
Eftirlønarlógin 
Broytingar í mun til uppskotið, sum fór í hoyring 18. jan. 2013 

 

1. Broyttar ásetingar í uppskotinum eftir hoyring: 

Uppskotið  
sum fór í hoyring 18. januar 2013 

Uppskotið 
sum nú verður lagt fyri Løgtingið 

(§ 2, stk. 8) 
Stk. 8. Av tí í stk. 1 ásetta  eftirlønargjaldi kann í 
mesta lagi ein triðingur fara til trygging í 
sambandi við óarbeiðsføri og deyða, meðan restin 
skal fara til eftirlønarsamansparing. 

 
Stk. 8. Av tí í stk. 1 ásetta minsta eftirlønargjaldi, 
brutto, kann í mesta lagi ein triðingur, brutto, fara til 
tryggingar, sum hava við sær tíðarviss mánaðarlig 
gjøld í sambandi við sjúku og óarbeiðsføri, restin 
skal fara til eftirlønarsamansparing.  
 
Broyting: Einans tryggingar við leypandi útgjaldi í 
sambandi við sjúku og óarbeiðsføri, kunnu verða 
víð í tí triðinginum av bundna eftirlønargjaldinum, 
sum kann fara til tryggingar. Tað vil siga, at t.d. 
lívtryggingar ikki longur verða roknaðar upp í 
bundna eftirlønargjaldið. 

(§ 3) 
§ 3. Tað í § 2, stk. 1 ásetta prosentgjaldið verður 
ikki rindað av niðanfyri nevndu 
peningaupphæddum: 
 
1. Uppihaldspeningur sambært 

hjúnabandslóggávuni. 
2. Barnagjald og barnaískoyti sbrt. lóg um 

einsamallar uppihaldarar. 
3. Fólkapensjón  
4. Lutaeftirløn. 
5. Lívrenta o.a. 
6. Fyritíðarpensjón og útgjald frá vardum 

verkstað. 
7. Avlamisveiting, avlamisviðbót, persónlig 

viðbót, barnaviðbót, røktar- og hjálparviðbót 
sbrt. lóg um almannapensjónir. 

8. Allar tryggingarveitingar, øll útgjøld sambært 
tænastumannalógini og líknandi.  

9. Stak og brekbøtandi veitingar umframt 
barnaviðbót sbrt. forsorgarlógini. 

10. Útbúgvingarstuðul.  
11. Vinningur av eydnuspæli, legati, 

sømdargávum o. l. 
12. Útgjald frá Arbeiðsmarknaðar-

eftirlønargrunninum. 
13. Viðbót til ávísar pensjónistar. 
14. Ættleiðingarstuðul. 
15. Stuðul til uppihaldspening. 
Gjald fyri uppihald og lummapening sbrt. lóg um 
barnavernd 

§ 3. Tað í § 2, stk. 1 ásetta prosentgjaldið verður 
ikki rindað av niðanfyri nevndu 
peningaupphæddum: 
1) Útgjaldi sbrt. lóg um arbeiðsloysistrygging og 

arbeiðsávísing. 
2) Útgjaldi sbrt. lóg um barsilsskipan. 
3) Vinningi av eydnuspæli, legati, sømdargávu o. l. 
4) Útgjaldi sbrt. lóg um 

arbeiðsmarknaðareftirlønargrunn. 
5) Uppihaldspeningi sbrt. hjúnabandslóggávuni. 
6) Útgjaldi sbrt. lóg um ættleiðingarstuðul. 
7) Útgjaldi sbrt. lóg um útbúgvingarstuðul.  
8) Útgjaldi av tryggingarupphædd og líknandi. 
9) Útgjaldi sbrt. lóg um tænastumannaeftirløn.  
10) Útgjaldi av lutaeftirløn. 
11) Útgjaldi av lívrentu o.l. 
12) Útgjaldi frá vardum verkstaði. 
13) Útgjaldi sbrt. lóg um arbeiðsfremjandi tiltøk. 
14) Útgjaldi sbrt. lóg um dagpening vegna sjúku 

v.m. 
15) Útgjaldi sbrt. lóg um viðbót til ávísar 

pensjónistar v.fl. 
16) Útgjaldi sbrt. lóg um samsýning fyri at ansa 

eldri og óhjálpnum heima. 
17) Útgjaldi sbrt. lóg um barnagjald til einsamallar 

uppihaldarar v.fl. 
18) Útgjaldi sbrt. lóg um almannapensjónir. 
19) Útgjaldi sbrt. forsorgarlógini. 
20) Úgjaldi sbrt. lóg um stuðul til uppihaldspening. 
21) Útgjaldi sbrt. lóg um barnavernd. 
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Broyting: Frammanundan skuldi rindast til eftirløn 
av útgjaldi frá ALS og Barsislskipanini og av øllum 
almannveitingum, sum vóru fyribilsveitingar og 
vóru veittar í staðin fyri løn. Broytingin hevur við 
sær, at tað skal ikki longur skal rindast 
eftirlønargjald av almannaveitingum og av útgjaldi 
frá ALS og Barsilsskipanini. 

(§ 5, stk. 4) 
Stk. 4. Eftirlønarsamansparari kann ikki, sambært 
sáttmála millum fakfelag og arbeiðsgevara, verða 
álagdur einans at kunna rinda eftirløn til ein 
ávísan eftirlønarveitara. Kunnu aðrir 
eftirlønarveitarar enn teir, sum fakfelag 
eftirlønarveitarans hevur sáttmála við, veita tær 
tænastur, sum sáttmálin ásetir, skal tað verða 
møguligt hjá eftirlønarsamansparara at skifta 
eftirlønarveitara. 

 
§ 5, stk. 4 er strikað. 
 
 
 

(§ 12, stk. 2) 
Stk. 2. Rindast skulu 40 prosent í eftirlønarskatti 
til landskassan av inngoldnum eftirlønargjaldi. 

Stk. 2. Rindast skulu 40 prosent í eftirlønarskatti til 
landskassan av inngjaldi til eftirlønarsamansparing 
og av inngjaldi til tryggingar, sum hava við sær 
tíðarviss mánaðarlig gjøld í sambandi við sjúku og 
óarbeiðsføri. Hetta er tó ikki galdandi fyri 
eftirlønargjøld, ið eftirlønarveitari rindar vegna 
gjaldsundantøku.  
 
Broyting: Umframt inngjaldi til eftirløn, skal 
eftirlønarskattur á 40%, eisini rindast av inngjaldi til 
tryggingar við leypandi útgjaldi í sambandi við 
sjúku og óarbeiðsføri. Hetta er eisini einastu 
inngjøld, sum frádráttarrættur er fyri, sí § 12, stk. 3 
niðanfyri. 

(§ 12, stk. 3) 
Stk. 3. Tað er frádráttarrættur í skattskyldugu 
inntøkuni fyri inngjøld eftir hesi løgtingslóg. 
Sami skattligi frádráttarrættur er fyri sjálvboðið 
inngjald sambært § 2, stk. 3, og fyri inngjald 
sambært § 1, stk. 6 og § 2, stk. 5 og § 17, stk 1 og 
5. 

Stk. 3. Tað er frádráttarrættur í skattskyldugu 
inntøkuni fyri inngjøld eftir hesi løgtingslóg til 
eftirlønarsamansparing og til tryggingar, sum hava 
við sær tíðarviss mánaðarlig gjøld í sambandi við 
sjúku og óarbeiðsføri. Sami skattligi frádráttarrættur 
er fyri sjálvboðið inngjald sbrt. § 2, stk. 3, og fyri 
inngjald sbrt. § 1, stk. 6 og § 17, stk. 1 og 5. 
 
Broyting: Einans frádráttarrættur í skattskyldugu 
inntøkuni, fyri inngjaldi til eftirløn og til tryggingar 
við leypandi útgjaldi í sambandi við sjúku og 
óarbeiðsføri. Hetta er eisini einastu inngjøld, sum 
eftirlønarskattur skal rindast av. Øll onnur 
tryggingargjøld eru hesi løgtingslógini 
óviðkomandi. 

   

Skjal 27



(§ 17, stk. 5) 
Stk. 5. Persónur, sum í starvi sínum fyri 
arbeiðsgevara við heimstað í Føroyum, er  
fevndur av eftirlønarskipan hjá donskum 
eftirlønarveitara, tá henda lóg kemur í gildi, kann 
verða undantikin hesi løgtingslóg, og í staðin 
halda áfram við at rinda til donsku 
eftirlønarskipanina hóast ásetingarnar í § 5. 
Treytir fyri undantøku eru, at onki verður rinda til 
kapitaleftirløn, og at rindað verður í minsta lagi 
15 prosent av føstu árslønini. Fyri inngjaldi 
verður veittur burtursíggingarrættur ella 
frádráttur í skattskyldugu inntøkuni og rindað 
verður 40 prosent í eftirlønarskatti samsvarandi § 
12, stk. 2. Útgjaldsleisturin fylgir áseting, ið er 
galdandi sambært eftirlønarsáttmálanum. Loyvi 
verður givið eftir umsókn til TAKS. 
Landsstýrismaðurin ásetir við kunngerð nærri 
reglur. 

Stk. 5. Persónur, sum í starvi sínum fyri 
arbeiðsgevara við heimstaði í Føroyum, er  fevndur 
av eftirlønarskipan hjá donskum eftirlønarveitara, tá 
henda lóg kemur í gildi, kann verða undantikin hesi 
løgtingslóg og í staðin halda áfram við at rinda til 
donsku eftirlønarskipanina, hóast ásetingarnar í § 5. 
Treytir fyri undantøku eru, at onki verður rinda til 
kapitaleftirløn, og at rindað verður í minsta lagi tað í 
§ 2, stk 1 ásetta eftirlønargjaldið, men tó ongantíð 
minni enn 10 prosent av føstu árslønini. Fyri 
inngjaldi verður veittur burtursíggingarrættur ella 
frádráttur í skattskyldugu inntøkuni, og rindað 
verður 40 prosent í eftirlønarskatti samsvarandi § 
12, stk. 2. Útgjaldsleisturin fylgir áseting, ið er 
galdandi sbrt. eftirlønarsáttmálanum. Loyvi til at 
koma undir hesa skiftisskipan verður givið eftir 
umsókn til TAKS. Gerst eftirlønarskipanin seinni 
óvirkin, missir persónurin loyvi, tá 
eftirlønarskipanin hevur verið óvirkin í meira enn 5 
ár, og kann hann ikki eftir hetta koma undir aftur 
hesa skiftisskipan. Landsstýrismaðurin ásetir við 
kunngerð nærri reglur. 
 
Broyting 1: Í staðin fyri 15 prosent av føstu 
árslønini, skal í staðin verða talan um í minsta lagi 
bundna gjaldið, tó ongantíð minni enn 10 prosent.  
Broyting 2: Persónur sum fer úr skiftisskipanini í 5 
ár ella meira, kann ikki koma aftur undir 
skiftisskipan. 
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2. Lógartekniskar broytingar í uppskotinum eftir hoyring 

Uppskotið  
sum fór í hoyring 18. januar 2013 

Uppskotið 
sum nú verður lagt fyri Løgtingið 

(§ 1, stk. 5) 
Stk. 5. Persónur, ið flytir til Føroya í styttri 
lívstíðarskeið enn 60 mánaðir í tíðaravmarkað 
starv, kann søkja TAKS um at vera frítikin fyri at 
rinda til eina føroyska eftirlønarskipan sambært 
hesi løgtingslóg.  Landsstýrismaðurin ásetir við 
kunngerð nærri reglur.  

Stk. 5. Persónur, ið flytir til Føroya í sambandi við 
eitt tíðaravmarkað starv, kann søkja TAKS um at 
vera frítikin fyri at rinda til eina føroyska 
eftirlønarskipan sbrt. hesi løgtingslóg. Undantak 
kann verða givið í eitt ella fleiri tíðarskeið, tó í 
mesta lagi 60 mánaðir samanlagt. 
Landsstýrismaðurin ásetir við kunngerð nærri 
reglur. 

(§ 1, stk. 7) 
Stk 7. Persónur, ið fær fólkapensjón, kan ikki 
rinda til eftirløn sambært hesari løgtingslóg. 

Stk 7. Persónur, ið fær fólkapensjón sbrt. lóg um 
almannapensjónir, kann ikki rinda til eftirløn sbrt. 
hesi løgtingslóg. 

(§ 2, stk. 1) 
§ 2. Bundna eftirlønargjaldið er frá 1. januar 
2014 í minsta lagi 1 prosent av A og B-inntøkuni, 
og eftirlønargjaldið hækkar 1 prosentstig árliga 
sambært talvuni niðanfyri til 15 prosent í  2028 
og seinni. Er eftirlønargjaldið ásett í 
starvssáttmála, er prosentparturin í 
starvssáttmálanum galdandi í tann mun, hann er 
hægri enn ásett í hesari lóg.  

§ 2. Bundna eftirlønargjaldið er frá 1. januar 2014 í 
minsta lagi 1 prosent av A og B-inntøkuni, og 
eftirlønargjaldið hækkar 1 prosentstig árliga 
sambært talvuni niðanfyri til 15 prosent í  2028 og 
seinni. 
 

(§ 2, stk. 4) 
Stk. 4. Uttan mun til prosentásetingina í stk. 1, 
hevur eingin skyldu til at gjalda meira enn 
150.000 krónur árliga í eftirlønargjaldi brutto. 
Upphædd oman fyri 150.000 krónur kann verða 
goldin útaftur av eftirlønarveitara, tá TAKS hevur 
játtað umsókn um útgjalding hjá 
eftirlønarsamansparara, ið eftirlønarveitari 
avgreiðir. Umsóknin skal vera TAKS í hendi í 
seinasta lagi 1. juni árið eftir inngjaldsárið.  

Stk. 4. Uttan mun til prosentásetingina í stk. 1, 
hevur eingin skyldu til at gjalda meira enn 150.000 
krónur árliga í eftirlønargjaldi brutto. Upphædd 
oman fyri 150.000 krónur kann verða goldin útaftur 
av eftirlønarveitara um so er, at avtalan við 
eftirlønarveitaran loyvir hesum. Útgjald fer fram, tá 
TAKS hevur játtað umsókn um útgjalding frá 
eftirlønarsamansparara, ið eftirlønarveitari 
avgreiðir. Umsóknin skal vera TAKS í hendi í 
seinasta lagi 1. juni árið eftir inngjaldsárið.  

(§ 2, stk. 5) 
Stk. 5. Persónur við B-inntøku skal gjalda 
eftirlønargjald sambært stk. 1. Eftirlønargjaldið 
skal rindast umvegis afturhaldsskipanina hjá 
TAKS, annaðhvørt beinleiðis ella umvegis 
eftirlønarveitara.  

 
Stk. 5. Persónur við B-inntøku skal gjalda 
eftirlønargjald sbrt. stk. 1.  
 

(§ 2, stk. 9) 
Ongin áseting. 

Sett inn í § 2 sum nýtt stk.9: 
Stk. 9. Tað í stk. 1 álagda eftirlønargjaldið verður 
lækkað í tann mun, eftirlønar-samansparari á sína 
eftirlønarkontu fær goldið gjaldsundantøkutrygging. 
Í sambandi við útrokning av lækking verða inngjøld 
frá gjaldsundantøkutrygging bruttofiserað sbrt. 
skattaprosentinum í § 12, stk. 2. 
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(§ 5, stk. 1) 
§ 5.  Inngjald sambært hesi løgtingslóg kann 
einans fara til góðkendan eftirlønarveitara, ið 
hevur heimstað í Føroyum. Eftirlønarveitarar 
skulu fráboða TAKS tær eftirlønarskipanir, ið teir 
veita eftirlønarsamanspararum.   
 

§ 5.  Inngjald sambært hesi løgtingslóg fer til 
góðkendan eftirlønarveitara, ið hevur heimstað í 
Føroyum. Eftirlønarveitarar skulu fráboða TAKS 
tær eftirlønarskipanir, ið teir veita 
eftirlønarsamanspararum.   
 

(§ 5, stk. 2) 
Stk. 2. Eftirlønarsamansparing skal stovnast í 
lívstryggingarfelagi, eftirlønargrunni ella 
peningastovni, ið váttar at fylgja ásetingum 
sambært hesi løgtingslóg. 

Stk. 2. Eftirlønarsamansparing skal stovnast í 
lívstryggingarfelagi, eftirlønargrunni ella 
peningastovni. 

(§ 5, stk. 3) 
Stk. 3. Umsitingar- og avgreiðslugjøld av 
eftirlønarskipan skulu vera gjøgnumskygd. 
Landsstýrismaðurin ásetir við kunngerð nærri 
reglur. 

Stk. 3. Umsitingar- og avgreiðslugjøld av 
eftirlønarskipan skulu vera gjøgnumskygd. 
Landsstýrismaðurin ásetir við kunngerð nærri reglur 
um gjøgnumskygni. 

(§ 7, stk. 2) 
Stk. 2. Í eftirlønarhøpi í sambandi við 
virðisbrævahandil skal eftirlønarsamanspararin í 
peningastovni fylgja  "bekendtgørelse for 
Færøerne om investorbeskyttelse ved 
værdipapirhandel”. 
 

Stk. 2. Í eftirlønarhøpi í sambandi við 
virðisbrævahandil skal eftirlønarsamanspararin í 
peningastovni fylgja teimum til eina og hvørja tíð 
galdandi reglum, sum eru galdandi fyri at verja 
íleggjaran.  

(§ 7, stk. 3) 
Stk. 3. Uppspard eftirløn skal støðlast  sambært 
reglunum í “bekendtgørelse om puljepension og 
andre skattebegunstigede opsparingsformer m.v”. 
Eftirlønarveitarin fremur virðisbrævahandilin 
vegna eftirlønarsaman-spararan.  
 

Stk. 3. Uppspard eftirløn skal støðlast  sambært 
teimum reglum, ið eru galdandi fyri at tryggja 
nøktandi váðaspjaðing. Eftirlønarveitarin fremur 
virðisbræva-handilin vegna 
eftirlønarsamanspararan.  

(§ 7, stk. 8) 
Stk. 8. Virðisbrævagoymslan verður gjørd upp til 
marknaðarvirðið í seinasta lagi 2 mánaðir fyri, at 
eftirlønarsamansparari ynskir at byrja útgjald, og 
í fyrsta lagi 2 mánaðir fyri, at 
eftirlønarsamansparari nær pensjónsaldri, og í 
seinasta lagi 2 mánaðir fyri, at 
eftirlønarsamansparari fær fólkapensjón.  

Stk. 8. Virðisbrævagoymslan verður gjørd upp til 
marknaðarvirðið í seinasta lagi 2 mánaðir fyri, at 
eftirlønarsamansparari ynskir at byrja útgjald, og í 
fyrsta lagi 2 mánaðir fyri, at eftirlønarsamansparari 
nær fólkapensjónsaldri sbrt. lóg um 
almannapensjónir, og í seinasta lagi 2 mánaðir fyri, 
at eftirlønarsamansparari fær fólkapensjón sbrt. lóg 
um almannapensjónir.  
 

(§ 8, stk. 3) 
Stk. 3. Landsstyrismaður kann í kunngerð áseta 
íløgureglur fyri eftirlønargrunnar og tryggingar 
undir Lívstryggingarflokki III og aðrar tryggingar 
inngoldnar eftir hesi lóg. 

Stk. 3. Landsstyrismaður kann í kunngerð áseta 
íløgureglur fyri eftirlønargrunnar og tryggingar 
undir Lívstryggingarflokki III inngoldnar eftir hesi 
lóg. 

(§ 9, stk. 1) 
§ 9. Eftirlønarútgjald kann, við undantak av stk. 
5, í fyrsta lagi byrja, tá ið eftirlønarsamansparari 
nær fólkapensjónsaldur, og í seinasta lagi tann 
dagin, hann fær fólkapensjón. Í 
samansparingartíðarskeiðnum er alt virði, ið er 
knýtt at eftirlønarsamansparingini, at meta sum 
lutaeftirløn, um eftirlønarsamansparari ikki hevur 
gjørt aðra avtalu.   

§ 9. Eftirlønarútgjald kann, við undantak av stk. 5, í 
fyrsta lagi byrja, tá ið eftirlønarsamansparari nær 
fólkapensjónsaldur sbrt. lóg um almannapensjónir, 
og í seinasta lagi tann dagin, hann fær fólkapensjón. 
Í samansparingartíðarskeiðnum er alt virði, ið er 
knýtt at eftirlønarsamansparingini, at meta sum 
kapitaleftirløn við arvarætti, um 
eftirlønarsamansparari ikki hevur gjørt aðra avtalu.   
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(§ 9, stk. 2) 
Stk. 2. Eftirlønarsamansparari boðar umvegis 
eftirlønarveitara TAKS frá útgjaldi. Boðast skal 
frá í seinasta lagi 2 mánaðir áðrenn útgjald byrjar. 
Í fráboðanini til TAKS verður ásett, hvussu og 
nær samansparda eftirlønin skal útgjaldast.  
 
Býtið skal, undantikið stk. 5 og § 10. stk. 2, 
uppfylla hesar treytir: 
 
1) í minsta lagi 45 % sum lívlong veiting. 
2) í mesta lagi 55 % sum lutaeftirløn. 
3) í mesta lagi 15 % sum kapitalútgjald.  
Lívslong veiting (lívrenta) er ein eftirlønarskipan, 
sum verður útgoldin leypandi, so leingi tann 
tryggjaði persónurin er á lívi, og fellur síðan 
burtur, tá ið hann doyr.  
Lutaeftirløn er eftirlønarskipan, ið verður 
útgoldin í eins stórum lutum yvir eitt ásett 
tíðarskeið. Tíðarskeiðið skal verða í minsta lagi 
10 ár.  
Kapitalútgjald er upphædd, sum verður útgoldin í 
einum.  

 
Stk. 2. Eftirlønarsamansparari boðar umvegis 
eftirlønarveitara TAKS frá útgjaldi. Boðast skal frá í 
seinasta lagi 2 mánaðir áðrenn útgjald byrjar. Í 
fráboðanini til TAKS verður ásett, hvussu og nær 
samansparda eftirlønin skal útgjaldast. Býtið verður 
roknað av samansparda virðinum útgjaldsdagin og 
skal, undantikið stk. 5 og § 10, stk. 2, uppfylla hesar 
treytir: 
1) Í minsta lagi 45 % skal verða útgoldið sum 

lívslong veiting, lívrenta, ið sbrt. hesari 
løgtingslóg er ein eftirlønarskipan, sum verður 
útgoldin leypandi, so leingi tann, sum eigur og 
hevur stovnað tryggingina er á lívi, men sum 
fellur burtur, tá ið viðkomandi doyr. 

2) Í mesta lagi 55 % kann verða útgoldið sum 
lutaeftirløn, ið sbrt. hesari løgtingslóg er ein 
eftirlønarskipan, ið verður útgoldin í eins stórum 
lutum yvir eitt avtalað tíðarskeið, tó í minsta 
lagi 10 ár.   

3) Í mesta lagi 15 % kann útgjaldast sum 
kapitalútgjald, ið sbrt. hesari løgtingslóg er ein 
upphædd, sum verður útgoldin í einum. 

 
(§ 9, stk. 4) 
Stk. 4. Lívlanga veitingin, kann ongantíð verða 
kravd at vera hægri enn 40 prosent av eini 
arbeiðaraløn sambært sáttmálanum millum 
Føroya Arbeiðarafelag og Føroya 
Arbeiðsgevarafelag. Upphædd, ið er oman fyri ta 
kravdu lívlongu veitingina, kann flytast til 
lutaeftirlønarsamansparingina.  

Stk. 4. Hóast ásetingina í stk. 2, nr. 1, kann lívslanga 
veitingin ongantíð verða kravd at vera hægri enn 40 
prosent av eini arbeiðaraløn, brutto, sbrt. 
sáttmálanum millum Føroya Arbeiðarafelag og 
Føroya Arbeiðsgevarafelag. Upphædd, ið er oman 
fyri ta kravdu lívslongu veitingina, kann flytast til 
lutaeftirlønarsamansparingina, um eftirlønaravtalan 
loyvir hesum. 

(§ 9, stk. 5) 
Stk. 5. Fyri eftirlønarsamansparara, har tað 
læknafrøðiliga verður staðfest, at hann, grundað á 
sjúku, hevur niðursettan væntaðan miðallivialdur, 
ber til at byrja eftirlønarútgjald, áðrenn 
eftirlønarsamanspararin nær fólkapensjónsaldur, 
sum er ásett í stk. 1. TAKS váttar, at útgjald av 
eftirlønarsamansparingini kann byrja, tá deildin 
fyri Arbeiðs- og Almannaheilsu hevur játtað 
umsókn. Upphædd, ið skuldi verið brúkt til 
lívrentu, kann ístaðin verða brúkt til lutaeftirløn, 
um ikki onnur avtala er gjørd. 15 prosent av 
samansparingini kann verða útgoldin sum 
kapitalútgjald og restin sum lutaeftirløn. 
Landsstýrismaðurin ásetir við kunngerð nærri 
reglur. 

Stk. 5. Fyri eftirlønarsamansparara, har tað 
læknafrøðiliga verður staðfest, at hann, grundað á 
sjúku, hevur niðursettan væntaðan miðallivialdur, 
ber til at byrja eftirlønarútgjald, áðrenn 
eftirlønarsamanspararin nær fólkapensjónsaldri 
sambært lóg um almannapensjónir. TAKS váttar, at 
útgjald av eftirlønarsamansparingini kann byrja, tá 
deildin fyri Arbeiðs- og Almannaheilsu hevur játtað 
umsókn. Upphædd, ið skuldi verið brúkt til lívrentu, 
kann í hesum føri í staðin verða brúkt til 
lutaeftirløn, um ikki onnur avtala er gjørd. 15 
prosent av samansparingini kann verða útgoldin 
sum kapitalútgjald og restin sum lutaeftirløn. 
Landsstýrismaðurin ásetir við kunngerð nærri 
reglur. 

(§ 9, stk. 6) 
Stk. 6. Eftirløn kann í seinasta lagi fara í útgjald 
sama dag, sum eftirlønarsamansparari fær 
fólkapensjón. Kapitalútgjald, útgjald av 
lutaeftirløn og útgjald av lívlangari veiting byrja 
samstundis.  

Stk. 6. Eftirløn kann í seinasta lagi fara í útgjald 
sama dag, sum eftirlønarsamansparari fær 
fólkapensjón sbrt. lóg um almannapensjónir. 
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(§ 9, stk. 7) 
Stk. 7. Útgjald sambært hesi løgtingslóg verður 
framt gjøgnum afturhaldsskipanina hjá TAKS. 

Stk. 7. Útgjøld sbrt. hesi løgtingslóg verða framd 
gjøgnum afturhaldsskipanina hjá TAKS skatta- og 
avgjaldsfrítt.  
 

Nýtt: (§ 9, stk.8) 
Var frammanundan partur av § 9 stk. 6 

Innsett sum nýtt skt § 9, stk. 8: 
Stk. 8. Kapitalútgjald, útgjald av lutaeftirløn og 
útgjald av lívslangari veiting byrja samstundis. 

(§ 11, stk. 1) 
§ 11. Í samansparingartíðarskeiðnum er eftirlønin 
at meta sum lutaeftirløn, um ikki onnur avtala er 
galdandi. Tá eftirlønarsamansparari doyr, fellur 
samansparda eftirlønarupphæddin til 
njótunartilskilaða sambært eftirlønarsáttmálanum, 
um ikki onnur avtala er galdandi.  

 
§ 11. Í samansparingartíðarskeiðnum er eftirlønin at 
meta sum kapitaleftirløn við arvarætti, um ikki 
onnur avtala er galdandi. Tá eftirlønarsamansparari 
doyr, fellur samansparda eftirlønarupphæddin til 
njótunartilskilaða sambært eftirlønarsáttmálanum, 
um ikki onnur avtala er galdandi.  

(§ 11, stk. 3) 
Stk. 3. Hevur eftirlønarsamanspararin eingi 
nærmastu avvarðandi, og er eingin 
njótunartilskilaður innsettur, verður 
eftirlønarupphæddin umløgd til eitt kapitalútgjald 
og verður síðan partur av búnum. 

Stk.3. Hevur eftirlønarsamanspararin eingi 
nærmastu avvarðandi, og er eingin 
njótunartilskilaður innsettur, verður 
eftirlønarupphæddin við arvarætti umløgd til eitt 
kapitalútgjald og verður síðan partur av búnum. 

(§ 17, stk. 2) 
Stk. 2. Freistin at stovna eftirlønarsáttmála er sett 
til 31. desember 2014 fyri tann, ið ongan 
eftirlønarsáttmála hevur, men er fevndur av lógini 
og hevur inntøku, ið eftirlønargjald skal rindast 
av. 

 
Stk. 2. Freistin at stovna eftirlønarsáttmála er sett til 
31. desember 2013 fyri tann, ið ongan 
eftirlønarsáttmála hevur, men er fevndur av lógini 
og hevur inntøku, ið eftirlønargjald skal rindast av. 

(§ 17, stk. 3) 
Stk. 3. Eftirlønarsamansparing, ið er inngoldin í 
2012 ella 2013, kann gerast partur av 
eftirlønarsamansparing, ið er inngoldin frá 1. 
januar 2014.  

 
Stk. 3. Eftirlønarsamansparing, ið er inngoldin í 
2012 ella 2013, kann gerast partur av 
eftirlønarsamansparing, ið er inngoldin frá 1. januar 
2014 sbrt. hesari løgtingslóg. 

(§ 17, stk. 4) 
Stk. 4. Talan verður ikki um nýtekning av 
galdandi eftirlønaravtalum, ið gjørdar eru millum 
føroyskan eftirlønarveitara og hvønn einstakan 
tryggingartakara. Tær tryggingar, ið eru 
stovnaðar sambært eftirlønaravtalu, eru framvegis 
í gildi. 

 
Stk. 4. Avtalur millum føroyskan eftirlønarveitara 
og hvønn einstakan tryggingartakara halda áfram, í 
tann mun tær ikki stríða ímóti hesari løgtingslóg.  

 

Skjal 27




