
Viðmerkingar til Løgtingsmál nr. xx/12: Uppskot til løgtingslóg um eftirlønarupp-
sparing og skatt av eftirløn (Eftirlønarlógin). Málið er sent landsfelag Pensjónista til 
hoyringar hin 18. januar 2013. 

Vit vísa til skriv okkara, dagfest hin 16. apríl 2012, har viðmerkingar eru gjørdar til hetta 
sama mál. 

Í skrivininum frá 16. apríl 2012 mæltu vit til, at “Samhaldsfasti” eigur at verða styrktur, hetta 
soleiðis at inngjaldsprosentið til “Samhaldsfasta” hóskandi kann verða hækkað við 0,5% frá 
hvørjum parti komandi árini. 

Landsfelag Pensjónista mælir til, at kapitalútgjaldið eigur at verða ásett til í minsta lagi 15%. 

Landsfelag Pensjónista mælir harumframt til, at fyritíðarpensjónistar verða fevndir av skipan 
um eftirlønaruppsparing. Fyritíðarpensjón er jú inntøka, sum ein fær í staðin fyri lønarinn-
tøku. Tískil eigur tað almenna at gjalda eftirlønarinngjald afturat fyritíðarpensjónini. Leggjast 
má afturat, at lægsta og miðal fyritíðarpensjónirnar eru so lágar, at ikki er ráðiligt ella rímiligt 
at taka burturav teimum at gjalda eftirlønarinngjøld.  

Somuleiðis mælir Landsfelag Pensjónista til, at tað almenna letur eftirlønarinngjald afturat 
fyribils veitingum/almannaveitingum, tí hesar veitingar eru so lágar, at ikki ber til at gjalda 
eftirlønarinngjøld burturav nevndu veitingum. 

 

Tórshavn, hin 15. februar 2013 

Landsfelag Pensjónista 

 

########################################################################### 

 

NB: Niðanfyri er avrit av skrivi frá Landsfelag Pensjónista:  

Viðmerkingar til Løgtingsmál nr. xxx: Uppskot til løgtingslóg um eftirlønaruppsparing og 
skatt av eftirløn (Eftirlønarlógin) dagfest hin 16. apríl 2012  

 
Viðmerkingar til Løgtingsmál nr. xxx: Uppskot til løgtingslóg um 
eftirlønaruppsparing og skatt av eftirløn (Eftirlønarlógin) 
  

Niðanfyri standandi viðmerkingar verða at leggja afturat teimum viðmerkingum, sum 
Landsfelag Pensjónista hevði til Løgtingsmál nr. 170/2010. Hetta var løgtingsmál, sum fall 
burtur, tí at vártingsetan 2011 endaði. 
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Gjald til eftirlønarsamansparing  
 

Viðv. § 2 
 
”Samhaldsfasti” eigur at verða styrktur. 
 

Nevndin í Landsfelag Pensjónista mælir til, at ein hækkan av inngjaldinum til Samhaldsfasta 
verður tengd at lógaruppskoti um gjald til eftirlønarsamansparing.  

Á slíkan hátt kunnu tey, sum longu nú eru fólkapensjónistar, og tey, sum gerast 
fólkapensjónistar næstu árini, fáa eitt væl hægri útgjald frá ”Samhaldsfasta” enn 
fólkapensjónistar okkara fáa í løtuni.   

Og soleiðis kunnu okkara ráðandi myndugleikar – Landsstýrið og Løgtingið – tryggja, at 
fólka-pensjónistar, sum bert hava fólkapensjón og samhaldsfasta at liva av, upp á fá ár - 
kunnu fáa inntøkugrundarlag, sum fer munandi upp um føroyska fátækramarkið. 

Tískil mælir Landsfelag Pensjónista til, at inngjaldið til ”Samhaldsfasta” komandi trý árini 
verður hækkað við í alt 1,5% - úr 1,75% upp í 3,25% frá hvørjum parti.  

Inngjaldsprosentið til ”Samhaldsfasta” kann hóskandi verða hækkað við 0,5% frá hvørjum 
parti, ávikavist í 2013, 2014 og í 2015.  

Verður inngjaldsprosentið til ”Samhaldsfasta” hækkað úr 1,75% upp í 3,25% frá hvørjum 
parti, fer hetta at hava við sær, at maksimala inngjaldsprosentið, ið hvør einstakur persónur 
skal gjalda sum eftirlønarsamansparing, ikki nýtist at koma upp á 15%. - Men kann 
maksimala inngjaldsprosentið til privata eftirløn á henda hátt verða lækkað niður í 12%. 

Bundna inngjaldið til privata eftirlønarsamansparing, kann síðan verða ásett til 0,75% í 2016, 
og eftirsíðan verða hækkað við 0,75 prosentstigum um árið, til tað í 2031 er komið upp á 
kravdu 12 prosentini.  

Verður bundna inngjaldið sett til 0,75% í staðin fyri 1% sum mælt til í hesum lógaruppskoti, 
bøtir hetta um gjaldførið hjá teimum, sum í dag rinda lítið ella onki eftirlønargjald. Og fáa 
hesi fólk á hendan hátt eitt sindur betur møguleika at svara hvørjum sítt.  

 
Viðv. útgjaldshættum  
 
§ 10 stk. 2 
Landsfelag Pensjónista mælir til, at samansparda eftirlønin verður útgoldin lutfalsliga 
soleiðis, at:  

35% verða útgoldin sum lívlong veiting. Heldur enn við 45%, sum mælt til í uppskotinum. 
Hetta tí at fólkapensjónistar hava størri tørv á peningi fyrru pensjónsárini í mun til seinnu 
pensjónsárini og er tí hepnari at lækka henda prosentpartin, og tískil hækka partin, sum fer til 
lutaeftirløn við tíggju prosentum, so parturin, sum verður útgoldin sum lutaeftirløn, verður 
55%. 

Við tað at miðal livialdurin seinastu 20 til 30 árini er hækkaður við 5 til 6 árum í flestu 
framkomnu londum, verður mælt til, at lutaeftirløn verður útgoldin yvir eitt tíðarskeið uppá 
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13 ár í staðin fyri sum mælt til í hesum uppskoti, har áramálið er sett til 10 ár. – Hetta soleiðis 
at persónar kunnu fáa lutaeftirløn frá 67 ára aldri til teir gerast 80 ár.  

At í mesta lagi 10% skulu kunna gjaldast út sum kapitalútgjald tykist rímuligt. 

 

Viðv. eftirlønarútgjaldi og niðursettum væntaðum miðallivialdri 

§ 10 stk. 5 

Sambært § 10 stk. 5 kunnu persónar byrja at fáa útgoldið sína eftirløn áðrenn 67 ára aldur, tí 
hann læknafrøðisliga sæð hevur sjúku, ið ger at miðallivialdurin er niðursettur. 

Í viðmerkingunum til lógaruppskotið verður sagt, at dømi um slíkar sjúkur eru íbornar  
ílegusjúkur og verður sagt at ”um t.d. tann væntaði livialdurin hjá einum persóni verður 
mettur at vera 10 ár lægri enn miðallivitíðin, so ber til at byrja útgjald av eftirløn frá 57 ára 
aldri”. 

Okkara viðmerking:  

Læknafrøðisliga sæð finnast fleiri sløg av sjúkum og brekum umframt ílegusjúkur, ið kunnu 
væntast at viðføra niðursettan væntaðan miðallivialdur. T.d. vita vit at læknafrøðiliga mett 
hava diabetikarar ein lægri miðallivialdur enn onnur. Væntaði livialdurin hjá typu 1 
diabetikarum er 5 til 10 ár lægri enn vanligi miðallivialdurin. Kelda: Diabetesforeningen      

Felagið metir at landsheilsumyndugleikarnir mugu gera lista yvir sjúkur og brek, ið kunnu 
viðføra niðursettan miðallivialdur. So fólk verða kunnað um, nær útgjald av eftirløn væntandi 
kann byrja. 

 

Viðv. eftirlønarskatti 

Við § 13 stk. 2  
 

Landsfelag Pensjónista metir at tað hvørki er rættvíst, rímuligt ella skilagott, at øll gjalda 
sama prosentsats í eftirlønarskatti. Serstakliga er ikki rímuligt, at fólk við lágum inntøkum 
skulu gjalda 40 prosent í skatti av øllum eftirlønargjøldum. Men eiga hesi við lágari løn at 
gjalda væl lægri prosentsats í eftirlønarskatti enn tey, ið hava høgar inntøkur.  

Landsfelag Pensjónista mælir tískil til, at eftirlønarskattingin verður samhaldsføst og 
progressiv og ikki sum nú fløt. 

 

 

                                                                                                       Tórshavn, hin 16. apríl 2012 

                                                                                                                 Landsfelag Pensjónista 
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