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Javntekstur 

 

Galdandi orðingar í løgtingslógini samanbornar við broyttu orðingarnar í løgtingslógaruppskotinum 

 

 

Galdandi orðingar Løgtingslógaruppskotið 

  

§ 1 

 

Í løgtingslóg nr. 136 frá 8. september 1992 um 

meirvirðisgjald, sum seinast broytt við 

løgtingslóg nr. 92 frá 6. juni 2017, verða hesar 

broytingar gjørdar: 

 

 

 

f. Fólkaflutningur. Flutningur av akførum við 

skipum hjá strandferðsluni innanoyggja. 

 

1.  Í § 2, stk. 3 verður litra f) orðað soleiðis:                                                

“f. Rutuflutningur av fólki og flutningur av 

akførum við skipum hjá Strandferðsluni 

innanoyggja.”               

 

 

2 stk. Í samráð við skatta- og 

avgjaldskærunevndina, avger landsstýrið, í 

hvønn mun vinnurekandi virki og feløg skulu 

rinda avgjald av vørum og 

avgjaldsskyldugum tænastum, tá tær bert 

verða framleiddar ella gjørdar til egna nýtslu 

hjá virkinum ella felagnum, og í hvønn mun 

kommunur og serstøk lutaíbúðafeløg, sbr. 

kap. 3 í løgtingslóg um lutaíbúðafeløg kunnu 

fáa endurgoldið avgjald sambært hesi lóg av 

vørum og avgjaldsskyldugum tænastum. 

 

2. Í § 3, stk. 2 verður “og serstøk 

lutaíbúðarfeløg, sbr. kap. 3 í løgtingslóg um 

lutaíbúðafeløg” strikað”. 

 

  
 

3. Í § 12, stk. 1 verða sum nýggj litra sett:     

“q. Pengaseðlar og myntir.                                               

r. Frímerkir. 

 

 

 

Skrásett virki skulu seinast 1 mánað og 10 

dagar aftaná endan á hvørjum 

avgjaldstíðarskeiði boða Toll- og Skattstovu 

 

4. § 20, stk. 1 verður orðað soleiðis:                                       

“Skrásett virkir  skulu seinast 1 mánað og 10 

dagar aftaná endan av 1. 3 og 4. 

avgjaldstíðarskeiði boða TAKS frá støddini 



Føroya frá støddini á útgangandi og 

inngangandi avgjaldi í tíðarskeiðinum og 

støddina á sølu, sambært § 12 stk. 1-4 og stk 

6, ið ikki skal roknast við í avgjaldsskylduga 

sølu. Upphæddirnar skulu tilskilast í heilum 

krónum, við tað at oyru ikki verða tald við. 

Uppgerðin, sum skal vera undirskrivað av 

ábyrgdarleiðsluni á virkinum, skal skrivast á 

eitt serligt oyðiblað, sum eisini verður nýtt, tá 

avgjaldið verður inngoldið. 

Landsstýrismaðurin ásetir nærri reglur um 

hvørjar upplýsingar skulu verða tilskilaðar á 

avrokningarskjalinum, í samband við 

avrokning av avgjaldinum. 

á útgangandi og inngangandi avgjaldinum í 

tíðarskeiðnum og støddina av søluni, sbrt § 

12, stk. 1-4 og 6, ið ikki skal roknast við í 

avgjaldsskyldugu søluna. Freistin fyri 2. 

avgjaldstíðarskeið er 24. august. 

Upphæddirnar skulu tilskilast í heilum 

krónum. Har e-mvg ikki verður nýtt, skal 

uppgerðin skrivast á serligt oyðublað og 

vera undirskrivað av ábyrgdarleiðsluni á 

virkinum. Sama oyðublað skal nýtst, tá 

avgjaldið verður inngoldið. 

Landsstýrismaðurin ásetir reglur um, hvørjar 

upplýsingar skulu vera tilskilaðar á 

avrokningarskjalið í sambandi við avrokning 

av avgjaldinum. 

 

 

§ 26. Meirvirðisgjald, ið er fallið til 

gjaldingar, kann verða innheintað við panting. 

2. stk. Toll- og Skattstova Føroya fremur 

panting fyri meirvirðisgjald eftir stk. 1, eftir 

reglunum fyri innkrevjing av skattum. 

3. stk. Heimilað verður TAKS at innkrevja 

skuld og innkrevjingarkostnað sambært hesi 

løgtingslóg við at afturhalda í A-inntøku hjá 

teimum gjaldskyldugu sambært reglunum um 

hetta í Skattalógini. 

 

5. § 26 verður orðað soleiðis: 

“§ 26. Gjaldkomið meirvirðisgjald, rentur, 

sektir og gjøld kunnu innheintast við panting 

ella við afturhaldi í A-inntøku skuldarans.                            

Stk. 2. TAKS fremur pantingina ávikavist 

lønareftirhaldið eftir reglunum í 

skattalógini.” 

 

 

4. stk. Flogfør og skip upp á 5 GT og meira, 

undantikið sportsflogfør og lystfør, kunnu 

innflytast avgjaldsfrítt. 

 

6. Í § 27, stk. 4 verður “5 GT” broytt til: “20 

GT”. 

 

 

Útlendsk virki, sum selja fyri meir enn 20.000 

kr. um árið, og sum selja tænastur, nevndar í 

stk. 2, nr. 7-13, til virki, stovnar o.t., ella til 

fólk í Føroyum, skulu 

meirvirðisgjaldskrásetast jbr. § 5, og 

uppkrevja 25% í avgjaldi av søluni, tá ið 

tænastan verður nýtt í Føroyum. 

 

 

§ 35. (Strikað) 

 

 

 

 

 

 

 

7. Í § 28, stk. 1 verður “kr. 20.000” broytt til: 

“kr. 30.000”. 

 

 

 

 

 

 

 

8. Eftir § 34 verður sum nýggj grein sett:       

“§ 35. Upplýsingar eftir hesi løgtingslóg 

skulu fráboðast umvegis talgildu 

sjálvgreiðslurnar hjá TAKS ella við gs-lykli.                         

Stk. 2. Í tann mun vinnurekandi letur 

upplýsingarnar á annan hátt, verður gjald 

álagt. Gjaldið verður ásett soleiðis, at í 



 

 

 

 

 

Meirvirðisgjald á olju til bjargingarbátar hjá 

sjálvbodnum bjargingarfeløgum, har øll 

arbeiðsmegin er sjálvboðin og ólønt, kann 

eftir umsókn verða endurgoldið. Tað er ein 

treyt, at hesir bjargingarbátar ikki verða 

brúktir til vinnuligt virksemi, tó eru gjøld fyri 

sleip, bjarging og aðrar smærri uppgávur 

undantikin. 

mesta lagi fullur dekningur fæst fyri 

langtíðarkostnaðin av virkseminum.                                            

Stk. 3. Gjaldið eftir stk. 2 fellur til TAKS.” 

 

 

9. § 36b, stk. 1 verður orðað soleiðis: 

“Meirvirðisgjaldsútreiðslurnar hjá 

sjálvbodnum bjargingarfeløgum, har øll 

arbeiðsmegin er ólønt, kunnu eftir umsókn 

verða endurgoldnar. Tað er ein treyt, at 

bjargingarbátarnir ikki verða brúktir til 

vinnuligt virksemi.”  

 

  

§ 2 

 

Henda løgtingslóg kemur í gildi dagin eftir, at 

hon er kunngjørd. 

 

 


