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       Uppskot 

    

             til 

 

løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um landsskatt og kommunuskatt 

(Skattalógin) 

(Hækkað barnagjald) 

 

  

§ 1 

Í løgtingslóg nr. 86 frá 1. september 1983 um 

landsskatt og kommunuskatt, sum seinast 

broytt við løgtingslóg nr. 47 frá 10. mai 2013, 

verður gjørd henda broyting: 

 

Í § 29, nr. 13 verður  aftaná ”í lóg um 

arbeiðsfremjandi tiltøk og barnagjald” sett:   

”, hækkað barnagjald”.  

 

 

§ 2 

Henda løgtingslóg kemur í gildi 1. januar 

2014. 

 

 

Kap. 1. Almennar viðmerkingar 
Endamálið við uppskotinum er, at sonevnda hækkaða barnagjaldið til stakar uppihaldarar ikki 

verður mótroknað í skattafríkortinum hjá barninum.  

 

Nakrir stakir uppihaldarar fáa, umframt vanligt barnagjald (barnapengar), eisini hækkað barnagjald 

frá tí av foreldrunum, sum ikki býr saman við barninum.  

 

Hetta hækkaða gjaldið verður eftir verandi skipan útgoldið sum vanlig A-inntøka til p-talið hjá 

barninum. 

 

Øll børn og ung hava fríkort á 30.000 kr. árliga, so tey ikki rinda skatt, um tey arbeiða nakrar tímar 

eftir skúlatíð.  

 

Av tí, at hækkaða barnagjaldið verður mótroknað í fríkortinum, koma børn, hvørs foreldur móttaka 

hækkað barnagjald, ofta at rinda skatt av inntøkuni, um tey arbeiða nakrar fáar tímar eftir skúlatíð.  

Barnið eigur ikki at verða revsað fíggjarliga, tí tann av foreldrunum, sum barnið býr hjá, fær 

hækkað barnagjald frá hinum partinum. 



Fleiri kanningar hava staðfest, at stakir uppihaldarar er tann samfelagsbólkurin, sum hevur trongast 

kor í Føroyum. Bæði tí talan ofta er um kvinnur, sum í meðal eru væl lægri løntar enn mannfólk, og 

tí at húsarhaldið bara hevur eina inntøku til allar útreiðslurnar. Her er sostatt í mongum førum talan 

um familjur, hvørs børn arbeiða eftir skúlatíð, tí tað er neyðugt, um barnið skal hava lummapening 

til teir lutir og upplivilsir, sum onnur ung eisini hava atgongd til. 

 

Kap. 2. Avleiðingar av uppskotinum 
Uppskotið hevur fíggjarligar avleiðingar fyri landið, tí hálvvaksin børn, hvørs foreldur fáa hækkað 

barnagjald, ikki longur hava barnagjaldið knýtt at fríkortinum.  

Tað er ilt at meta um, hvussu nógv hetta kostar landskassanum. Mett verður tó ikki, at talan er um 

eina munandi upphædd, tí tað snýr seg um nøkur fá hálvvaksin børn, ið verða javnt stillað við sínar 

javnaldrar. 

 

Sambært Ríkisumboðnum, sum umsitur hækkaða barnagjaldið, vóru 28 mál í 2012, har barnagjald, 

hægri enn vanliga gjaldið, varð ásett. Talan var um 50 børn. Í øllum málunum var tað pápin, ið 

rindaði mammuni hækkað barnagjald.  

Uppskotið hevur umsitingarligar avleiðingar fyri landið. 

 

Tá samanum kemur viðførðir uppskotið minni umsiting, við tað at hesi lutfalsliga fáu børnini ikki 

skulu roknast í skatti av hækkaða barnagjaldinum. 

 

Uppskotið hevur ikki fíggjarligar ella umsitingarligar avleiðingar fyri kommunur. 

 

Uppskotið hevur ikki umsitingarligar ella beinleðis fíggjarligar avleiðingar fyri vinnuna,  

 

Uppskotið hevur ikki við sær umhvørvisligar avleiðingar. 

 

Uppskotið hevur ikki við sær serligar fíggjarligar, umsitingarligar ella umhvørvisligar avleiðingar 

fyri serstøk øki í landinum. 

 

Uppskotið hevur positivar sosialar avleiðingar fyri ávísar samfelagsbólkar í Føroyum, nevniliga at 

hálvvaksin børn nú kunnu átaka sær arbeiði eftir skúlatíð uttan at verða skattað harðari enn 

javnaldrarnir.  

 

Kap. 3. Serligar viðmerkingar 

 

Til § 1 
Tað hækkaða barnagjaldið telist ikki við í skattligu inntøkuna. 

 

Til § 2 
Áseting um gildiskomu. 

 

Á Løgtingi, 22. oktober 2013 

 

 

Eyðgunn Samuelsen Rigmor Dam 


