 0,8%.  
 
Varð hetta lógaruppskot frá landsstýrinum sett í verk, hevði  tað merkt, at skattastigin 
varð hækkaður munandi – uttan at lønirnar hækka stórvegis. Hetta hevði minkað 
munandi um inntøkur landsins og gjørt skattastigan enn flatari. 
 
At nýta verandi prístal til at regulera skattastigan vil sostatt ikki røkka tí endamáli, ið 
samgongan sigur seg vilja røkka – nevnliga at skattastigin verður broyttur í samsvar 
við lønarbroytingina. 
 
Lógaruppskotið lýsir ikki fíggjarligu avleiðingarnar 



Fyriliggjandi uppskot hevur heldur ikki nakrar upplýsingar um fíggjarligar avleiðingar 
av uppskotinum. Eitt nú átti at verið lýst, hvussu skattastigin verður broyttur og 
væntaður kostnaður av hesum. Fyri stuttum var prístalsvøksturin 8% og liggur nú á 
um 2,4% samstundis, sum lønarvøksturin er nærum 0%.  
 
Við 8% prístalsvøkstri hevði skattastigin broytt seg soleiðis: 

- 65.000 uppí 70.200 
- 500.000 uppí 540.000 
- 800.000 uppí 864.000 

 
Við 2,4% í prístalsvøkstri hevði skattastigin broytt seg soleiðis: 

- 65.000 uppí 66.560 
- 500.000 uppí 512.000 
- 800.000 uppí 819.200 

 
Hesar broytingar vilja ávirka inntøkur landsins munandi. Serliga nú lønarvøksturin er 
nærum 0%. 
Rætt hevði verið at fingið Fíggjarmálaráðið at gjørt neyðugar koyringar í skipanini hjá 
TAKS fyri at meta um kostnaðin, so Løgtingið kann verða upplýst. 
 
Javna skattaskipan árliga 
Vísandi til omanfyri standandi viðmerkingar vil minnilutin mæla Løgtinginum frá at 
samtykkja uppskotið frá landsstýrinum um prístalsjavning av skattastiganum. Tí hetta 
er brot á Stýrisskipanarlógina, vil gera flatskattalættan enn flatari, minkar 
rættartrygdina hjá føroyingum og hevur munandi ávirkan á inntøkur landsins, uttan at 
vit kenna, hvørjar hesar verða. 
 
Minnilutin vil í heita á landsstýrið um í staðin at leggja fyri Løgtingið dagførda 
skattalóg á hvørjum ári – møgul. saman við fíggjarlógini. Um ynskt verður at javna 
skattastigan árliga við lóg, eins og gjørt verður við nógvum øðrum veitingum, so kann 
landsstýrið leggja uppskot til broyting í skattalógini, ið er grundað á lønarbroytingar 
seinastu 12 mðr. og lønarsáttmálar komandi 12 mðr. Á henda hátt varð greið fíggjarlig 
avleiðing av broytingunum løgd fyri Løgtingið á hvørjum ári, samstundis sum 
skattastigin varð broyttur so hvørt, lønirnar hækkaðu. Hetta vildi í størri mun – enn 
verandi uppskot frá landsstýrinum – tryggjað, at skattatrýstið ikki varð broytt so hvørt, 
lønin hækkar.  
 
Barnafrádrátturin skal hækkast 
Ein annar partur av hesum lógaruppskoti er hækking av barnafrádráttinum. Tað er 
týðiligt, at talan er um ein “politiskan handil”, har nøkur fáa ein lítlan barnafrádrátt og 
nøkur í samgonguni fáa eina enn flatari skattaskipan. 
 
Hesum partinum viðvíkjandi barnafrádráttinum tekur minnilutin fult undir við. 
Ítøkiliga er talan um eina hækking av barnafrádráttinum við 1.000 kr. pr. mánaða uppí 
6.500 kr. pr. barn undir 18 ár.  
 
Hetta uppskot varð eisini partur av uppskotinum til alternativa fíggjarlóg fyri 2012 hjá 
minnilutasamgonguni.     
 



Endamálið var at lætta um hjá barnafamiljum. Mett verður, at barnafamiljurnar eru 
tann bólkurin í samfelagnum, sum hevur tyngstu byrðarnar av høga 
kostnaðarstøðinum og samlaða skattatrýstinum. Ein hækkaður barnafrádráttur fer 
harumframt eisini at skapa økt virksemi og vøkstur í samfelagnum. 
 
Tilmæli 
Fyriliggjandi uppskot hevur tveir sera ymsar partar. Annar viðvíkjandi 
prístalsregulering av skattastiganum og hin snýr seg um at hækka barnafrádráttin við 
1.000 kr. pr. barn pr. ár.  
 
Minnilutin mælir frá at samtykkja tann partin av uppskotinum, ið hevur við 
prístalsregulering av skattastiganum, men mælir til at seta í verk hækking av 
barnafrádráttinum og setir tí fram soljóðandi: 
 

B r o y t i n g a r u p p s k o t 
 
§ 1, nr. 1 verður strikað. 
 
 
Við hesum broytingum tekur minnilutin undir við málinum og mælir Løgtingnum til 
at samtykkja tað. 
 
 
 
  
 

Fíggjarnevndin, 27. apríl 2012 
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