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løgtingsmáli nr. 19/2018: Uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um 

landsskatt og kommunuskatt (Skattalógin) (Skattafríar gávur) 

 

Joen Magnus Rasmussen hevur, vegna Fólkaflokkin, lagt málið fram 19. september  2018, og 

eftir 1. viðgerð 25. oktober er tað beint Fíggjarnevndini. 

 

Nevndin hevur viðgjørt málið á fundum 16. og 19. november 2018. 

 

Undir viðgerðini hevur nevndin havt fund við landsstýrismannin í fíggjarmálum. 

 

Nevndin hevur undir viðgerðini býtt seg í ein meiriluta og ein minniluta. 

 

Meirilutin (Ruth Vang, Pauli Trond Petersen,  Kristin Michelsen og Helena Dam á Neystabø 

) 

heldur, at tað liggur ein góður tanki aftan fyri uppskotið um, at gávur upp til ávíst mark skulu 

vera skattafríar.  

  

Verandi lóg heimilar sokallaðum høvisgávum (lejlighedsgaver), umframt at eitt nú trúboðarar 

sambært skattalógini kunnu søkja um fult ella partvíst skattafrælsi.  

  

Lógaruppskotið leggur upp til enn eitt undantak í skattalógini. Tá nevndin seinast viðgjørdi 

sama lógaruppskot, nam nevndin undir viðgerðini við spurningin um umsiting og eftirlit í 

mun til týdningin og tørvin á lógarbroytingini. Støðan er óbroytt. 

  

Meirilutin heldur, at um enn eitt skattaundantak skal setast í verk, skal tað hava við sær 

munandi og týðandi gagn. Gávur við serligum endamáli eru longu heimilaðar í skattalógini, 

og meirilutin heldur ikki, at tørvurin á lógarbroytingini kann mátast við vansan av enn einum 

skattaundantaki.   

  

Meirilutin tekur tí ikki undir við málinum og mælir Løgtinginum frá at samtykkja uppskotið. 

 

Minnilutin (Gerhard Lognberg, Jacob Vestergaard og Bill Justinussen) vísir á, at í Føroyum 

hevur tað altíð verið soleiðis, at vit hava roynt at hjálpt hvørjum øðrum, soleiðis at tey, ið 

hava havt ríkiligt, hava givið burtur av til tey, sum ikki hava havt til dagin og vegin. 

 

Uppskotið hevur til endamáls at varðveita hendan góða sið.  

 

Minnilutin tekur undir við uppskotinum og mælir Løgtinginum til at samtykkja tað. 

 

Fíggjarnevndin, 20. november 2018 

 

 

Ruth Vang  Gerhard Lognberg  Helena Dam á Neystabø 
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Kristin Michelsen  Pauli Trond Petersen  Jacob Vestergaard 

 

 

Bill Justinussen 


