Javnaðarflokkurin

Løgtingið

Løgtingsmál nr. 125/2011: Uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um landsskatt og
kommunuskatt

Uppskot
til
løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um landsskatt og kommunuskatt

Í løgtingslóg nr. 86 frá 1. september 1983 um
landsskatt og kommunuskatt, sum seinast broytt
við løgtingslóg nr. 179 frá 29. desember 2011,
verða hesar broytingar gjørdar:
§1
1) Í § 29 verður sum nummar 26) sett: “26)
Virðið av fríari ferð millum bústað í Føroyum
og arbeiðsstað uttanlands.”
2) § 33, nr. 12 verður orðað soleiðis: “Partur av
skjalprógvaðum meirútreiðslum til kost,
húsaleigu, ferða- og flutningsútreiðslur, sjúkraog vanlukkutryggingar, ið skattgjaldari hevur
vegna inntøkugevandi arbeiði í útlondum ella
umborð á útlendskum skipi. Frádrátturin er

treytaður av, at dvølurin uttanlands er vegna
arbeiði, og at dvølurin uttanlands er antin 2
mánaðir uttan slit ella í minsta lagi 100
samdøgur innan fyri eitt 12 mánaða tíðarskeið.
Landsstýrismaðurin í skattamálum ásetir við
kunngerð neyvari reglur fyri, hvussu
frádrátturin verður veittur. Frádrátturin eftir
hesum reglum kann tilsamans ongantíð verða
størri enn skattskylduga uttanlandsinntøkan.”
§2
Henda løgtingslóg kemur í gildi dagin eftir, at
hon er kunngjørd, tó hevur § 1, nr. 1 virknað frá
1. januar 2011.
Stk. 2. § 1, nr. 2 kemur í gildi 1. januar 2013.

Kap. 1. Almennar viðmerkingar
Skotið verður upp at gera hesar broytingar í skattalógini:
•

Virðið av fríari ferð millum bústað í Føroyum og arbeiðsstað uttanlands verður gjørt skattafrítt.

•

Samdøgursfrádrátturin verður broyttur soleiðis, at farið verður frá einum standardfrádrátti til ein
frádrátt, sum bert verður veittur fyri skjalprógvaðar meirútreiðslur til kost, húsaleigu, ferða- og
flutningsútreiðslur, sjúkra- og vanlukkutryggingar, sum skattgjaldarin hevur vegna
inntøkugevandi arbeiði í útlondum ella umborð á útlendskum skipi.

Uppskotið er líkt tí, ið fyrrverandi landsstýrismaður í fíggjarmálum, Aksel V. Johannesen, legði fram
farna heyst. Málið fall burtur sbrt. stýrisskipanarlógini §15, stk 3, tí løgtingsval varð útskrivað tann 27.
september 2011, og verður við hesum lagt framaftur.
Meginreglan í skattalógini er, at frí ferð millum heim og arbeiðsstað er skattskyldug. Henda regla kann
í ávísum førum merkja órímiliga harða skatting, ið ikki stendur mát við vunnu inntøkuna, sum t.d. tá
sjómaður búsitandi í Føroyum mynstrar umborð á skip í Brasilia ella Kina. Harafturat kemur, at reglan
vísir seg at vera nærum ógjørlig at umsita, tá talan er um ferð millum heim í Føroyum og arbeiðsstað
uttanlands. Borgarar vita ikki, hvussu nógv arbeiðsgevarar teirra gjalda fyri ferðirnar, og heldur ikki er
lætt at fáa hetta upplýst frá útlendskum arbeiðsgevarum. Skotið verður tí upp at gera virðið av fríari
ferð millum bústað í Føroyum og arbeiðsstað uttanlands skattafrítt.
Persónar, ið eru fult skattskyldugir í Føroyum, men sum arbeiða uttanlands, herundir umborð á
útlendskum skipum, hava rætt til ein inntøkufrádrátt vegna tær meirútreiðslur, ið standast av at arbeiða
uttanlands. Frádrátturin, ið verður nevndur samdøgursfrádráttur, er í løtuni 300 krónur fyri samdøgrið,
og hava persónar, ið arbeiða uttanlands, rætt til henda frádrátt uttan mun til, hvørjar útreiðslur teir hava.
Við hesum uppskoti verða reglurnar broyttar soleiðis, at frameftir verður frádráttur bert veittur fyri tær
útreiðslur, persónarnir veruliga hava, og sum kunnu skjalprógvast.
Kap. 2. Avleiðingar av uppskotinum
Uppskotið hevur positivar fíggjarligar avleiðingar fyri landið í sambandi við, at farið verður frá einum
standardfrádrátti til ein frádrátt, sum bert verður veittur fyri skjalprógvaðar meirútreiðslur til kost,
húsaleigu, ferða- og flutningsútreiðslur, sjúkra- og vanlukkutryggingar. Uppskotið hevur negativar
fíggjarligar avleiðingar fyri landið, tá virðið av fríari ferð millum bústað í Føroyum og arbeiðsstað
uttanlands verður gjørt skattafrítt. Tað ber ikki til neyvt í krónum at siga, hvussu stórar tær fíggjarligu
avleiðingarnar eru. Uppskotið hevur umsitingarligar avleiðingar fyri landið.
Uppskotið hevur fíggjarligar avleiðingar fyri kommunurnar, eins og fyri landið.
Uppskotið hevur ikki umsitingarligar avleiðingar fyri kommunur.
Uppskotið hevur ikki fíggjarligar avleiðingar fyri vinnuna, og uppskotið hevur heldur ikki
umsitingarligar avleiðingar fyri vinnuna.
Uppskotið hevur ikki við sær umhvørvisligar avleiðingar.
Uppskotið hevur ikki við sær serligar fíggjarligar, umsitingarligar ella umhvørvisligar avleiðingar fyri

serstøk øki í landinum.
Uppskotið hevur ikki við sær sosialar avleiðingar fyri ávísar samfelagsbólkar ella felagsskapir.
Uppskotið er ikki tengt at millumtjóða sáttmála.
Fyri
landið/landsmyndugleikar

Fyri
kommunalar
myndugleikar

Fyri pláss/øki
í landinum

Fíggjarligar/
búskaparligar
avleiðingar

Ja

Ja

Nei

Nei

Nei

Umsitingarligar
avleiðingar

Ja

Nei

Nei

Ja

Nei

Umhvørvisligar
avleiðingar

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Avleiðingar í
mun til altjóða
avtalur og
reglur

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Sosialar
avleiðingar

Fyri ávísar
Fyri vinnuna
samfelagsbólkar/
felagsskapir

Kap. 3. Serligar viðmerkingar
Til § 1
Nr. 1.
Við uppskotinum verður virðið av fríari ferð millum bústað í Føroyum og arbeiðsstað uttanlands
skattafrítt.
Nr. 2.
Við uppskotinum verður farið frá einum standardfrádrátti til ein frádrátt, sum bert verður veittur fyri
skjalprógvaðar meirútreiðslur til kost, húsaleigu, ferða- og flutningsútreiðslur, sjúkra- og
vanlukkutryggingar, sum skattgjaldarin hevur vegna inntøkugevandi arbeiði í útlondum ella umborð á
útlendskum skipi. Frádrátturin er harnæst treytaður av, at dvølurin uttanlands er vegna arbeiði, og at
dvølurin uttanlands antin er 2 mánaðir uttan slit ella í minsta lagi 100 samdøgur innan fyri eitt 12

mánaða tíðarskeið. Landsstýrismaðurin í skattamálum ásetir við kunngerð neyvari reglur fyri, hvussu
frádrátturin verður veittur. Frádrátturin kann tilsamans ongantíð verða størri enn skattskylduga
uttanlandsinntøkan.
Til § 2.
Áseting um gildiskomu.

Á Løgtingi 23. januar 2012
Aksel V. Johannesen

