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(Tillagan av tøkugjaldi) 

 

 

 

§ 1 

 

Í løgtingslóg nr. 64 frá 15. mai 2014 um 

loyvisgjald á alivinnu, sum broytt við 

løgtingslóg nr. 162 frá 24. desember 2015, 

verða gjørdar hesar broytingar: 

 

1. Í § 2, stk. 4, nr. 1 verður ”kr. 27 fyri 

kilo”  broytt til: ”kr. 36 fyri kilo”, og 

”4,5%” verður broytt til: ”5%”. 

 

2. Í § 2, stk. 4, nr. 2 verður ”kr. 23 fyri 

kilo” broytt til: ”kr. 32 fyri kilo”, og 

“kr. 27 fyri kilo” broytt til: “kr. 36 fyri 

kilo”. 

 

3. Í § 2, stk. 4, nr. 3 verður ”kr. 23 fyri 

kilo” broytt til: ”kr. 32 fyri kilo”. 

 

§ 2 

 

Henda løgtingslóg kemur í gildi 1. januar 

2019. 
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Kapittul 1. Almennar viðmerkingar 

 

1.1. Orsakir til uppskotið 

Uppskotið verður lagt fram í sambandi við fíggjarlógaruppskotið fyri 2019. Skotið verður upp  

at broyta og dagføra loyvisgjaldið á alivinnu. 

 

1.2. Galdandi lóggáva 

Fyritøkur, sum reka alivinnu í Føroyum, skulu eftir løgtingslóg nr. 64 frá 15. mai 2014 um 

loyvisgjald á alivinnu, sum broytt við løgtingslóg nr. 162 frá 24. desember 2015, rinda 

loyvisgjald.  

 

Í galdandi lóg er grundarlagið fyri tøkugjaldinum mánaðarliga tøkan av alifiski í kruvdari vekt, 

faldað við miðal altjóða marknaðarprísinum í sama mánaði.  

 

Gjaldið verður ásett sum ávíst prosent av gjaldsgrundarlagnum. Eitt ovara loft upp á 4,5 prosent 

er lagt inn, um miðal altjóða marknaðarprísurin er 27 kr. fyri kilo ella hægri. Hædd verður tikin 

fyri sveiggjum í marknaðarprísi og hækking í framleiðslukostnaði. 

 

Fyri at leggja upp fyri, at marknaðarprísirnir kunnu sveiggja, meðan framleiðslukostnaðurin er 

meira støðugur, er lagt inn eitt niðara “loft” í stigum. Tað ger, at tøkugjaldið minkar munandi, 

niður í 2,5 prosent, tá marknaðarprísurin fer niður um 27 kr. fyri kilo, og niður í 0,5 prosent, tá 

marknaðarprísurin fer niður um 23 kr. fyri kilo.  

 

Við átekning í løgtingsfíggjarlógini fyri fíggjarárið 2017 er ásett, at mánaðarligi 

miðalspotprísurin í evrum fyri kruvdan laks sambært Fish Pool Index verður brúktur sum 

altjóða marknaðarprísur til útrokning av avgjaldsgrundarlagnum undir loyvisgjaldinum.  

 

Umroknað verður til danskar krónur við at nýta sentralkursin hjá Danmarks Nationalbank.  

 

Loyvisgjald verður ikki rindað av tøku, ið landsdjóralæknin hevur álagt alara, og sum ikki kann 

seljast fyri marknaðarprís. 

 

Umframt loyvisgjaldið á alivinnu rinda fyritøkur í alivinnuni eisini vanligan partafelagsskatt 

og kapitalvinningsskatt á sama hátt, sum aðrar fyritøkur. Eigarar av alifyritøkum rinda skatt av 

vinningsbýti, tá ið fyritøkurnar rinda út vinningsbýti til eigararnar. Á henda hátt fær landið í 

dag part av inntøkunum, sum stava frá rættinum at gagnnýta aliøkini. 

 

Alifyritøkur kunnu draga loyvisgjaldið frá skattskyldugu inntøkuni á sama hátt, sum tær kunnu 

draga frá flestu aðrar útreiðslur, sum hava beinleiðis samband við virksemið hjá fyritøkuni. 

 

Altjóða marknaðarprísurin á aldum laksi hevur í fleiri ár verið væl omanfyri 27 kr. fyri kilo. Í 

løtuni rinda alifyritøkur tí í flestu førum loyvisgjaldið á 4,5 prosent av avgjaldsgrundarlagnum.  

 

Í frágreiðing frá landsstýrisins skattanevnd, latin landsstýrinum 1. desember 2017, varð mett, 

at ein vansi við verandi loyvisgjaldi er, at landið fær lutfalsliga lítlan part av inntøkunum 

sammett við vinningin í alivinnuni, tá ið altjóða laksaprísir eru høgir. Mælt varð til at broyta 

loyvisgjaldið á alivinnu soleiðis, at landið fær inn størri part av inntøkunum sammett við í dag 

– serliga tá ið altjóða laksaprísir eru høgir. 
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Skattanevndin mælti til, at loyvisgjaldið varð broytt til eitt gjald á tilfeingisrentuna. Gjaldið á 

tilfeingisrentuna skuldi grundast á mettu tilfeingisrentuna. Mett tilfeingisrenta er staðfesta 

avkastið (vinningurin), sum er eftir, tá ið framleiðslukostnaður og mettur vanligur vinningur 

eru drigin frá staðfesta umsetninginum. Gjaldið á mettu tilfeingisrentuna skuldi eftir 

uppskotinum hjá skattanevndini verða 80 prosent av mettu tilfeingisrentuni. 

 

Mett verður, at tað ikki er skilagott, at loyvisgjaldið á alivinnuna verður hækkað so munandi, 

sum eftir uppskotinum frá skattanevndini. Harumframt verður mett, at bæði fyri alivinnu og 

fyri umsitingina av skipanini er eitt nýtslugjald/royalty ein einfaldari skipan enn eitt gjald á 

tilfeingisrentuna, sum er ein tung skipan at umsita. 

 

Skotið verður tí upp, at verandi skipan við tøkugjaldi heldur verður endurskoðað og tillagað.   

 

1.3. Endamálið við uppskotinum 

Endamálið er, at landið fær inn størri part av virðinum av framíhjárættindunum til føroysku 

alifirðirnar sammett við í dag, serliga tá ið altjóða laksaprísir eru høgir. 

Harumframt er endamálið at tillaga mørkini fyri stigvísu ásetingina av prosentgjaldinum, so 

tey samsvara við hækkaðu framleiðslukostnaðirnir í alivinnuni. 

 

1.4. Samandráttur av nýskipanini við uppskotinum 

Eftir uppskotinum heldur skipanin við at krevja eitt nýtslugjald/royalty fyri framíhjárættindi 

at gagnnýta føroysku alifirðirnar fram. Somuleiðis verður hildið fast við, at gjaldið verður 

álagt í stigum. 

 

Loftið fyri prosentgjaldinum verður hækkað við 0,5 prosentstigum, úr 4,5 prosentum upp í 5 

prosent, eins og upprunaliga ætlað.  Avleiðingin av hesum er, at meira tøkugjald verður tikið 

inn í góðum tíðum.  

 

Skotið verður sostatt upp, at tøkugjaldið verður 5 prosent teir mánaðir, tá altjóða 

marknaðarprísurin er 36 kr. fyri kilo ella hægri. 

 

Lægra markið verður hækkað samsvarandi úr 23 kr. fyri kilo upp í 32 kr. fyri kilo. Teir 

mánaðir, marknaðarprísurin er 32 kr. fyri kilo ella hægri, men lægri enn 36 kr. fyri kilo, 

verður tøkugjaldið 2,5 prosent. Teir mánaðir, marknaðarprísurin er undir 32 kr. fyri kilo, 

verður tøkugjaldið  0,5 prosent. 

 

Endamálið við stigvísa gjaldinum í mun til altjóða marknaðarprísin er, at stigini verða ásett við 

støði í meting av framleiðslukostnaðinum hjá alifyritøkunum, t.e. at tá marknaðarprísurin á 

laksi nærkast metta framleiðslukostnaðinum, so lækkar prosentvísa gjaldið. 

 

Tá mørkini á ávikavist 23 kr. fyri kilo og 27 kr. fyri kilo vórðu ásett í 2015, varð hetta gjørt við 

støði í eini yvirskipaðari meting av, hvør framleiðslukostnaðurin var í føroysku alivinnuni. 

Síðan 2015 eru framleiðslukostnaðirnir í alivinnuni farnir upp rættiliga munandi. Tørvur er tí 

á at tillaga mørkini fyri stigvísu ásetingina av prosentgjaldinum samsvarandi 

framleiðslukostnaðunum í alivinnuni. 
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Skattanevndin metir, at framleiðslukostnaðurin í miðal liggur um 32 kr. fyri kilo. Aftrat 

framleiðsluprísinum verður lagdur ein “vanligur vinningur”, t.e. tað, sum íleggjarar krevja, at 

ein íløga í alivinnu skal forrenta. Skattanevndin metir, at vanligi vinningurin er 4 kr. fyri kilo. 

 

Skotið verður tískil upp, at alifyritøkurnar skulu gjalda hægsta tøkugjaldið á 5%, tá altjóða 

marknaðarprísurin fer upp um 36 kr. fyri kilo. Tá prísurin er millum 36 kr. fyri kilo og 32 kr. 

fyri kilo, verður tøkugjaldið 2,5%. 

 

Hildið verður fast um, at føroysku alifyritøkurnar altíð skulu gjalda eitt nýtslugjald fyri 

framíhjárættindini til føroysku alifirðirnar. Nýtslugjaldið fyri føroysku alifirðirnar eigur eisini 

at verða goldið, um marknaðarprísurin í løtum fer niður um framleiðsluprísin. Hetta gjaldið 

verður eins og áður sett at vera 0,5%, og verður tað goldið, tá prísurin fer undir 32 kr. fyri kilo. 

 

Mánaðarligi miðalspotprísurin í evrum fyri kruvdan laks sambært Fish Pool Index verður 

framvegis brúktur sum altjóða marknaðarprísur at rokna avgjaldsgrundarlagið undir 

loyvisgjaldinum. Umroknað verður framvegis til danskar krónur við at nýta sentralkursin hjá 

Danmarks Nationalbank. 

Við broytingunum í uppskotinum fær landið ein meira rímiligan part av inntøkunum, sum 

stava frá alingini á alifirðunum, serliga tá ið altjóða laksaprísir eru høgir.  

Hækkingin av ovara markinum frá kr. 27 fyri kilo til kr. 36 fyri kilo og niðara markinum frá 

kr. 23 fyri kilo til kr. 32 fyri kilo hevur samstundis við sær, at inntøkurnar til landið verða 

minni, tá altjóða marknaðarprísurin lækkar. Hetta kemur tó sannlíkt ikki at ávirka inntøkurnar 

hjá landskassanum næstu árini, tí at metingin er, at marknaðarprísurin fer at halda sær yvir 36 

kr. fyri kilo komandi tvey árini. 

Við broytingini av ovara og niðara markinum er sostatt lagt upp fyri, at 

framleiðslukostnaðirnir í alivinnuni eru farnir upp. 

 

1.5. Ummæli 

Uppskotið hevur ikki verið í almennari hoyring, tí at stundir vóru ikki til tað, tí at uppskotið 

skal leggjast fram samstundis sum fíggjarlógaruppskotið. Nevndin í Havbúnaðarfelagnum 

hevur tó fingið uppskotið og á fundi havt høvi at leggja fram síni sjónarmið.  

Havbúnaðarfelagið finst yvirskipað at, at málið tykist verða skundað ígjøgnum uttan nøktandi 

tíð til hoyring. Felagið vísir somuleiðis á, at seinastu seks árini er skipanin við loyvisgjaldi til 

alivinnuna broytt fýra ferðir, og at hetta ikki eru nóg støðugir karmar fyri vinnuna. 

Havbúnaðarfelagið endurtekur síni prinsippiellu sjónarmið frá seinastu broyting í lógini, 

nevniliga at alifyritøkur eiga ikki at gjalda eitt loyvisgjald av umsetningi, men heldur av 

staðfestum vinningi.  

Felagið hevði somuleiðis ítøkiligar viðmerkingarnar til metingarnar av framleiðslukostnaði og 

stigini fyri tøkugjaldið. Broytingar eru framdar í uppskotinum við støði í hesum ítøkiligu 

viðmerkingunum frá Havbúnaðarfelagnum. 
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Kapittul 2. Avleiðingarnar av uppskotinum 

 

2.1. Fíggjarligar avleiðingar fyri land og kommunur 

Uppskotið hevur fíggjarligar avleiðingar fyri landskassan og kommunurnar. 

 

Sambært galdandi lóg hevði landið í 2019 fingið umleið 148,3 mió. kr. samanlagt í 

tøkugjaldi. Sambært uppskotinum fær landið í staðin 164,8 mió. kr. í tøkugjaldi. Tað vil siga, 

at uppskotið hevur við sær eina meirinntøku fyri landið á 16,5 mió. kr. 

Tøkugjaldið verður drigið frá í skattskyldugu inntøkuni sambært skattalógini. Hægri tøkugjald 

hevur tí við sær, at inntøkurnar frá felagsskatti verða minni. Kommunurnar fáa 30% av 

felagsskattinum og landið fær 70%, so hetta ávirkar eisini kommunurnar. Hækkingin hevur tó 

onga ávirkan á felagsskattin í 2019, tí felagsskatturin í 2019 verður rindaður av skattskyldugu 

inntøkuni í 2018. 

 

Talva 1. Inntøkur landskassans av loyvisgjaldi á alivinnuna  

 2014 2015  2016  2017  M2018  M2019 

 Loyvisgjald 

mió. kr. 

40,8 23,7 157,9 158,0 134,2 164,8 

 

 

2.2. Umsitingarligar avleiðingar fyri land og kommunur 

Uppskotið hevur ikki umsitingarligar avleiðingar fyri land og kommunur. 

 

 

2.3. Avleiðingar fyri vinnuna 

Fyri alivinnuna hevur uppskotið við sær, at samlaða tøkugjaldið í 2019 økist við umleið 16,5 

mió. kr. Tøkugjaldið kann dragast frá skattskyldugu inntøkuni. Hetta hevur tí við sær, at 

felagsskatturin hjá alivinnuni lækkar við 18% av 16,5 mió. kr. í 2019. Tað vil siga, 

felagsskatturin hjá alivinnuni verður 3,0 mió. kr. lægri í 2020. Verður frádrátturin í 

skattskyldugu inntøkuni fyri 2019 roknaður uppí, hevur uppskotið við sær eina samlaða 

hækking fyri alivinnuna á umleið 13,5 mió. kr. 

 

 

2.4. Avleiðingar fyri umhvørvið 

Uppskotið hevur ikki avleiðingar fyri umhvørvið í breiðari merking. 

  

 

2.5. Avleiðingar fyri serstøk øki í landinum 

Uppskotið hevur ikki fíggjarligar, umsitingarligar ella umhvørvisligar avleiðingar fyri eitt ávíst 

øki í landinum.  

 

2.6. Avleiðingar fyri ávísar samfelagsbólkar ella felagsskapir 

Uppskotið hevur ikki avleiðingar fyri ávísar samfelagsbólkar ella felagsskapir, t.d. sosialar 

avleiðingar ella aðrar avleiðingar. 

 

 

2.7. Millumtjóðasáttmálar á økinum 

Uppskotið hevur ikki avleiðingar fyri millumtjóðasáttmálar á økinum, ið lógaruppskotið fevnir 

um. 
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2.8. Tvørgangandi millumtjóðasáttmálar 

Uppskotið samsvarar við tvørgangandi millumtjóðasáttmálar, sum eru viðkomandi fyri 

lógaruppskotið. 

 

 

2.9. Markaforðingar 

Uppskotið elvir ikki til markaforðingar. 

 

 

2.10. Revsing, útpanting, sektir ella onnur størri inntriv 

Uppskotið hevur ikki ásetingar um revsing, útpanting og sektir og ger ikki onnur størri inntriv 

í rættindi hjá fólki. 

 

2.11. Skattir og avgjøld 

Tað eru ikki ásetingar í uppskotinum um skattir og avgjøld, sbr. pkt. 2.12 niðanfyri.  

 

 

2.12. Gjøld 

Gjaldið er sostatt ikki skattur, men heldur eitt nýtslugjald, sum landsmyndugleikar áleggja fyri 

rættin at gagnnýta aliøkini á  føroysku firðunum, sum samfelagið alt er eigari av.  

 

 

2.13. Áleggur lógaruppskotið fólki skyldur? 

Uppskotið áleggur ikki fólki nýggjar skyldur, so sum upplýsingarskyldu ella  

skrásetingarskyldu. 

 

2.14. Leggur lógaruppskotið heimildir til landsstýrismannin, ein annan enn 

landsstýrismannin ella til kommunur? 

Uppskotið leggur ikki heimildir til landsstýrismannin, ein annan enn landsstýrismannin ella til 

kommunur. 

 

2.15. Gevur lógaruppskotið almennum myndugleikum atgongd til privata ogn? 

Lógaruppskotið gevur ikki almennum myndugleikum atgongd til privata ogn. 

 

2.16. Hevur lógaruppskotið aðrar avleiðingar? 

Lógaruppskotið hevur ikki aðrar avleiðingar enn tær, sum eru nevndar omanfyri. 

 

2.17. Yvirlit yvir avleiðingarnar av uppskotinum 
 Fyri landið ella 

landsmyndug-

leikar 

Fyri 

kommunalar 

myndugleikar 

Fyri pláss ella 

øki í landinum 

Fyri ávísar 

samfelags-

bólkar ella 

felagsskapir 

Fyri vinnuna 

Fíggjarligar ella 

búskaparligar 

avleiðingar 

Ja Ja Nei Nei Ja 

Umsitingarligar 

avleiðingar 
Nei Nei Nei Nei Nei 



 

7 / 8 

 

Umhvørvisligar 

avleiðingar 
Nei Nei Nei Nei Nei 

Avleiðingar í 

mun til altjóða 

avtalur og 

reglur 

Nei Nei Nei Nei Nei 

Sosialar 

avleiðingar 
 Nei Nei  

 

 

Kapittul 3. Serligar viðmerkingar 

 

3.1. Viðmerkingar til ta einstøku greinina 

 

Til § 1 

Avgjaldsgrundarlagið eftir uppskotinum er, sum eftir galdandi lóg, tann nøgdin, alifelagið 

hevur slaktað ein ávísan mánað, faldað við miðal altjóða marknaðarprísinum sama mánað. 

Mánaðarligi miðalspotprísurin í evrum fyri kruvdan laks sambært Fish Pool Index verður 

framvegis brúktur sum altjóða marknaðarprísur at rokna avgjaldsgrundarlagið undir 

loyvisgjaldinum. Hetta er sama skipan, sum eftir galdandi lóg. 

 

Loyvisgjaldið sambært galdandi lóg er 4,5 prosent av avgjaldsgrundarlagnum teir mánaðir, tá 

altjóða marknaðarprísurin er 27 kr. fyri kilo (í DKK) ella hægri. Teir mánaðir, 

marknaðarprísurin er 23 kr. fyri kilo (í DKK), men lægri enn 27 kr. fyri kilo  (í DKK), er 

loyvisgjaldið 2,5 prosent. Teir mánaðir, marknaðarprísurin er undir 23 kr. fyri kilo (í DKK), er 

loyvisgjaldið 0,5 prosent. 

 

Eftir uppskotinum verður loftið fyri prosentgjaldinum hækkað við 0,5 prosentum, úr 4,5 

prosentum upp í 5 prosent, og markið fyri loftinum verður hækkað úr 27 kr. fyri kilo upp í 36 

kr. fyri kilo. 

 

Skotið verður sostatt upp, at tøkugjaldið verður 5 prosent teir mánaðir, tá altjóða 

marknaðarprísurin er 36 kr. fyri kilo ella hægri. 

 

Lægra markið verður hækkað samsvarandi úr 23 kr. fyri kilo upp í 32 kr. fyri kilo. Teir mánaðir, 

marknaðarprísurin er 32 kr. ella hægri, men lægri enn 36 kr., verður tøkugjaldið 2,5 prosent. 

Teir mánaðir, marknaðarprísurin er undir 32 kr., verður tøkugjaldið  0,5 prosent. 

 

 

 

Til § 2 

Eftir uppskotinum skal lógin fáa gildi 1. januar 2019. 
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Uttanríkis- og vinnnumálaráðið, 27. september 2018. 

 

 

Poul Michelsen 

landsstýrismaður 

 

/ Herálvur Joensen 

 

 

Yvirlit yvir fylgiskjøl: 

Fylgiskjal 1: Javntekstur 

 


