
Hey Jákup Eyðfinn, 
 
Eg vísi til fundin við høvdu fyrrapartin, og sendi tær hervið nakrar av viðmerkingunum, sum vit tosaðu um. 
 
Viðmerkingar hjá TAKS til uppskotið um broytingar í MVG-lógini: 
 
Viðmerkingar til nr. 1 
 
Mælt verður til at náðgreina ásetingina soleiðis, at tað klárt framgongur, at rutuflutningur av fólk og 
akførum er mvg-fríur: 
 
Skotið verður upp at orðað § 2, stk. 3 verður litra f) soleiðis: 
 
“f. Fólkaflutningur og flutning av akførum við skipum hjá strandferðsluni innanoyggja. Undantakið fevnir tó 
ikki um annan ferðafólkaflutning enn rutuflutning.” 
 
Viðmerkingar:  
Mælt verður til at ásetingin verður nágreina við tí endamálið, at  gera tað meira greitt hvat er fevnt av 
hugtakinum fólkaflutningur. Við hesum verður skotið upp, at fólkaflutning, sum eitt nú strandferðslan og 
kommunurnar hava ábyrgd av er mvgfríur. Henda broytingin broytir ikki núverandi praksis. Tað, sum 
uppskotið broytir er, at leigutúrar við bussi og báti verður mvg-skyldugt, eins og annar flutningur av fólki, 
hvørs endamál er uppplivingar verður mvg-skyldugt. 
 
Mett verður, at við nevndu broyting verður umsiting av hesum greiðari fyri TAKS. Hetta er eisini galdandi 
fyri vinnuna. 
 
Ein spurningur, sum hevur tikið seg upp í sambandi við turist koyring av fólki, er, at útlendskir bussar, sum 
koma við ferðamannaskipum ikki betala nakað avgjald fyri at koyra turist koyring í Føroyum. Mælt verður 
til, at landsstýrið umhugsar at uppkrevja avgjald frá útlendskar bussar, sum koma við ferðamannaskipum, 
soleiðis at kappingin millum útlendska og føroysku bussar verður javnari. 
 
Viðmerkingar til nr. 3: 
 
Í sambandi við innflutning av pengum og myntum, hevur mvg ikki verið uppkraft. Mælt verður til at 
pengaseðlar og myntir, sum bankar innflyta verða nevnd í mvg lógini við mvg frítøku. Annaleiðis er tá talan 
hevur verið um frímerki, sum eitt nú Posta innflytur. Her hevur 25% verið uppkraft við innflutningi. 
 
4907.00.30 pengaseðlar - við innflutningi 25% mvg (bankar innflyta) 
7118.10.00 myntir - við innflutningi 25% mvg (bankar innflyta) 
4907.00.10 frímerkir - við innflutningi 25% (Posta innflytur) 
 
9704.00.00 frímerkir (samlarobjekter) við innflutningi 25% 
9705.00.00 pengaseðlar (samlarobjekter) við innflutningi 25% 
9705.00.00 myntir (samlarobjekter) við vinnflutningi 25% 
 
Viðmerkingar til nr. 8 
Mælt verður til, at tað klárt framgongur av ásetingini, at tað verður er eitt krav at læta mvg uppgerð inn 
umvegis talgildu sjávgreiðsluni, og at undantak frá hesu reglu einans kann gevast við  at søkja TAKS um 
undantak. Treytirnar fyri at fáa undantak skulu verða strangar, so tað kann motivera fólk til at fylgja regluni. 
Eins og undantakið ikki skal hava gildið í meira enn eitt ár. 



 
Um so er at ásetingin ikki verður hildin, verður mælt til at ein bót á eitt nú á 5.000 kr. fyri hvørja ferð 
uppgerðin ikki verður send gjøgnum kravdu skipaina. 
 
Vinarliga 

  

Birta Biskopstø 

deildarleiðari 

 

Lógardeildin 

  

  

Postrúm 2151, 110 Tórshavn 

www.taks.fo, taks@taks.fo, tel. 35 26 00 

 Fyrivarni 

Ert tú ikki rætti móttakari av hesum teldubrævi, vinarliga sig mær frá og sletta brævið. 
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