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Fíggjarmálaráðið Tórshavn, 15. februar 2013 

 

 

 

Viðv. Eftirlønarlógin til hoyringar. 

 

Hoyringsvar  

 

Spurningur 1. 

Kapittul 2 

§ 2.  

Hvussu verður %-satsurin øktur hjá inngjaldarum, sum longu hava ein inngjaldsats, men har hesin, í løtuni  

liggur undir teimum 15 %. Verður hesin satsur øktur við 1 % árliga frá 1. Januar 2014 at rokna, ella skal 

satsurin bara koma uppá 15 % 1. Januar 2028? 

Spurningur 2. 

Okkurt fakfelag hevur áseting um eftirløn í sáttmálanum, men har er tilskilað at eftirlønin verður útgoldin 

saman við lønini. Verður kravið at samlaði satsurin verður settur inn sum eftirløn frá 1. Januar 2014 at 

rokna, ella verður ásetingin um at 1 % skal avsetast árliga fram til 1. Januar 2028 galdandi her? 

Spurningur 3. 

Ásannandi at tað hevur verið sera lítil lønarvøkstur seinnu árini, og at hesin als ikki hevur staðið mát við 

prístalsvøksturin, kann verða sera ilt at síggja, hvussu láglønarbólkar við lítlari ella ongari eftirløn, skulu 

kunna fáa ráð til at avseta 1 % árliga næstu 15 árini til eftirlønargjald. Hevur fíggjarmálaráðið gjørt sær 

nakrar tankar um átøk, sum kunnu fáa hendan bólkin at náa málinum? 

Spurningur 4. 

Sjómenn í fiskiflotanum hava sum er lítla ella onga eftirløn. Tá ið eftirlønaruppskotið var frammi seinast, 

bleiv nevnt, at ein møguleiki kundi verið at konvertera §25 sjómannsfrádráttin til eftirløn. Er tað framvegis 

meiningin at gera tað á tann hátt, ella skal hesin bólkurin náa málinum á sama hátt sum aðrir lønarbólkar? 

Spurningur 5. 

Í viðmerkingunum stendur at løntakarar í FAS eisini eru fevndir av hesari lóg og at hendan umleggingin fer 

at hava eina hækking av eftirlønarskattinum uppá 5 % við sær. Hesin bólkurin hevur sum er ikki eina 
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góðkenda eftirlønarskipan, men hinvegin eina privata uppsparing. Somuleiðis verður eftirlønin skattað 

saman við bruttohýruni, áðrenn eftirlønin verður drigin frá - hettar fyri at reiðarin skal fáa endurgoldið 

skattin av samlaðu bruttuhýruni. Hvussu er meiningin reint tekniskt at gera hetta í framtíðini, havandi  í 

huga, at tá verður talan um tvinnar ymiskar skattasatsir?  

Spurningur 6. 

Verður eftirløn sum longu er inngoldin, flutt inn í  hesa skipan. Ella verður byrjað av nýggjum 1. Januar 

2014? 

Spurningur  7. 

Í hvønn mun verður tað møguligt at fáa vanliga fólkapensión eftir at hendan lógin hevur fingið gildi. Verður 

tað soleiðis at øllum verður tryggjað eina minstu upphædd mánaðarliga, hóast inngjaldið hevur verið lítið 

ella einki. Ella skulu hesi fáa veitingar á annan hátt?  

Spurningur 8. 

Fara øll framvegis at hava rætt til útgjald úr samhaldsfasta eftir at hendan lógin hevur fingið gildi? 

 

 

Aðrar viðmerkingar. 

Omanfyri settu spurningar eru settir tí at vit ikki meta at øll økir eru nóg væl lýst í lógaruppskotinum, og at 

svarið heldur ikki er at finna í viðmerkingunum. Men tó bendir nógv á, at uppskotið fer at hava víðfevndar 

avleiðingar fyri ávísar samfelagsbólkar, har serliga ávísir láglønarbólkar verða hart raktir, grunda á at teir ikki 

hava eftirlønargjald sum er.  

Eisini er stór óvissa um FAS bólkin og fer felagið staðiliga at mótmæla at hesin bólkurin bert er við tá ið um 

meirinntøkur til landskassan umræður og ikki tá ið skattalættar v. m. verða framdir. 

 
 
 
 
Vinarliga 
 
Maskinmeistarafelagið 
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