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Rættarnevndin 

 
B20181204 Rættarnevndin ALS-lógin 

Skáli, hin 04.12.2018 

 

 

Viðv.: “Uppfylging til fund í rættarnevndini 28. november 2018” 

 

Rættarnevndin spurdi um tað var møguligt at fáa avrit av tilfarinum sum Faroe Offshore Service P/F 

(FOS) hevði við á fundin. Tað tilfarið verður hervið sent rættarnevndini. 

Talan er um: 

• Tíðarlinja fyri arbeiði hjá FOS í sb. við gjald til ALS og BAS (fram til stevning) 

• Framløga fyri SMR 

• Frítøku avtalur við millum AV og NAV  

• Dómin, sum víst verður til í broytingaruppskotinum. 

• Kæruavgerð um sjálvbodna trygging 

• Afturkalling av frítøku. 

 

Vit skulu samstundis nýta høvi at taka samanum høvuðssjónarmið okkara. 

Forsøgan til málið er, at BAS og ALS umsótu eins lóggávu ymiskt. 

Framløgan fyri SMR lýsir gongdina í málinum millum ALS og FOS, umframt eina samanbering 

millum ALS-lógina og BAS-lógina. 

Av tí at umsitingin ikki var eins, endaði hetta við einum rættarmáli. Avgerðin hjá Føroya Rætti verður 

brúkt sum grundgeving fyri at skulu broyta ALS-lógina. 

Aftaná dómin í Føroya Rætta, fyriliggur ein avgerð frá Kærunevndini fyri ALS, sum sigur, at ein 

løntakari hevði rætt at teknað sjálvbodna trygging sb. kunngerð frá ALS. 

Harvið var staðfest, at umsitingin av BAS var í tráð við lóggávuna, og at ALS nú skal umsita 

lóggávuna á sama hátt sum Barsilsskipanin. Hetta gerð, at í løtuni verður eins lóggáva umsitin eins. 

Sum skrivað i hoyringsskrivinum eru okkara viðmerkingar serliga til økið, sum viðvíkir dóminum í 

Føroya Rætti. 

Gjaldsskyldan í hesum uppskotinum verður víðkað til eisini at fevna um: 

1. Lønarinntøku fyri arbeiði, útint í Føroyum, sum ikki er Ainntøka  

2. Lønarinntøku, sum ikki er Ainntøka, fyri arbeiði, útint í Norðurlandi, og sum sbrt. ásetingum í 

millumtjóðasáttmála hava valt at vera sosialt tryggjað í Føroyum. 

Vit saknað eina nágreining av hvat lønarinntøka er. Sí eisini hoyringsskriv. 

Viðmerkjast kann afturat, at grundgevingin fyri hesi víðkan er, at útgangsstøðið í Norðurlendska 

Sáttmálanum um almanna trygd er at løntakari skal vera tryggjaður í arbeiðslandinum. 

Tað er rætt, at hetta er útgangsstøðið, men ætlaða ásetingin áleggur eisini løntakarum, sum eiga at 

vera tryggjaðir í bústaðarlandinum, at rinda til ALS, sí undantøkini í art 12 og 13 í ES fyriskipan 

883/2004. Undantøkini her, hóast ikki heilt eins, minna um ásetingarnar í tvískattasáttmálunum. 

Tað hevði tí verið nærliggjandi, at hugt eftir kenda og roynda hugtakinum “skattskyldug inntøka”. Eitt 

nú er hetta hugtakið brúkt í sambandi við gjaldskyldu til AMEG og Heilsutrygd. 



Faroe Offshore Service P/F 

FOS  Síða 2 av 2 

Útgangsstøði hevði tá verið, at gjaldast skal til sosialu skipanirnar í Føroyum av allari inntøku, sum er 

skattskyldug til Føroyar. Eisini er hetta eitt hugtak sum TAKS í dag krevur gjøld inn eftir. Hetta eigur 

alt annað líka at vera umsitingarliga lættari. 

 

Sum partur av serligu viðmerkingunum til §1, nr. 4 framgongur at: 

Undantøkan frá gjaldskylduni verður veitt eftir umsókn til ALS eftir § 8 a. 

Sum mannagongdin er nú, fyri føroyingar, sum ynskja framhaldandi at vera tryggjaðir í Føroyum 

(Bústaðarlandinum), skal umsókn sendast til Almannaverkið um frítøku fyri at gjalda almannagjøld í 

arbeiðslandinum. 

Um sviin, nevndur í viðmerkingunum, ynskir framhaldandi, at vera tryggjaður í Svøríki, skal hann 

søkja svensku myndugleikarnar og ikki ALS. 

 

Okkum kunnugt er arbeiði ígongd at eftirmeta allar líknandi skipanir, sum eru fevndar av 

norðurlendska sáttmálanum um almannatrygd, og um neyðugt at dagføra hesar. 

Vit sakna eina sakliga grundgeving fyri, hví ALS-lógin skal broytast nú, áðrenn arbeiði við at finna 

eina felags loysn er liðugt. 

 

Á fundnum 28. november vístu vit á eina afturkalling av frítøku við 7 ára afturvirkandi kraft. 

Tað er undrunarvert, at AV nú, aftaná dómin í Føroya Rætti, velur, at afturkalla eina frítøku við 7 ára 

afturvirkandi kraft. Viðmerkjast skal, at NAV avvísti, at afturkalla frítøkuna við afturvirkandi kraft. 

Skrivið frá NAV er viðlagt 

 

Eru spurningar ella ivamál, eru tit sjálvandi altíð vælkomin at ringja ella t-posta. 

 

 

Við heilsan 

 

 

Hans Jákup Johannesen 
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