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Løgtingsmál nr. 16/2017: Uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um landsskatt og 

kommunuskatt (Skattalógin) (Frádrátt fyri gjald til yrkisfeløg) 

 

Uppskot til  

 

Løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um landsskatt og kommunuskatt 

(Skattalógin)  

(Frádrátt fyri gjald til yrkisfeløg) 

 

 

§ 1 

Í løgtingslóg nr. 86 frá 1. september 1983 um 

landsskatt og kommunuskatt, sum seinast 

broytt við løgtingslóg nr. 122 frá 21. august 

2017, verða gjørdar hesar broytingar:  

 

Í § 33 verður sum nr. 19 sett:  

1. “19) gjald til yrkisfeløg fyri lønmóttakarar.  
Í 2018 er gjaldið, sum frádráttur er 

fyri, í mesta lagi 1% av lønini sambært 

sáttmála millum Føroya 

Arbeiðarafelag og Føroya 

Arbeiðsgevarafelag. Frá 2019 er 

gjaldið, sum frádráttur er fyri, í mesta 

lagi 2% av lønini sambært sáttmála 

millum Føroya Arbeiðarafelag og 

Føroya Arbeiðsgevarafelag.”.  

 

2. Aftaná § 120 q verður sett:  

“§ 120 r. Yrkisfeløg, sum móttaka 

gjøld frá lønmóttakarum, hava skyldu 

til at lata TAKS upplýsingar 

elektroniskt innan 20. januar árið eftir 

inntøkuárið.”  

 

§ 2 

Henda løgtingslóg kemur í gildi 1. januar 

2018.  

 

 

Kapittul 1. Almennar viðmerkingar 

 

Við hesi broyting fara fakfelagslimir at kunna draga limagjaldið til yrkisfeløgini frá í skatti. Í dag er 

støðan í skattalógini, at § 31, stk. 1, litra b ásetir, at arbeiðsgevarar kunnu draga gjald til yrkisfeløg 

frá í skatti, meðan arbeiðstakarar ikki hava sama rætt.  

 

Føroyski arbeiðsmarknaðurin er ein hin best skipaði í heiminum, har oman fyri 80% av øllum 

løntakarum eru limir í yrkisfelag, eins og arbeiðsgevarar eru skipaðir í Vinnuhúsinum og í 

reiðarafelagnum. At arbeiðsmarknaðurin er sera væl skipaður sæst eisini aftur, og samfelags-

vinningurin av hesum kann ikki gerast upp. Limaskapurin í yrkisfelag merkir, at flestu løntakarar 

hava lívstryggingar, tryggingar fyri hættisliga sjúku og eru partur av onkrum slagi av eftirlønar-

skipan.  

 

Við at fremja lógarbroytingina og harvið loyva limum í yrkisfeløgum at draga limagjaldið til 

yrkisfeløgini frá í skatti, verða partarnir á arbeiðsmarknaðinum javnsettir, tí arbeiðsgevarar á sjógvi 

og landi draga síni limagjøld frá.  



 

Um hugt verður at øðrum Norðurlondum sæst, at líknandi skipanir eru galdandi har, tí mett verður, 

at tað er rætt at eggja til ein væl skipaðan arbeiðsmarknað, sum regulerar síni viðurskifti við 

frælsum sáttmálasamráðingum, og sum eisini átekur sær aðrar týdningamiklar samfelagsligar 

uppgávur, sum umframt tað, sum omanfyri er nevnt, eisini hjálpir limum sínum í arbeiðsmarknaðar-

ligum spurningum, øðrum løgfrøðisligum spurningum, veitir persónliga ráðgeving, umboðar limir-

nar í hópin av ráðum, nevndum og arbeiðsmarknaðarligum skipanum, fremur upplýsandi arbeiði og 

tekur virknan lut í samfelagskjakinum.  

 

Yrkisfrádrátturin í skattinum í Danmark er DKK 6000,- um árið 

Yrkisfrádrátturin í skattinum í Norra er NOK 3850,- um árið 

Yrkisfrádrátturin í skattinum í Svøríki verður endurinnførdur í juli 2018 (avtikin í 2007) 

 

Fyri samfelagið er tað ein vinningur, at arbeiðsgevarar og arbeiðstakarar eru skipaðir í feløg, sum 

m.a. regulera lønarviðurskiftini við sáttmálasamráðingum, og at tað verður forðað fyri sosialari 

dumping. Ein væl skipaður arbeiðsmarknaður er eisini týdningarmikil í mun til altjóðagerðina í 

Føroyum og er ein styrki fyri føroyskar fyritøkur, sum royna seg á altjóða marknaðinum.  

 

Uppskotið er ikki sent til hoyringar, men yrkisfeløg í Føroyum hava leingi ynskt hesa broyting, og 

líknandi lógaruppskot hevur tvær ferðir áður verið fyri á Løgtingi. Fakfeløg hava øll tilmælt 

lógarbroytingina.  

 

Fyri arbeiðsmarknaðin merkir hetta, at partarnir verða javnsettir. Fyrisitingarliga kundi hesin 

frádráttur verið skipaður við, at yrkisfeløgini samskipa upplýsingarnar við TAKS vegna limir sínar 

soleiðis, at tað eru yrkisfeløgini, og ikki einstaki limurin, sum samskiftir við myndugleikar. Hetta 

ger fyrisitingina lættari og eisini tryggari bæði fyri myndugleikarnar, yrkisfeløgini og einstaka 

løntakaran.  

 

Kapittul 2. Avleiðingarnar av uppskotinum 

 

1. Fíggjarligar avleiðingar fyri land og kommunur 

Uppskotið er mett at kosta 10 mió. kr. tilsamans í minkaðari skattainntøku í 2018, sum limirnir í 

fakfeløgunum fáa í skattalætta. Hetta tal er grundað á metingar í mun til limatal í yrkisfeløgum og 

limagjald. 

 

2. Umsitingarligar avleiðingar fyri land og kommunur 

Fyri TAKS hevur hetta nakað av umsitingarligum avleiðingum.  

 

3. Avleiðingar fyri vinnuna 

Uppskotið hevur ikki avleiðingar fyri vinnuna. 

 

4. Avleiðingar fyri umhvørvið 

Uppskotið hevur ikki umhvørvisligar avleiðingar. 

 

5. Avleiðingar fyri serstøk øki í landinum 

Uppskotið hevur ikki avleiðingar fyri serstøk øki í landinum. 

 

6. Avleiðingar fyri ávísar samfelagsbólkar ella felagsskapir 



Uppskotið hevur jaligar avleiðingar fyri løntakarar, sum nú fáa frádrátt fyri gjald til yrkisfeløg. 

 

7. Avleiðingar í mun til millumtjóðasáttmálar 

Uppskotið er í samsvari við tær meginreglur, ið eru ásettar í Evropeiska 

mannarættindasáttmálanum, Sáttmála Sameindu Tjóða um rættindi hjá einstaklingum, ið bera brek, 

og Norðurlendsku Konventiónina um sosiala trygd. 

 

8. Marknaforðingar  

Mett verður, at uppskotið hevur ikki við sær marknaforðingar, eins og uppskotið verður mett ikki at 

tarna flytføri hjá einstaka borgaranum. 

 

9. Revsing, útpanting, sektir ella onnur størri inntriv   

Uppskotið hevur ikki ásetingar um revsing.  

 

10. Skattir og avgjøld 

Uppskotið inniheldur ikki reglur um at áleggja skattir og avgjøld. 

 

11. Gjøld 

Uppskotið inniheldur ikki reglur um gjøld. 

12. Áleggur lógaruppskotið fólki skyldur? 

Nei. 

13. Leggur lógaruppskotið heimildir til landsstýrismannin, ein annan enn landsstýrismannin 

ella til kommunur? 

Nei. 

14. Gevur lógaruppskotið almennum myndugleikum atgongd til privata ogn? 

Nei. 

15. Hevur lógaruppskotið aðrar avleiðingar? 

Nei. 

16. Talvan 

 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 Nei Ja Nei 

Umsitingarligar 

avleiðingar 
Ja Nei Nei Nei Nei 

Umhvørvisligar 

avleiðingar 
Nei Nei Nei  Nei  Nei 

Avleiðingar í 

mun til altjóða 

avtalur og 

reglur 

Nei  Nei Nei Nei Nei 



Sosialar 

avleiðingar 
  Nei   Ja  

 

 

Kapittul 3. Serligar viðmerkingar 

 

Til § 1, nr. 1: Við hesi broyting fara limir í yrkisfeløgum at kunna draga limagjaldið til yrkisfeløgini 

frá í skatti. Yrkisfeløg eru at skilja sum limafeløg, sum hava sáttmála við eitt arbeiðsgevarafelag. 

Frádrátturin er í 2018 í mesta lagi 1% av eini arbeiðaraløn og í 2019 og frameftir er frádrátturin í 

mesta lagi 2% av eini arbeiðaraløn. Tímalønin er í løtuni kr. 125,69 – verður hetta umroknað til eina 

ársinntøku, so svara 1% til 2.614,35 kr. og 2% til 5.228,70 kr.  

 

Ongin fær meir frádrátt enn tað, sum svarar til 1% av eini arbeiðaraløn í 2018 ella 2% av eini 

arbeiðaraløn í 2019. Er ein løntakari limur í t.d. fleiri feløgum, ella viðkomandi rindar meir enn 

áðurnevndu upphæddir í limagjaldi, fær viðkomandi ikki frádrátt fyri partin, sum er omanfyri 1% av 

eini arbeiðaraløn í 2018 ella 2% av eini arbeiðaraløn í 2019. 

 

Frádrátturin verður gjørdur upp, tá ið skattaárið er liðugt, og er partur av vanligu skattauppgerðini, 

sum verður send borgaranum, tá ið skattaárið er liðugt. Frádrátturin verður útgoldin í sambandi við, 

at TAKS rindar borgaranum ov nógv rindaðan skatt ella krevur ov lítið rindaðan skatt inn. 

Skattauppgerðin plagar at verða send borgarunum í februar mánaði fyri árið frammanundan, og 

peningurin hevur seinastu árini verið útgoldin í mars mánaði fyri árið frammanundan. 

 

Til § 1, nr. 2: Henda áseting skal tryggja, at tað verða yrkisfeløgini, sum hava skyldu at boða TAKS 

frá um tey limagjøld, sum limirnir flyta feløgunum, fyri eitt ár. Hetta ger, at tað eru nøkur fá 

yrkisfeløg, og ikki fleiri túsund løntakarar, sum skulu skipa síni skattligu viðurskifti eftirfylgjandi. 

Hetta lættir um fyrisitingarliga partin, og er til fyrimuns fyri bæði borgara og TAKS. Feløgini skulu 

elektroniskt boða TAKS frá innan 20. januar árið eftir inntøkuárið. 

 

Til § 2: Áseting um gildiskomu.  

 

 

Á Løgtingi, 3. november 2017 

 

Sonja J. Jógvansdóttir 

 


