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til 

løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um landsskatt og kommunuskatt 

(Treytir fyri avrokningarstað) 

 

 

§ 1 

Í løgtingslóg nr. 86 frá 1. september 1983 

um landsskatt og kommunuskatt, sum 

seinast broytt við løgtingslóg nr. 159 frá 

20. desember 2013, verður gjørd henda 

broyting:  

 

§ 63, stk. 1, verður orðað soleiðis:  

“Áðrenn A-inntøka verður goldin skatt-

gjaldara, skal A-skattur avroknast í upp-

hæddini. Tann, hvørs vegna A-inntøka 

verður útgoldin (hin ávísingarskyldugi), 

skal gjalda A-inntøkuna inn til eitt av 

landsstýrinum góðkent avrokningarstað. 

Avrokningarstaðið avroknar A-skatt, sum 

eftir hetta verður fluttur til landskassan, 

meðan restupphæddin verur útgoldin tí 

ávísingarskylduga. Avrokning av A-

inntøku sambært § 60, stk. 1, nr. 8 áliggur 

tí, sum fær arbeiðið gjørt. Avrokningar-

staðið hevur skyldu til mótvegis skattgjald-

aranum at gera eina gjølliga sundurgreinan 

av, hvat verður eftirhildið í hvørjari A-

inntøku. Avrokningarstaðið kann ikki taka 

gjald fyri konti, avrokning ella útgjald av 

A-inntøku. Landsstýrismaðurin kann áseta 

nærri reglur um sundurgreiningina og 

avrokningarstaðið.” 

 

 

§ 2 

Henda løgtingslóg kemur í gildi dagin 

eftir, at hon er kunngjørd. 

 

 

 

Almennar viðmerkingar 

Tøknimenning og altjóðagerð hevur broytt bankasektorurin nógv seinnu árini. Íløgur eru 

gjørdar í ymiskar skipannir, so at viðskiftafólk í størri og størri mun kunnu avgreiða síni 

bankaviðurskifti sjálvi heima við hús. Beinleiðis sambandið og samskiftið við bankan er nógv 

minkað. Bankarnir hava samstundis minkað talið av avgreiðslum, so tann beinleiðis viðskifta-

tænastan í stóran mun er flutt frá at vera eitt beinleiðis samband til eitt samband, ið gongur 

fyri seg via telduna, umvegis internetið. Hetta hevur havt við sær, at viðskiftapolitikkurin hjá 

peningastovnunum er broyttur. Frá einans at vinna pening frá rentumarginalinum, munin 

millum inn- og útlánsrentu, til í dag, har peningastovnarnir umframt at taka sær vinning av 

rentumarginalinum eisini taka hópin av ómaksgjøldum frá viðskiftafólkunum fyri alskyns 

tænastur. 

 

Millum annað taka bankarnir nú pening frá viðskiftafólkunum fyri at stovna eina konto, at fáa 

kontuavrit, at hava ein heimabanka, og um bankin skal avgreiða eina flyting fyri viðskifta-

fólkið. Felags fyri hesi ómaksgjøld er, at viðskiftafólkini hava ein valmøguleika. At flyta 



pening av einari kontu til eina aðra kunnu fólk velja antin at gera ókeypis sjálvi gjøgnum 

heimabankan, ella tey kunnu fara í bankan og biðja hann gera tænastuna móti at gjalda fyri 

tað.  

 

Tá talan er um at áleggja eitt gjald fyri at hava eina lønarkonto, so er støðan øðrvísi, tí tá 

hevur borgarin einki val. Sum støðan er í dag hava vanligir løntakarar einki alternativ til 

bankan. Løn skal sambært lóg flytast gjøgnum eitt góðkent avrokningarstað, og eru tað í dag 

bara bankarnir, ið eru góðkendir til hetta virksemið. 

  

Endamálið við hesum lógaruppskoti er at gera tað møguligt hjá fólki at fáa sína løn á eina 

kontu og at kunnu taka pening út av hesi kontu, uttan at skula gjalda fyri tað. Tí tað er ikki 

rímiligt, at ein vanligur løntakari skal gjalda fyri eina tænastu, ið hann sambært lóg ikki kann 

velja frá.  

 

Hetta er, sum áður nevnt, ikki ein møguleiki, tá ið tað snýr seg um at fáa sína løn á kontu og 

at taka pening av henni.  

 

Serligar viðmerkingar: 

Tað nýggja, sum er sett inn í § 63, stk. 1, er, at avrokningarstaðið ikki kann taka gjald fyri 

konti, avrokning ella útgjald av A-inntøku. Harafturat er seinasta punktum eisini broytt. 

 

Henda lógarbroyting er ein nágreining av treytunum fyri at vera góðkent, sum avrokning-

arstað. Her verður ásett, at ein treyt fyri at vera avrokningarstað er, at avrokningarstaðið ikki 

hevur heimild til at taka gjald fyri kontuna, sum A-inntøkan verður flutt inn á. Avrokningar-

staðið kann heldur ikki taka gjald á annan hátt við avrokning ella útgjaldi av A-inntøku.  

Skattgjaldarin skal hava møguleika at fáa løn á kontu og taka lønina út, uttan at tað kostar 

nakað fyri skattgjaldaran. 

 

Landsstýrismaðurin kann áseta nærri reglur um sundurgreiningina og avrokningarstaðið. 

 

 

Á Løgtingi, 12. februar 2014 

 

 

Eyðgunn Samuelsen 

løgtingskvinna 

 


