
Álit 

 

í 

 

løgtingsmáli nr.  46/2018: Uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um 

meirvirðisgjald (Meirvirðisgjaldslógin) (Leigubilar og leingjan av freist) 

 

Kristina Háfoss, landsstýrismaður í fíggjarmálum, hevur lagt málið fram 28. september  2018, 

og eftir 1. viðgerð 5. oktober er tað beint Fíggjarnevndini. 

 

Nevndin hevur viðgjørt málið á fundum 14., 16., 19., 28. og  29. november og 10. desember. 

 

Undir viðgerðini hevur nevndin havt fund við bilasølur og landsstýrismannin í fíggjarmálum. 

 

Spurnarteknin er sett við galdandi mvg-treytir tá um leigu- og demobilar ræður. Landsstýrið 

ynskir við lógaruppskotinum at tryggja, at reglurnar liva upp til sítt endamál.  

 

Fíggjarnevndin heldur, at reglurnar skulu dagførast, men í staðin fyri heilt at avtaka mvg-

frítøkuna, eiga verandi reglur at verða herdar. Verandi reglur áseta, at mvg-frítøkan av 

leigubilum er treytað av, at akfarið verður útleigað í 6 mánaðir til í minsta lagi 10 ymiskar 

leigarar.  

 

Fíggjarnevndin mælir til at broyta lógina soleiðis, at kravið fyri mvg-frítøku skal vera, at  

 

• akfarið skal verða útleigað í 12 mánaðir til í minsta lagi 10 ymiskar leigarar 

• akfarið skal koyra í minsta lagi 10.000 km 

• mvg-undantøka kann í mesta lagi vera kr. 30.000  

• Haraftrat skulu demoakfør strikast í lógini 

 

Lógaruppskotið, sum er lagt fyri Løgtingið, er ætlað at hava gildi frá framløgudegnum.  

Ivi er sáddur um, hvørt verandi lógartekstur nóg greitt staðfestir, hvat er galdandi fyri akfør,  

ið eru skrásett sum leigubilar áðrenn framløgudagin. Ætlanin hevur verið og er, at  

lógarbroytingin bert er galdandi fyri akfør, ið verða skrásett sum leigubilar frá 

framløgudegnum og frameftir.  

 

Til tess at ongin ivi skal vera um, at lógin er galdandi fyri akfør, ið eru skrásett frá  

framløgudegnum, verður mælt til at broyta gildiskomuregluna í § 2.  

 

 

Nevndin setir tí fram soljóðandi:  

 

b r o y t i n g a r u p p s k o t 

 

1. Í § 1. nr. 3 verður § 10, stk. 2 orðað soleiðis: 

“Stk. 2. Fyri motorakfør, skrásett sum leiguakfør, og akfør nýtt til skúlakoyring, kann 

reglan sbrt. stk. 1 verða nýtt. Fyri at akfar, nýtt til skúlakoyring, skal kunna viðgerast 

eftir stk. 1, skal tað hava verið nýtt til skúlakoyring í minsta lagi 6 mánaðir. Fyri at 

akfar, skrásett sum leiguakfar, skal kunna viðgerast eftir stk. 1, skal akfarið hava havt 

í minsta lagi 10 ymiskar leigarar, hava koyrt í minsta lagi 10.000 km, hava verið 



skrásett sum leiguakfar í minsta lagi 12 mánaðir og hava fingið endurrindaðar í mesta 

lagi 30.000 kr. í meirvirðisgjaldi.” 

 

2. § 1, nr. 4 verður strikað. 

 

3. § 2 verður orðað soleiðis:  

 

“§ 2 

Stk. 1. Henda løgtingslóg kemur í gildi dagin eftir, at hon er kunngjørd og hevur 

virknað frá framløgudegnum fyri tey í § 1, nr. 3 nevndu akfør skrásett framløgudagin 

ella seinni.  

Stk. 2. Tey í § 1, nr. 3 nevndu akfør, sum eru skrásett áðrenn framløgudagin kunnu 

framvegis avgjaldsgreiðast eftir § 10 stk.1 í meirvirðisgjaldslógini. 

Stk. 3. § 1, nr. 2 kemur í gildi 31. mars 2021, sbr. stk. 4.  

Stk. 4. Fyri at fáa meirvirðisgjald endurgoldið eftir § 1, nr. 1, skal umsókn verða latin 

TAKS í seinasta lagi 31. mars 2021.” 

 

 

Við hesum broytingum tekur ein samd nevnd undir við málinum og mælir Løgtinginum til at 

samtykkja uppskotið. 

 

 

 

Fíggjarnevndin, 12. desember 2018 

 

 

 Ruth Vang  Bárður á Steig Nielsen Helena Dam á Neystabø 
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