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Hoyringssvar til uppskot til løgtingslóg um eftirlønarsamansparing og skatt av eftirløn 

(Eftirlønarlógin) 

Betri Pensjón P/f hevur hesar viðmerkingar til uppskotið til løgtingslóg um 

eftirlønarsamansparing og skatt av eftirløn.  

Eftirlønargjaldið 

 § 2 stk. 1 Er eftirlønargjaldið ásett í starvssáttmála, er prosentparturin í 

starvssáttmálanum galdandi í tann mun, hann er hægri enn ásett í hesari lóg. 

Tá kravið er 1%, er hetta galdandi fyri allar føroyingar. At lóggeva inn á pensjónsavtalur 

hjá fakfeløgum og virkjum og binda hesi til eitt hægri gjald enn tað, sum lógin tilskilar 

fyri føroyingar annars, ber ikki til. Her eru ikki øll líka fyri lógini. 

Tí meta vit hetta at vera at leggja nýggjar fortreytir niður yvir gjørdar avtalur á 

arbeiðsmarknaðinum. At læsa samanseting og útgjaldingarhátt, kemur at krevja stórar 

tillagingar hjá teimum fakfeløgum, sum í dag í stóran mun hava kapitalútgjald við 

pensjónsaldur. Eisini forðar hetta fyri afturkeypi áðrenn fylta 67 ár. Verður samlaða 

gjaldið fevnt av nýggju ásetingunum, kann við røttum sigast, at flestu avtalur eru gjørdar 

undir skeivum fortreytum. 

 § 2 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. 

So at siga øll fakfeløg hava í dag teknað eina Bráðsjúkutrygging. Ein Bráðsjúkutrygging 

er hvørki ein óarbeiðsføris- ella lívstrygging. Tí er spurningurin, um tað í 

lógaruppskotinum er lagt upp til at hon skal strikast ella at hon skal gjaldast persónliga 

afturat pensjónsgjaldinum?  

Tá avmarkingin til tryggingar er sett til 1/3 av gjaldinum, eigur hetta at vera nøktandi. 

Síðani má tað vera upp til eigaran, hvørjar persónstryggingar hann ynskir við í avtaluna. 
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Eftirlønarveitarar 

 § 5 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 eftirlønaveitara. 

 

Við hesum orðaljóðinum, verður ikki gjørligt hjá fakfeløgum og fyritøkum at gera 

avtalur um bólkatryggingar. Bólkatryggingar hava hesar ágóðar: 

 Lagaligari upptøkutreytir 

 Lægri tryggingargjald (sjálvstøðugan váðisbólk – afturbering) 

 Tryggjar øllum ein grunddekning  (yngri fólk hugsa sjálvdan um at stovna trygging) 

 

Her kundi avmarkingin verið, at tað stendur eigaranum frítt at velja pensjónsveitara í 

sambandi við samansparing, men at fakfeløg/virkir í ávísan mun kunnu gera bólkavtalur. 

Útgjaldshættir 

 § 9 stk. 1  Eftirlønarútgjald kann, við undantak av stk. 5, í fyrsta lagi byrja, tá ið 

eftirlønar-samansparari nær fólkapensjónsaldur, og í seinasta lagi tann dagin, hann fær 

fólkapensjón. Í samansparingartíðarskeiðnum er alt virði, ið er knýtt at eftirlønarsaman-

sparingini, at meta sum lutaeftirløn, um eftirlønarsamansparari ikki hevur gjørt aðra 

avtalu. 

Hvussu skal hetta skiljast?  

Tí við deyða verður fram til 1/1-2012 samlaða virðið + rentutilskriving seinnni, útgoldið í 

einum við 35% avgjaldi.   

Nýggja pensjónslógin, sum landið liggur í løtuni, arbeiðir einans við skattaðum peningi 

t.v.s. skattafríum útgjaldi, í sambandi við inngjøld eftir 1/1-2012.  Er ætlanin, at hetta skal 

gjaldast út yvir ávíst áramál? 

 § 11 stk. 2 Um njótunartilskilaði er hjúnafelagi ella sambúgvandi, tó ikki barn, kann 

hann velja at fáa alla ella part av eftirlønarsamansparingini flutta skatta- og avgjaldsfrítt 

til sína egnu eftirlønarsamansparing, og verður tann samanlagda 

eftirlønarsamansparingin fevnd av ásetingunum í hesi løgtingslóg. 

Verður her hugsað um virðir, sum stava frá tíðarskeinum undir nýggju 

pensjónsskipanarlógini (inngjøld frá 1/1-12 og fremeftir) ella verður hugsa meira breitt?  

Verður hugsa meira breitt loysir tað seg ikki at leggja eina gamla pensjónsuppsparing 

(inngjøld fram til og við 31/12-11 + 2012 & 2013) inn undir nýggju treytirnar. 

Hetta er grundað á bindingarnar fram til 67 ár og at ein rein kapitaltrygging, sum er løgd 

inn undir nýggju treytirnar, kemur undir nýggjar ásetingar. Tað merkir, at einans 15% 
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kunnu útgjaldast sum kapitalur, meðan restin t.v.s. 85% av virðinum verður umlagt til 

skattskyldugt útgjald við fullari mótrokning í almennum veitingunum. 

Tá er skilabetri at taka alt út til 35% avgjald fyri inngjøld fram til 1/1-2012 og síðani 

restina út skattafrítt. Síðani kann peningurin setast í bankan ella í virðisbrøv. Leyst av 

bindingum og mótrokning. 

 

Skiftisásetingar 

 § 17, 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. 

 

Skal freistin ikki vera 31. desember 2013? 

 

 § 17 stk. 3. Eftirlønarsamansparing, ið er inngoldin í 2012 ella 2013, kann gerast partur 

av eftirlønarsamansparing, ið er inngoldin frá 1. januar 2014 

Her hava vit somu viðmerkingar, sum til § 11  stk. 2 

 

 

Vinarlig heilsan 

Vegna Betri Pensjón P/f 

 

_______________________________ 

Mortan Poulsen, stjóri  

 

 

NB: Manglandi lóggáva 

 

Í sambandi við lógarbroytingina, tá farið varð at skatta pensjónir við inngjaldi, mangla vit 

framhaldandi fleiri tillagingar/fylgilógir í almenna lógarverkinum. Hetta ger tað trupult at 

meta um innihaldið í uppskotinum til nýggja eftirlønarlóg. Eisini er tað torført hjá okkum at 

leiðbeina og ráðgeva kundum okkara í pensjónsspurningum.   
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