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Løgtingsmál nr. 32/2017: Uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um áseting av 

skatti (Økja fíggjarliga fyrimunin við at langtíðar útleiga bústaðir) 

 

 

 

 

Uppskot til 

 

Løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um áseting av skatti 

(Økja fíggjarliga fyrimunin við at langtíðar útleiga bústaðir) 

 

 

 

§ 1 
 

Í løgtingslóg nr. 87 frá 1. september 1983 

um áseting av skatti, sum seinast broytt við 

løgtingslóg nr. 130 frá 20. desember 2016, 

verður henda broyting gjørd: 

 

§ 8 a, stk. 1 verður orðað soleiðis:  

“Inntøka, ið stavar frá útleigan av húsum 

o.tíl. til  bústað, sbr. § 1 í leigulógini, 

verður bruttoskattað við 25%. Bert tann 

parturin av inntøkuni, sum fer upp um kr. 

50.000, verður skattaður. Eiga persónar í 

felag hús o.tíl., er samlaði frádrátturin eftir 

hesum stykki kr. 50.000. Avgerðin um at 

brúka hetta stykki ávikavist stk. 2 er  

bindandi fyri trý ár í senn. Leiguinntøka, 

skattað eftir hesum stykki, verður ikki tikin 

við í skattagrundarlagið í § 1. Skatturin 

verður býttur við 45% til avvarðandi 

kommunu og 55% til landskassan.” 

 

§ 2 

 

Henda løgtingslógin kemur í gildi dagin 

eftir, at hon er kunngjørd og hevur virknað 

frá 1. januar 2018.
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Kapittul 1. Almennar viðmerkingar 

 

Endamálið við hesum uppskotinum er: 

 

 at økja útboðið av leigubústøðum til langtíðarleigu fyri í størri mun at møta stóra 

tørvinum á leigubústøðum, 

 at eggja til, at bústaðir, sum í dag ikki verða brúktir, í størri mun verða útleigaðir, 

 at fíggjarligi fyrimunurin við at langtíðarleiga gerst enn størri enn at stutttíðarútleiga, og 

 at leigukostnaðurin yvir tíð kann lækka, tí størri partur av leiguinntøkunum gerst 

skattafríur. 

 

 

Stórur fólkavøkstur og tørvur á bústøðum 

Ein tann størsta avbjóðingin fyri framhaldandi framgongd í føroyska samfelagnum er at loysa 

stóra og bráðneyðuga bústaðartørvin, serliga eftir leigubústøðum, sum er komin í 

kjalarvørrinum av stóra vøkstrinum og framgongdini í føroyska samfelagnum og í 

fólkavøkstrinum seinastu árini. 

 

Hóast nógvir nýggir leigubústaðir eru komnir afturat seinastu árini, Bústaðir hevur t.d. eftir 

fáum árum útvegað millum 250 og 300 nýggjar leigubústaðir av ymsum slag, so hevur 

vøksturin í fólkatalinum og í ferðavinnuni yvirhálað tilgongdina av leigubústøðum. 

 

Munandi partur av vøkstrinum í fólkatalinum stavar frá, at føroyingar flyta heima aftur, tí nógv 

virksemi er í samfelagnum og eftirspurningurin eftir arbeiðsmegi tí er stórur. Fleiri av teimum, 

sum flyta heimaftur, ynskja í fyrsta umfari at flyta í ein leigubústað, áðrenn tey seta føtur undir 

egið borð, men útboðið av leigubústøðum er ov lítið til at nøkta henda tørvin. Eisini er 

fráflytingin munandi minni enn vanligt, og hetta ger, at vit hava munandi fleiri ung, ið ynskja 

at fáa egnan bústað, eitt nú leigubústað, enn áður. Stóri vøksturin í ferðavinnuni seinastu árini 

hevur samstundis havt stóra ávirkan á útboðið av leigubústøðum til langtíðarleigu, tí nógv velja 

heldur at stutttíðarútleiga til ferðafólk.  

 

Geva størri fíggjarligan fyrimun at langtíðarútleiga 

Mett verður, at verandi bústaðarmarknaður samanlagt eigur at kunna rúma bæði ávísari 

stutttíðarleigu til ferðafólk og langtíðarleigu til fólkið í Føroyum. Tí tað standa nógvir bústaðir 

kring landið, sum ikki verða brúktir, ella bert verða brúktir í sera avmarkaðan mun, og tí kundu 

verið leigaðir út. Eisini eru tað nógv, ið búgva í bústøðum við nógvum fermetrum, ið møguliga 

kundu verið innrættaðir til íbúð/ir, sum kundi verið leigaðar út.  

 

Vónin er, at um tað almenna ger tað fíggjarliga meira áhugavert fyri eigarar at langtíðar útleiga 

bústaðir, fer hetta í størri mun at fáa eigarar av bústøðum, sum í dag ikki verða brúktir ella bert 

verða brúktir í avmarkaðan mun, at langtíðarútleiga hesar.  

 

Eisini vil tað, at skatturin lækkar á leiguinntøku gera, at leigukostnaðurin kann lækka og/ella 

gerast lægri yvir tíð við hesi broyting. Bæði tí, at útboðið av leigubústøðum væntandi hækkar, 

og tí at útleigarar fara at kunna seta leigukostnaðin lægri við størri skattafrítøku enn uttan hesa 

skattafrítøku. 

 

Tveir hættir at skatta leiguinntøku 

Eftir galdandi reglum eru tveir hættir at skatta leiguinntøku.  
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Leiguinntøka kann, eins og onnur vinnulig inntøka, skattast eftir vanligu reglunum í 

skattalóginum, har frádráttur verður veittur fyri rakstrarútreiðslur v.m., meðan restin verður 

skattað eins og onnur inntøka. Hin hátturin er at bruttoskatta leiguinntøkuna, har ein 

botnfrádráttur á kr. 24.000 verður veittur, meðan restin av inntøkuni verður skattað við einum 

lutfalsjøvnum skatti á 25%. 

 

Galdandi reglur um skatting av leiguinntøku eru gjørdar fyri at eggja fólki við avlopsplássi at 

leiga út til bústaðarendamál. 

 

Skattafyrimun bert um leigað verður út til bústaðarendamál 

Tað er ein fyritreyt fyri, at leiguinntøka kann verða skattað sum bruttuinntøka, at leigað verður 

út til bústaðarendamál uttan millummann/-menn. Útleigan til ferðafólk, so sum umvegis 

AIRBnB, verður eftir hesum uppskoti ikki roknað sum útleigan til bústaðarendamál og er tí 

ikki fevnd av reglunum. 

 

Mælt verður til, at verandi skipan verður útbygd, so hon í enn størri mun eggjar fólki til at leiga 

yvirskotskapasitet út til bústaðarendamál. Hóast verandi botnfrádrátturin á kr. 24.000 og ein 

restskattur á 25% er ein skattaskipan við fyrimuni, verður kortini mett, at skal landið eggja til, 

at enn fleiri velja at leiga bústað út til bústaðarendamál, eigur skattafyrimunurin við at 

langtíðarútleiga at gerast enn størri. 

 

Við hesum lógaruppskotinum verður árligi botnfrádrátturin á leiguinntøkum tí hækkaður úr kr. 

24.000 upp í kr. 50.000. Inntøka omanfyri hetta verður skattað við 25%.  

 

Hetta merkir, at leiguinntøka fer frá at vera 2.000 kr. mánaðarliga skattafrítt og 25% skatt av 

mánaðarliga eftir hetta, til at verða omanfyri 4.000 kr. mánaðarliga skattafrítt og 25% eftir 

hetta. 

 

Hetta er ein skattabroyting, ið gevur munandi størri fíggarligan fyrimun at langtíðar útleiga 

bústaðir til bústaðarendamál. 

 

Grannalondini hava ymsar skattaskipanir fyri leigu av bústaði 

Flestu av okkara grannalondum hava skipanir, sum geva skattligar fyrimunir av at leiga út 

bústaðir. Í Danmark er skattafría upphæddin kr. 24.000, um talan er um bústað við einum virði 

upp til 1,8 mió. kr. Er virðið omanfyri 1,8 mió. kr., er skattafría upphæddin 1,33% av almennu 

ognarmetingini. Í Svøríki verður sum meginregla veittur botnfrádráttur á SEK 40.000 pr. ogn, 

uttan mun til, hvussu nógvar ognir talan er um. Restin av leiuginntøkuni verður skattað við 

30%. Í Noreg er privat bústaðarútleigan mest sum skattafrí. 

 

Ummæli: 

 

Uppskotið hevur verið til hoyringar hjá. 

 

 Almannamálráðnum 

 TAKS 

 Bústøðum 

 Kommunufelagnum 

 Vinnuhúsinum 

 

Almannamálaráðið, TAKS Kommunufelagið og Vinnuhúsið hava svarað hoyringaráheitanini: 
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Almannamálaráðið, sum umsitur bústaðarmál,  metir, at tørvur er á átøkum, sum kunnu økja 

um útboðið av leigubústøðum.  Almannamálaráðið vónar, at uppskotið fær hendan virknað, 

men sigur samstundis, at torført er at meta um hetta frammanundan. 

 

Víst verður á, at virknaðurin av broytingini kann fara báðar vegir. Økt útboð kann viðvirka til, 

at leigukostnaðurin lækkar, men møguleiki er hóast alt eisini fyri, at ein útleigari av t.d. einum 

kamari hevur sett prísin á kr. 2.000 pr. mánað fyri at sleppa undan pappírsarbeiði. Hesin kann, 

eftir at botnfrádrátturin hækkar, framvegis sleppa undan skatti, hóast leigan verður sett upp. 

 

Fíggjarmálaráðið væntar eins og Almannamálaráðið, at uppskotið kann viðvirka til, at útboðið 

av langtíðar leiðubústøðum økist. 

 

Fíggjarmálaráðið metir, at tvær orsøkir eru til hetta. Størri fíggjarligur fyrimunur átti at 

viðført størri útboð av leigubústøðum, tá til stykkist kemur, átti at ávirkað leigukostnaðin 

niðureftir. Hartil fer størri skattafrítøka av inntøku fyri langtíðarútleigu at gera, at útleigarar 

kunnu noyðast við at seta leigukostnaðin lægri enn, um størri partur av inntøkunum verður 

skattaður. Eisini hetta átti at ávirkað leigukostnaðin niðureftir. Fíggjarmálaráðið metir ikki at 

útleigari, orsakað av broytta botnfrádráttinum fyri leiguinntøkur, fer at hækka leigukostnaðin, 

soleiðis sum Almannamálaráðið vísir á sum ein møguleika.  

 

TAKS hevur ikki viðmerkingar til hesa broyting, men meira til skipanina sum heild, og mælir 

stovnurin tí til, at ávísar broytingar verða gjørdar. 

 

Fíggjarmálaráðið tekur viðmerkingarnar hjá TAKS til eftirtektar, og hevur orsakað av hesum 

gjørt ávísar broytingar í uppskotinum, sum varð sent til hoyringar. 

 

Vinnuhúsið hevur upplýst fyri Fíggjarmálaráðnum, at Føroya Arbeiðsgevarafelag ongar 

viðmerkingar hevur til lógaruppskotið. 

 

Kommunufelagið hevur ongar viðmerkingar til, at markið fyri skattseting av leiguinntøkum 

verður hækkað úr kr. 24.000 upp í kr. 50.000, tá hugsað verður um stóra trotið á langtíðar 

leigubústøðum, 

 

Kommunufelagið metir tó, at rættast hevði verið, at kommunurnar fingu allar skattainntøkurnar 

av útleiguvirksemi bæði fyri at dekka øktu útreiðslurnar innan leiguøkið og tí at mett verður, at 

kommunurnar høvdu verið munandi betur førar fyri at fingið allan skattin av leiguinntøkum til 

høldar. 

 

Yvirskipað vísir Kommunufelagið á, at lógarbroytingar og átøk annars á hesum økinum áttu at 

verið viðgjørd og samskipað, so allir viðkomandi tættir blivu lýstir undir einum  

 

Fíggjarmálaráðið tekur til eftirtektar, at Kommunufelagið yvirskipað kundi hugsað sær, at 

lógarbroytingar og átøk á leiguøkinum blivu viðgjørd og samskipaði, so allir viðkomandi tættir 

blivu lýstir undir einum. 

 

Kapittul 2. Avleiðingarnar av uppskotinum 

 

Fíggjarligar og umsitingarligar avleiðingar fyri land og kommunur 

Sambært upplýsingum frá TAKS leigaðu umleið 850 fólk bústað/bústaðir út í 2015 eftir 

bruttoskattaskipanini. 
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Samlaða inntøkan av húsaleigu var umleið 37 mió. kr. 

 

Við einum botnfrádrátti á 24.000 kr., var samlaði botnfrádráttturin 16,5 mió. kr. og roknaði 

skatturin við hesum frádráttinum var umleið 5 mió. kr. Tað er roknað sum (37 mió. kr. – 17 

mió. kr.) * 25%. 

 

Við einum botnfrádrátti á kr. 50.000 hevði samlaði botnfrádrátturin verið 29 mió. kr. og 

roknaði skatturin hevði verið umleið 2 mió. kr. Roknað sum (37 mió. kr.-29 mió. kr.)*25%. 

 

Við verandi tali av útleiganum merkir uppskotið, at skattainntøkurnar høvdu lækkað 3 mió. kr. 

Skatturin av húsaleiguinntøku verður býttur við 45% til avvarðandi kommunu og 55% til 

landskassan.  Landskassin hevði sostatt mist 1,7 mió. kr. og kommunurnar 1,3 mió. kr. Men 

endamálið við uppskotinum er at økja um áhugan at langtíðar útleiga, og tí verður eisini 

væntað, at úrslitið av uppskotinum verður, at meira verður útleigað og at fleiri tøkir bústaðir 

verða kring landið. Hetta vil aftur økja skattainntøkurnar hjá landi og kommunum, og er tí 

sannlíkt, at uppskotið í minsta lagi er neutralt fyri land og kommunur, og yvir tíð vil geva landi 

og kommunum fleiri inntøkur vegna størri útboð av leigubústøðum og harvið betri grundarlagi 

fyri fólkavøkstri. 

 

 

 

Avleiðingar fyri vinnuna 

Uppskotið hevur ikki avleiðingar fyri vinnuna. 

 

Avleiðingar fyri umhvørvið 

Uppskotið hevur ikki avleiðingar fyri umhvørvið. 

 

Avleiðingar fyri serstøk øki í landinum 

Uppskotið hevur ikki avleiðingar fyri serstøk øki í landinum.  

 

Avleiðingar fyri ávísar samfelagsbólkar ella felagsskapir 

Uppskotið hevur jaligar fíggjarligar og sosialar avleiðingar fyri tey, sum skulu útvega sær 

langtíðar leigubústað.  

 

Millumtjóðasáttmálar á økinum 

Uppskotið hevur ikki avleiðingar fyri millumtjóðasáttmálar á økinum. 

 

Tvørgangandi millumtjóðasáttmálar 

Uppskotið hevur ikki avleiðingar fyri tvørgangandi millumtjóðasáttmálar á økinum. 

 

Marknaforðingar 

Uppskotið hevur ikki við sær marknaforðingar. 

 

Revsing, útpanting, sektir ella onnur størri inntriv 

Uppskotið hevur ikki ásetingar um revsing, útpanting, sektir ella onnur størri inntriv. 

 

Skattir og avgjøld 

Við uppskotinum verður skattafríi botnfrádráturin á langtíðar leigubústøðum hækkaður.  
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Gjøld 

Uppskotið hevur ikki ásetingar um gjøld. 

 

Áleggur lógaruppskotið fólki skyldur? 

Uppskotið áleggur ikki fólki skyldur. 

 

Leggur lógaruppskotið heimildir til landsstýrismannin, ein annan enn landsstýrismannin 

ella til kommunur? 

Uppskotið leggur ikki heimildir til landsstýrismannin, ein annan enn landsstýrismannin ella til 

kommunur. 

 

Gevur lógaruppskotið almennum myndugleikum atgongd til privata ogn? 

Uppskotið gevur ikki almennum myndugleikum atgongd til privata ogn. 

 

Hevur lógaruppskotið aðrar avleiðingar? 

Uppskotið hevur ikki aðrar avleiðingar. 

 

Yvirlit yvir avleiðingarnar av uppskotinum 

 
 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 
Nei 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 

 

3.1. Viðmerkingar til ta einstøku greinina 

 

Til § 1 

Við bústað er at skilja langtíðarbústaður hjá her búgvandi, sbr. § 1 í leigulógini, og t.d. ikki 

bráðfeingis bústaður hjá ferðafólki. 

 

Um eini hús v.m. verða skattað eftir hesi áseting, er avgerðin bindandi fyri trý fylgjandi 

inntøkuár í senn soleiðis at skilja, at skift kann ikki verða frá útleigan eftir § 8a, stk. 1 til 

útleigan eftir § 8a, stk. 2 í ásetingarlóini, fyrr enn trý inntøkuár eru farin.  
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Eini hús v.m. kunnu harvið ikki t.d. verða skattað eftir § 8 a, stk. 1 í ásetingarlógini ein part av 

einum ári, fyri síðan at verða skattað eftir § 8 a, stk. 2 í ásetingarlógini restina av árinum. 

 

Tað er hinvegin einki í vegin fyri, at skift verður frá útleigan eftir § 8a, stk. 2 í ásetingarlógini 

til útleigan eftir § 8a, stk. 1 í ásetingarlógini, hóast trý ár ikki er liðin. 

  

Botnfrádrátturin knýtur seg ikki at hvørjum einstøkum leigumáli sær, men knýtur seg at 

samlaðu leiguinntøkuni hjá einum útleigara. Eiga persónar í felag t.d. eini hús, sum verða 

útleigað, er samlaði frádrátturin eftir hesum stykki kr. 50.000.  

 

Í mun til galdandi áseting er høvuðsbroytingin, at skattafría upphæddin verður hækkað úr kr. 

24.000 upp í kr. 50.000.  

 

 

Til § 2 

Áseting um gildiskomu. 

 

 

Fíggjarmálaráðið, 26. oktober 2017 

 

 

 

 

Kristina Háfoss 

landsstýrismaður 

/ Bjarni Askham Bjarnason 
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