
Felagið Føroyskir Grannskoðarar 

FFG  Síða 1 av 2 

 

 

 

 

Fíggjarmálaráðið 

Kvíggjartún 1 

Postboks 2039 

165  Argir 

 

Stílað: Jákup Eyðfinn Kjærbo 

 
B20180124 FMR hoyring MVG lógin 

Tórshavn, hin 24.01.2018 

 

 

Viðvíkjandi uppskoti til “Uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um 

meirvirðisgjald” 

 

Vísandi til t-post tykkara frá 9. januar har omanfyri nevnda uppskot verður sent til hoyringar hjá 

FFG.  

 

Nevndin í FFG hevur viðgjørt uppskotið, og hava vit hesar viðmerkingar: 

 

§ 1, nr. 1: Smb. viðmerkingunum er endamálið við broytingini, at “ásetingin um fólkaflutning 

verður nágreinað, soleiðis at tað neyvari verður ásett, hvat ta er fyri fólkaflutningur, 

sum verður hildin uttanfyri avgjaldsskylduna.” 

 

Verandi regla sigur, at fókaflutningur er mvg-fríur, t.v.s. herundir eisini 

fólkaflutningur við bussi, meðan uppskotið sigur, at “bussflutningur av fólki” er mvg-

fríur.  Sostatt er ilt at síggja nakra nágreining í fyriliggjandi uppskoti. 

 

Okkara fatan er, at orðingin í fyriliggjandi uppskoti ikki í neyðugan mun nágreinar 

reglurnar um avgjaldsskyldu í sambandi við fólkaflutning.   

 

Ivamál, sum standast av verandi orðing, hava sum so onki at gera við, hvat slag av 

flutningstólum verða nýtt til fólkaflutning, men heldur nær viðkomandi flutningstól 

verður nýtt til “fólkaflutning”, t.d. um munur skal gerast á, um talan er um rutukoyring 

ella talan er um leigutúrar hjá bussum.  Tørvur er sostatt á at nágreina, nær talan er um 

“fólkaflutning”.Ivasamt er um hendan broytingin røkkur endamálinum um at áseta 

greitt hvat tað er fyri flutningur sum er frítikin sum fólkaflutningur. sí dømir niðanfyri 

 

§ 1, nr. 4: Í grein 20, stk 1 verður ásett at “Freistin fyri 2. avgjaldstíðarskeið er 24. august”. 

Í almennu viðmerkingunum brot 1.2 framgongur stendur at “Mælt verður til, at freistin 

fyri 3. avgjaldstíðarskeið verður broytt frá 10. august til 24. august”. 

helst ein feilur í viðmerkingunum, skal vera 2. avgjaldstíðarskeið.  

 

§ 2 Her eigur at verða nágreinað, nær lógin hevur virknað frá, herundir at onkrar av 

broytingunum helst skulu hava virknað frá 1. januar 2018 at rokna. 
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Aðrar viðmerkingar: 

 

§ 12, stk. 1 fær nýtt litra q. Í ársfrágreiðing 2013 frá Málráðnum framgongur at: 

 

“Sambært samtyktini í Málráðnum er føroyska stavraðið hetta: 

a, á, b, d, ð, e, f, g, h, i, í, j, k, l, m, n, o, ó, p, r, s, t, u, ú, v, y, ý, æ, ø.” 

 

Lm 75/2013 um stavrað, hevði bókstavin q við í stavraðnum, men hetta uppskot var tikið aftur á 

tingfundi 7. mai 2014 

 

Sambært hesum er bókstavurin q ikki partur av føroyska stavraðnum. 

 

 

Eru spurningar ella ivamál, eru tit sjálvandi altíð vælkomin at ringja, t-posta ella støkka inn á 

gólvið. 
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