
1 
 

Bill Justinusen 

Jørgen Niclasen 

løgtingsmenn 
 

Løgtingið 

 

 

Løgtingsmál nr. 135/2017: Uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um avgjøld við 

skráseting av motorakførum 

 

 

Uppskot til 

løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um avgjøld við skráseting av motorakførum 

 

 

§ 1 

 

Í løgtingslóg nr. 33 frá 19. mai 2008 um 

avgjøld við skráseting av motorakførum, sum 

seinast broytt við løgtingslóg nr. 142 frá 18. 

desember 2015, verða gjørdar hesar 

broytingar: 

1. § 3 verður orðað soleiðis: 

“§ 3. Fyri persónbilar, skrásettir áðrenn 1. 

juli 2018, verða goldin 50% í 

virðisavgjaldi av avgjaldsskylduga 

virðinum til og við 100.000 kr., og 75% 

verður goldið í virðisavgjaldi av 

avgjaldsskylduga virðinum oman fyri 

100.000 kr. 

Stk. 2. Fyri persónbilar, skrásettir frá 1. 

juli 2018, verða goldin 40% í 

virðisavgjaldi av avgjaldsskylduga 

virðinum til og við 100.000 kr., og 60% 

verða goldin í virðisavgjaldi av 

avgjaldsskylduga virðinum oman fyri 

100.000 kr. 

Stk. 3. Fyri persónbilar, skrásettir frá 1. 

januar 2019, verða goldin 30% í 

virðisavgjaldi av avgjaldsskylduga 

virðinum til og við 100.000 kr., og 45% 

verða goldin í virðisavgjaldi av 

avgjaldsskylduga virðinum oman fyri 

100.000 kr. 

Stk. 4. Fyri persónbilar, skrásettir frá 1. 

januar 2020 verða goldin 20% í 

virðisavgjaldi av avgjaldsskylduga 

virðinum til og við 100.000 kr., og 30% 

verða goldin í virðisavgjaldi av 

avgjaldsskylduga virðinum oman fyri 

100.000 kr. 

Stk. 5. Fyri persónbilar, skrásettir frá 1. 

januar 2021 verða goldin 10% í 

virðisavgjaldi av avgjaldsskylduga 

virðinum til og við 100.000 kr., og 15% 

verða goldin í virðisavgjaldi av 

avgjaldsskylduga virðinum oman fyri 

100.000 kr. 

Stk. 6. Fyri persónbilar, skrásettir frá 1. 

januar 2022 verður onki virðisavgjald 

goldið.“ 

§ 2 

Henda løgtingslóg kemur í gildi 1. juli 2018.
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Almennar viðmerkingar 

Endamálið er at gera tað bíligari at útvega sær nýggjan bil. At útvega sær nýggjan bil er ein stór 

avbjóðing hjá persónum og familjum við miðalinntøkum.  Fyri tað mesta eru tað fólk við høgum 

inntøkum, sum hava ráð at keypa sær ein góðan bil. Landið tekur órímiliga nógvan pening inn í 

avgjøldum á nýggjar bilar. Hetta gongur útyvir trygdina og komfortið hjá føroyingum. Við at strika 

skrásetingargjaldið í stigum yvir fimm ár, fara føroyingar við lágum og miðal inntøkum at hava 

møguleika at keypa sær bil, sum bert hálønt vanliga hava ráð at keypa í dag.  

Føroyska samfelagið ger stórar íløgur í vegakervið. Meiri og meiri av tí virksemi, sum er í føroyska 

samfelagnum, er bygt á, at fólk flyta seg skjótt í akførum. Ferðslutølini siga, at ongantíð hava verið 

fleiri persónbilar á føroysku vegunum. Bilkeypið setir ár undan ári met. Hetta er ikki tí, at tað er 

bíligt at keypa bil. Heldur er hetta tí, at tíðirnar eru óvanliga góðar, og at fólk tí hava umstøður at 

keypa sær ein betri bil. Bilur er ein grundleggjandi neyðsynjarvøra í gerandisdegnum hjá flestu 

fólkum, og nú inntøkurnar vaksa í samfelagnum, samstundis sum fíggingartreytirnar eru sera 

lagaligar við lágum rentum og langari afturgjaldingartíð, sæst hetta aftur hjá bilsølunum. 

Sum dømi um lond, ið síggja týdningin av, at bilparkin er trygg og góð, hava Svøríki, Týskland og 

Ongland onki skrásetingargjald á persónbilum. Svøríki hevur sambært hagtølum á heimasíðuni hjá 

Ráðnum fyri Ferðslutrygd bestu hagtøl yvir deyð pr. 100.000 íbúgvar í Norðurlondum. Um hetta 

hongur saman við, at teir hava betri og tryggari bilar enn onnur Norðurlond, kann gitast um. Men 

við ferðslutrygd fyri eyga er rætt at lóggeva, so at fólk, eisini tey við lágum og miðal inntøkum, 

hava umstøður at útvega sær ein góðan bil. 

Skotið verður upp at taka burtur skrásetingargjaldið í fimm stigum.  

Orsøkin til, at skotið verður upp at minka skrásetingargjaldið í stigum er, at tað ikki er rætt at minka 

søluvirðið á bilum, ið longu eru keyptir, so ógvusliga, at tað setir allar bileigarar við nýggjum bilum 

í eina verri støðu.  

Við niðanfyrinevndu dømum verður víst á, hvussu stórur partur av einum bilkeypi fer í landskassan 

sum nú er.  

Fyri ein Panda S1 0.9 60 Ciao, sum kostar 129.000 kr., fara 52.850 kr. (41,0%) í landskassan. Uttan 

skrásetingargjald kostar sami bilur 95.000 kr., har 19.000 kr. (20% mvg) fara í landskassan (sí 

fylgiskjal 1). 

Fyri ein BMW 318i Sedan, sum kostar 395.000 kr., fara 171.620 kr. (43,4%) í landskassan. Uttan 

skrásetingargjald kostar sami bilur 278.500 kr., har 55.700 kr. (20% mvg) fara í landskassan (sí 

fylgiskjal 2). 

Um skrásetingargjøldini stigvíst verða strikað fram til 1. januar 2022, hevur borgarin møguleika at 

fáa munandi betri bil, meiri tryggleika og meiri trivnað og gleði í gerandisdegnum fyri sama pening, 

tá skrásetingargjaldið er tikið burtur.  

Avgjøldini til landskassan við keypi av einum nýggjum bili eru við galdandi lóggávu hesi: 

 Skrásetingargjøld 
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 Vektgjald 

 Skrásetingarsýn 

 Meirvirðisgjald 

 Burturbeingingargjald 

 

Fíggjarligar avleiðingar 

Skrásetingargjøldini í landskassan hava seinastu árini verið: 

2015: 146 mió. kr. 

2016: 160 mió. kr. 

2017: 160 mió. kr. 

2018: 157 mió. kr. 

2019: 159 mió. kr. (væntandi)  

 

Við at minka skrásetingargjøldini sambært § 3 í løgtingslóg um avgjøld við skráseting av 

motorakførum fer landskassin at missa inntøkur. Ein meting av inntøkunum eftir lógarbroyting er: 

2018: Umleið 144 mió. kr. (ein minking av inntøkunum á umleið 13 mió. kr.) 

2019: Umleið 96 mió. kr. (væntandi) (ein minking av inntøkunum á umleið 63 mió. kr.) 

2020: Eftir hesi lógarbroyting verður inntøkan umleið 64 mió. kr. 

2021: Eftir hesi lógarbroyting verður inntøkan umleið 32 mió. kr. 

2022: Eftir hesi lógarbroyting verður inntøkan 0 kr. 

 

Hóast landskassin frá 1. januar 2022 missir øll skrásetingargjøldini, kann roknast við, at landskassin 

fer at fáa meiri inntøkur av meirvirðisgjaldinum. Hetta tí, at roknast kann við, at fólk fara at brúka 

sama pening at keypa bil fyri. Tá meirvirðisgjald ikki verður kravt av skrásetingargjaldi, tí tað longu 

frammanundan er eitt landskassaavgjald, verður størri partur av virðinum mvg-avgjaldsskyldugt. 

Tað ber tó ikki til at meta neyvt um, hvussu nógv størri mvg-avgjaldið verður.  

Serligar viðmerkingar 

Til § 1: 

Skotið verður upp at taka burtur skrásetingargjaldið í hesum fimm stigum.  

Frá 1. juli 2018 verða fyri persónbilar goldin 40% í virðisavgjaldi av avgjaldsskylduga virðinum 

upp til og við 100.000 kr., og 60% verða goldin í virðisavgjaldi av avgjaldsskylduga virðinum oman 

fyri 100.000 kr. 

Frá 1. januar 2019 verða fyri persónbilar goldin 30% í virðisavgjaldi av avgjaldsskylduga virðinum 

upp til og við 100.000 kr., og 45% verða goldin í virðisavgjaldi av avgjaldsskylduga virðinum oman 

fyri 100.000 kr. 
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Frá 1. januar 2020 verða fyri persónvognar goldin 20% í virðisavgjaldi av avgjaldsskylduga 

virðinum upp til og við 100.000 kr., og 30% verða goldin í virðisavgjaldi av avgjaldsskylduga 

virðinum oman fyri 100.000 kr. 

Frá 1. januar 2021 verða fyri persónbilar goldin 10% í virðisavgjaldi av avgjaldsskylduga virðinum 

upp til og við 100.000 kr., og 15% verða goldin í virðisavgjaldi av avgjaldsskylduga virðinum oman 

fyri 100.000 kr. 

Frá 1. januar 2022 verður onki virðisavgjald goldið. 

 

Til § 2: 

Áseting um gildiskomu. 

 

Á Løgtingi, 7. mars 2018 

 

Bill Justinussen  Jørgen Niclasen 

 

Fylgiskjøl: 

Fylgiskjal 1: Dømi við Fiat Panda 

Fylgiskjal 2: Dømi við BMW 318i Sedan 

Fylgiskjal 3: Dømi við BMW 760 

 

  

 


