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Hoyringssvar: Uppskot til løgtingslóg um eftirlønarsamansparing og skatt av 
eftirløn 
 
Felagið Peningastovnar vísir til okkara hoyringskriv dagf. 16. apríl 2012, sum áður er 
sent Fíggjarmálaráðnum og eisini er hjálagt hesum skrivi. Sambært nýggja uppskotinum 
kann staðfestast, at viðmerkingarnar, sum Felagið Peningastovnar førdi fram tann 16. 
apríl 2012, í stóran mun ikki eru tiknar við í nýggja uppskotinum. Hetta merkir m.a., at 
ásetingar í galdandi uppskoti avmarka kappingarstøðuna á eftirlønarmarknaðinum. 
Hetta er serliga galdandi innan íløguøkið við at execution handlar ikki verða loyvdir og 
viðmerkingarnar kunnu skiljast sum at ognarrøkt ikki er loyvd. Tískil mælir felagið til, 
at viðmerkingarnar (serliga um execution handlar) í hoyringsskrivinum dagf. 16. 2012 
verða tiknar við í endaliga uppskotið, umframt niðanfyristandandi viðmerkingar um 
ognarrøkt. 
 
Harumframt hevur Felagið Peingastovnar hesar ískoytisupplýsingar. 
 
Viðv. Kap. 4. Serligar viðmerkingarnar  
 
§ 7, stk. 2  
“...Handil t.v.s. keyp og søla av virðisbrøvum kann eftirlønarsamansparari einans gera 
sum smákundi og við persónligum samskifti við peningastovnin, ið hevur skyldu til at 
veita ráðgeving...  
 
Mett verður ikki, at endamálið við at krevja ráðgeving, tá ið hvør handil verður framdur 
er at forða fyri, at eftirlønarsamanspararin hevur møguleika fyri at velja ognarrøkt í 
einum peningastovni. Í § 7 verður víst til, at eftirlønarsamanspararin í peningastovni 
skal fylgja “bek. for Færøerne om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel”, 
kunngerðin hevur greiðar ásetingar fyri hvussu ein møgulig ognarrøkt skal skipast í 
einum peningastovni. Stutt kann sigast um ognarrøkt:  
 
Í sambandi við ognarrøkt ger bankin íløgur kundans vegna. Íløgurnar verða altíð framdar 
við støði í kundans egna íløgutíðarskeið og atlit til váða, og eru í tráð við tær ásetingar 
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sum eru í ”bekendtgørelse for Færøerne om investorbeskyttelse ved 
værdipapirhandel”. Hetta merkir, at bankin umsitur íløgur kundans sambært avtalu við 
kundan. Avtalan verður gjørd eftir at kundin hevur gjørt eina váðaroynd og tekur 
avtalan støði í hesari og somuleiðis kundans egna íløgutíðarskeið.  
   
Ognarrøkt er sostatt ein tænasta ið tryggjar, at kundin ikki sjálvur leypandi skal taka 
støðu til egnar íløgur, men at hetta er ein ábyrgd sum bankin átekur sær. Ásetingarnar 
fyri ognarrøktina hava við sær, at bankin kann ábyrgdast fyri møguligar íløgur sum ikki 
eru í tráð við kundans íløgutíðarskeið og váða.  
 
Persónliga samskifti við peningastovnin fer fram áðrenn sjálv ognarrøktin byrjar, men 
eftir at avtalan er gjørd verður ognarrøktin, tað vil siga keyp og søla, framd uttan 
samskifti við kundan. Kundin fær kunning leypandi um kundans íløgur sambært 
krøvunum í “bek. for Færøerne om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel”. Sjálv 
ognarrøktin fer sostatt ikki fram við persónligum samskifti við peningastovnin.  
 
Eisini kann viðmerkjast, at bankans ásetingar viðv. støðling millum lánsbrøv og 
partabrøv í samband við ognarrøkt eru innanfyri tær ásetingar sum eru tilsskilaðar í 
Eftirlønarlógini §7 stk. 4. og tískil er eingin tvídráttur millum bankans tilmæli og tær í 
komandi eftirlønarlógini.  
 
Omanfyristandandi orðing eigur tískil at verða skift út við fylgjandi:  
 
“...Handil t.v.s. keyp og søla av virðsbrøvum kann eftirlønarsamansparari einans gera 
sum smákundi. Í sambandi við keyp og sølu hevur peningastovnurin skyldu til at handla 
vegna eftirlønarsamanspararan, antin umvegis ráðgeving ella í sambandi við 
ognarrøkt...”    " 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vinarliga 
Felagið Peningastovnar 
 
 
 
Gordon Rajani 
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Uppskot til løgtingslóg um eftirlønarsamansparing og skatt av eftirløn móttikið 28. 
mars 2012 
 
Tann 28. mars 2012 fekk Felagið Peningastovnar uppskot til løgtingslóg um 
eftirlønarsamansparing og skatt av eftirløn (”Uppskotið”) til hoyringar. Felagið 
Peningastovnar hevur í hesum sambandi fylgjandi viðmerkingar:  
 
 
Generellar viðmerkingar 
 
Vit vænta at tilhoyrandi kunngerðir skjótast gjørligt eru tøkar. 
 
 
Viðv. § 2, stk. 2, 2. pkt.  
 
”Er eftirlønargjaldið ásett í starvssáttmála, er hesin prosentpartur galdandi í tann mun, 
hann er hægri enn ásett í stk. 1.” 
 
Setningurin átti at verið strikaður tá ið hetta forðar fyri fría samráðingarrættinum á 
arbeiðsmarknaðinum. Tað kann sostatt ikki vera rímiligt, at seta eftirlønarsamanspararar, 
ið hava avtalað eitt hægri eftirlønargjald, enn tað ið er ásett í Uppskotinum, verri, enn teir 
persónar ið ikki hava avtalað eitt slíkt gjald.  
 
 
Viðv. § 6, stk. 1 
 
“...hevur heimstað í Føroyum.” 
 
Ásetingin forðar fyri kapping og kann hava við sær at kostnaðurin fyri kundan verður 
hægri. Harumframt verður mett, at eitt krav um heimstað í Føroyum møguliga er í stríð við 
millum annað Hoyvíks-sáttmálan. Fylgjandi eigur tískil at verða skotið uppí setningin:  
 
“...hevur heimstað í Føroyum og/ella loyvi at reka vinnuvirksemi sum lívstryggingarfelag, 
eftirlønargrunnur ella peningastovnur í Føroyum.” 
 
 
Viðv. § 8, stk. 1, 2. pkt. 
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”Eftirlønarsamansparing í tryggingarfelag, har tryggingarfelagið ikki hevur átikið sær 
nakran íløguváða er at skilja sum eftirlønarsamansparing í peningastovni.”  
 
Setningurin er ógreiður og eigur tað heldur at verða ásett fylgjandi: 
 
Eftirlønarsamansparing í tryggingarfelag, har tryggingartakarin átekur sær yvirvág av 
váða í mun til eftirlønarveitaran er at skilja... 
 
Vit ganga út frá at ætlanin ikki er, at hendan áseting skal gerast kappingaravlagandi og at 
bankar og tryggingarfeløg tískil skulu javnsetast í krøvum tá ið umræður at bjóða út 
eftirlønaruppsparingar á líknandi grundarlagi. Í viðmerkingunum eigur tískil eisini at verða 
nevnd konkret dømi, td. at hendan áseting er galdandi fyri eftirlønaruppsparingar ið eru 
grundaðar á eina marknaðarrentu. Tað er ógreitt hvørji krøv vera sett til 
eftirlønarsamansparingar hjá pensjónsveitarum, sum ikki eru fevnd av hesi grein. Hvussu 
verður við eftirlønarsamansparingum í eftirlønargrunnum hjá fakfeløgum? Og hvørji krøv 
vera sett til veitarar, sum átaka sær íløguváða – t.d. við at geva veitingartrygd? Um tað 
ikki vera sett líknanadi krøv til hesar veitarar, verður skipanin kappingaravlagandi og kann 
væntast at viðføra, at peningastovnarnir fyri at vera kappingarførir eisini stovnað tílíkar 
grunnar til síni viðskiftafólk.  
 
Setningurin “...at skilja sum eftirlønarsamansparing í peningastovni”, er eisini ógreiður og 
tískil eigur at verða skoytt uppí “og sostatt fevnd av § 8 og 9 í hesi lóg. Tískil er okkara 
uppskot at § 8, stk. 1, 2. pkt. verður orðað soljóðandi: 
 
Eftirlønarsamansparing í tryggingarfelag, har tryggingartakarin átekur sær yvirvág av 
váða er at skilja sum eftirlønarsamansparing í peningastovni og sostatt fevnd av 
ásetingunum í § 8 og § 9 í hesi lóg.  
 
 
Viðv. § 8, stk. 2 
 
” …vera bólkaður sum smákundi sambært ”bekendtgørelse for Færøerne om 
investorbeskyttelse ved værdipapirhandel.” 
 
Um tryggingarfeløg verða fevnd av hesari áseting er ógreitt hvussu hetta skal skiljast tá ið 
tryggingarfeløg ikki eru fevnd av kunngerðini um “investorbeskyttelse ved 
værdipapirhandel”.  
 
Grein 4, stk. 4 saman við fylgiskjali 1, avsnit b, í ”bekendtgørelse om investorbeskyttelse 
ved værdipapirhandel” inniheldur nøktandi verju í sambandi við umflokking av 
detailkundum. Harafturat skal nevnast, at somu viðurskift bert eiga at regulerast á einum 
staði. Tí átti orðingin ” ...skal…vera bólkaður sum smákundi.” at verið strikað og í staðin 
verið víst til sjálva kunngerðina: “vera bólkaður sambært bekendtgørelse om 
investorbeskyttelse ved værdipapirhandel” 
 
Sambært viðmerkingum sær út til at ætlanin er at banna “execution-only-handlum”. § 8, 
stk. 2 innhiheldur tó onga áseting ið bendir á at “execution-only-handlar” eru bannaðir. 
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Um endamálið við greinini er at skerja møguleikarnar hjá uppspararinum at fremja 
sonevndar ”execution-only-handlar”, fer tað eisini at avmarka møguleikan hjá 
uppspararinum at fremja aðrar handlar. Vit meta ikki, at tað er neyðugt við so 
víttgangandi avmarkingum í møguleikanum hjá kundum at handla. ”Execution-only-
handler” eru longu avmarkaðir sambært grein 19 í ”bekendtgørelse om 
investorbeskyttelse ved værdipairhandel”, og eru eisini avmarkaðir til ávís virðisbrøv – 
sonevnd ”ikke kompleks finansielle instrumenter”. Ásetingin átti tískil at verið broytt 
soleiðis, at tað bert verður víst til, at “execution-only-handlar” bert kunnu fremjast 
sambært reglunum hesum víðvíkjandi í ”bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved 
værdipapirhandel”. 
 
 
Viðv. § 8, stk. 3, 1. pkt. 
 
”Tað verður einans loyvt eftirlønarsparara í peningastovni at gera íløgur í børsskrásett 
virðisbrøv í londum í Zone A øki...” 
 
Í lógartekstinum eigur greitt at standa, at uppsparda eftirlønin skal “plaserast” sambært 
reglunum í ”bekendtgørelse om puljepension om andre skattebegunstigede 
opsparingsformer m.v”,  
 
Puljebekendtgørelsen verður viðlíkahildin av Fíggjareftirlitinum og ásetur 
íløgumøguleikarnar hjá donskum eftirlønarsamanspararum. Tað tykist sostatt óneyðuga 
avmarkandi, at ikki loyva føroyskum eftirlønarsamanspararum at plasera teirra eftirløn á 
sama hátt sum danskir eftirlønarsamanspararar. Harumframt kann sigast, at 
puljebekendtgørelsen inniheldur fleiri skilagóðar reglur um spjaðing av íløguváðanum, har 
tað millum annað eru avmarkingar viðvíkjandi plasering av virðisbrøvum frá sama 
útbjóðara. Uppskotið sær ikki út til at innihalda somu avmarkingar.    
 
Um ásetingin um Zone A økir ikki verður skift út við tilvísing til puljebekendtgørelsen, 
meina vit í øðrum lagi at avmarkingin um Zone A øki, bert skal galda tá ið umræður íløgur 
ið eftirlønarsamanspararin ger sjálvur - “execution-only-handlar”.  
 
 
Viðv. § 8, stk. 3, 2. pkt. 
 
“...Eftirlønarveitarin fremur virðisbrævahandilin vegna eftirlønarsamanspararan” 
 
Hesin setningur er ógreiður, um endamálið er at banna “execution-only-handlum” verður 
víst til viðmerkingarnar omanfyri og um so er eigur hesin setningur at verða strikaður. 
 
 
Viðv. § 9, stk. 1 
 
“Eftirlønarsamansparari í peningastovni kann hava íløgur í børsskrásett virðisbrøv 
sambært ...” 
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Í § 9 verður bæði orðið virðisbræv og partabræv nýtt. Um her verður meint bert partabrøv 
eigur orðið virðisbrøv í hesum sambandi at verða skift út við partabrøv. Somuleiðis er 
ógreitt, hví váðastýringin verður ásett í mun til ‘partabrævapartin’, tí gongdin seinastu árini 
hevur skjalfest, at váðin við lánsbrøvum sum virðisbrævaslag kann vera eins stórur sum 
við partabrøvum. Eitt nú vildi hendan ásetingin ikki forða fyri, at øll uppsparingin var sett í 
lánsbrøv í Grikkalandi, hvørs virði í eini handavending blivu niðurskrivaði til 50% av 
virðinum herfyri. Eisini av hesi orsøk eigur man heldur at halda seg til ásetingarnar í 
“Bekendtgørelse om puljepension...”, sum verður viðlíkahildin leypandi í mun til gongdina 
á marknaðinum. 
 
Setningurin er harumframt ógreiður og mælt verður til hetta uppískoyti: 
“Eftirlønarsamansparari í peningastovni kann bert hava...” 
 
 
Viðv. § 9, stk. 4 samanhildi við stk. 6 
 
”Hjá personi, ið er 60 ár ella eldri, skal íløgurøðin rebalanserast niður á hægst loyvda 
partabrævapart í seinasta lagi fyrsta handilsdag eftir at personurin er fyltur ávikavist 60, 
65 og 70 ár…” 
 
Í stk. 6 er ásett: ”Tað er skylda hjá eftirlønarveitara at tryggja, at ásetingarnar í § 8 og § 9 
verða fylgdar.” 
 
Heimildin hjá eftirlønarveitaranum er ógreið. Veitarin kann hava eftirlit og rebalansera um 
kundin fylgir ráðgeving bankans ella velur at nýta puljur bankans. Um kundin ikki velur at 
fylgja ráðgeving bankans, inniheldur stk. 4 ikki eina greiða heimild til bankan at 
rebalansera, hetta um kundin ikki vil gera hetta sjálvur ella peningastovnurin ikki hevur 
møguleika at fáa fatur á kundanum. Vit vænta ikki, at meiningin er, at bankin fær eina 
endurgjaldsábyrgd, um bankin ikki tryggjar at ásetingin verður fylgd, hetta um bankin ikki 
hevur heimild til at syrgja fyri, at íløgurøðin verður rebalanserað.  
 
Lagt skal verða afturat, at Felagið Peningastovnar áður hevur víst á, at tað tykist 
avmarkandi at 20% av uppspartari eftirløn skal plaserast í lánsbrøv við 35 ára aldur. Eisini 
kemur hetta óiva at hava neiliga ávirkan á avkasti á tí uppspardi eftirlønini.   
 
Viðv. § 9, stk. 6 
 
“Tað er skylda hjá eftirlønarveitara at tryggja, at ásetingarnar í § 8 og § 9 verða fylgdar.” 
 
Eftirlønarveitarin kann bert hava ábyrgd av at ásetingarnar í § 8 og 9 verða fylgdar um 
eftirlønarsamanspararin velur at nýta puljur ella fylgir ráðgeving frá eftirlønarveitaranum. 
Hendan ábyrgd kann ikki vera galdandi um kundin handlar ímóti ráðum frá 
eftirlønarveitaranum. Sama er galdandi viðvíkjandi konkreta kravinum í stk. 4, sí 
viðmerkingarnar omanfyri.  
 
Tað eigur tískil at verða greitt frá meira gjølla í endaligu lógini, at ábyrgdin hjá 
eftirlønarútbjóðarum, ið er ásett í § 9, stk. 4 og § 9, stk. 6 bert er galdandi um 
eftirlønarútbjóðarin stendur fyri plaseringini av eftirlønini hjá eftirlønaruppspararanum 
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og/ella eftirlønaruppspararin plaserar sína eftirløn sambært konkretari ráðgeving frá 
eftirlønarútbjóðaranum. 
 
Um omanfyristandandi ikki verður gingið á møti, er neyðugt at eftirlønarútbjóðarin fær 
eina lógarásetta heimild til at fremja tær tænastur vegna eftirlønarsamanspararan, ið eru 
neyðugar í sambandi við at lúka krøvini í § 8 og § 9. 
 
 
Viðv. § 10, stk. 4 
 
“Lívlang veiting kann ongantíð verða kravd at vera hægri enn 70 prosent av eini 
arbeiðaraløn sambært...” 
 
Ógreitt er nær hendan útrokning skal gerast, hetta átti at verið meira greitt. Tá ið einki er 
ásett um nær hetta skal gerast upp er eisini ivasamt inn til nær hetta kann broytast. Átti 
minst at verið galdandi so leingi eftirlønarsamanspararin kann broyta útgjaldshátt.  
 
 
Viðv. § 10, stk. 7 
  
“Verðu ikki fráboðað...verður alt uppspart eftirlønarvirðiðgjørt upp soleiðis...” 
 
Tað eigur at útgreinast, hvør tað er, sum velur hvørja lívrentu og ratupensjon, sum skal 
útgjaldast.  
 
 
Viðv. § 11, stk. 1 – Savnan av eftirlønarkontum og -skipanum 
 
“...heimild til at savna saman samlaðu virðini frá øllum eftirlønarveitarum...” 
  
Ber eisini til at taka uppsparing frá 2012 við, tá ið møguligar eftirlønir verða samlaðar? 
 
Fyri at minkað um útreiðslurnar hjá uppspararunum og harvið í síðsta enda at tryggja eina 
størri pensjónsuppsparing verður skotið upp, at lóggávan loyvir uppspararanum at flyta 
uppsparingar inngoldnar í 2012 til nýggju pensjónsskipanirnar eftir 1. Januar 2013. Hesar 
pensjónsuppsparingar eru eisini forskattaðar og krøvini til nýggju skipanirnar eru harðari 
enn til verandi skipan, tí kann tað bert vera til fyrimuns fyri landið at loyva hesum. 
Harumframt eiga ásetingar at vera gjørdar fyri, hvussu uppsparingar frá áðrenn 1. Januar 
2012 eisini frívilligt kunnu flytast til nýggju pensjónsskipanirnar.  
 
 
Viðv. § 13, stk. 4 
 
“Av inngoldna eftirlønargjaldinum kann í mesta lagi ein triðingur verða brúktur til trygging, 
meðan restin skal verða nýtt til eftirlønarsamansparing. Tað er einans 
burtursíggingarrættur og frádráttarrættur í skattskyldugu inntøkuni fyri inngjød til avlamis- 
og óarbeiðsføris-trygging.” 
 

Skjal 8



 

Vinnuhúsið   Boks 1038   Smærugøta 9A   FO-110 Tórshavn Tlf. +298 30 99 00  Fax +298 30 99 01  E-mail: industry@industry.fo 

Tað er skilagott at seta avmarkingar fyri, hvussu stóran part av eftirlønargjaldinum kann 
nýtast til keyp av tryggingum, og hvørji sløg av tryggingum. Hetta fyri at tryggja endamálið 
við pensjónsnýskipanini, at eggja til størri uppsparing fyri at avlasta almennu 
pensjónsskipanirnar.  
 
 
Eftir okkara tykki, kann vera trupult at yvirhalda hesa áseting í byrjanini, tá inngjaldið í 
summum førum verður 1 ella 2%. Møguliga kundi tað verið gjørt á tann hátt, at inngjaldið 
verður umroknað soleiðis at 5% av lønini, sum er 1/3 av einari fult útbygdari 
pensjónsskipan á 15%,  í mesta lagi kann brúkast til tryggingar. 
 
 
Um tit hava spurningar ella viðmerkingar til omanfyristandandi eru tit vælkomin at innkalla 
til fund har vit kunnu útgreinað okkara sjónarmið.  
 
 
 
Vinarliga 
Felagið Peningastovnar 
 
 
Gordon Rajani 
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