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Løgtingsmál nr. 65/2018: Uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um 

landsskatt og kommunuskatt (Skattalógin) (Skattligt hall, skjalprógv, transfer-pricing, land 

fyri land frágreiðing o.a.) 

 

 

Uppskot til 

 

Løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um landsskatt og kommunuskatt (Skattalógin) 

(Skattligt hall, skjalprógv, transfer-pricing, land fyri land frágreiðing o.a.) 

 

§ 1 

 

Í løgtingslóg nr. 86 frá 1. september 1983 

um landsskatt og kommunuskatt 

(Skattalógin), sum seinast broytt við 

løgtingslóg nr. 169 frá 20. desember 2017, 

verða gjørdar hesar broytingar: 

 

1. Í § 33, nr. 2, 1. pkt. verður “sbr. nr. 5” 

broytt til: “sbr. § 33 a”. 

 

2. Í § 33 verður nr. 5 strikað. 

 

3. Aftan á § 33 verður sett:  

 

“33 a. Vísir skattauppgerðin hall, kann 

hetta verða drigið frá í skattskyldugu 

inntøkuni fylgjandi árini. Hall kann tó 

bert flytast fram til frádrátt eitt seinni 

inntøkuár, í tann mun tað ikki er rúm 

fyri tí í skattskyldugu inntøkuni eitt 

fyrri ár.  

Stk. 2. Hall hjá einum felagi fellur 

burtur, um ikki minst 50 prosent av 

partapeninginum o.a. ella 

atkvøðuvirðinum í felagi, fevnt av 

vinnufelagalógini, eru á somu hondum 

við byrjan av tí inntøkuári, hallið 

ætlandi verður flutt til, sum tey vóru 

við endan av tí inntøkuári, tá hallið 

varð staðfest. 

Stk. 3. Um skuld fellur burtur ella 

minkar, skal hallið lækkast 

samsvarandi. Verður skuld umløgd til 

partapening, verður hallið lækkað við 

tí upphædd, sum svarar til munin á 

áljóðandi virði og kursvirði á umløgdu 

skuldini umbýtisdagin. 

Lækkingarupphæddin verður minkað 

við tí inntøkuparti, sum stendst av 

frígivnu skuldini, og sum er 

skattskyldugur.” 

 

4. § 37 a, stk. 1 verður orðað soleiðis:  

“Skattskyldug, sum  

1) útlendskir likamligir ella 

løgfrøðiligir persónar hava ræði á, 

ella 
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2) hava ræði á løgfrøðiligum 

persónum, ella 

3) eru í samtaki við løgfrøðiligan 

persón, ella 

4) hava fastan rakstrarstað uttanlands, 

ella 

5) eru at rokna sum útlendskur 

likamligur ella løgfrøðiligur 

persónur við føstum rakstrarstaði í 

Føroyum, skulu í sambandi við 

uppgerð av skattskyldugu 

inntøkuni nýta teir prísir og tær 

treytir í handilsligu ella 

búskaparligu viðurskiftum sínum 

við áðurnevndu likamligu og 

løgfrøðiligu persónar og føstu 

rakstrarstaðir, sum høvdu verið 

nýttir, um talan var um viðurskifti 

millum óheftar partar.” 

 

5. § 37 a, stk. 2 verður orðað soleiðis: 

“Stk. 2. Við ræði í stk. 1, nr. 1 er at 

skilja, at likamligir ella løgfrøðiligir 

persónar beinleiðis ella óbeinleiðis eiga 

meira enn 50% av partapeninginum 

ella innskotspeninginum ella hava ræði 

á meira enn 50% av atkvøðunum í 

felagnum. Tá mett verður, um tann 

skattskyldugi hevur avgerandi ávirkan 

á ein løgfrøðiligan persón, ella um 

avgerandi ávirkan verður útint á 

skattskylduga av einum løgfrøðiligum 

ella einum likamligum persóni, verða 

partabrøv og atkvøðurættindi sum 

samtaksfeløg eiga, persónlig 

eigarapartabrøv og teirra nærstandandi 

o.o. roknað uppí. Hetta er eisini 

galdandi fyri eigarapartar og 

atkvøðurættindi, sum eru tillutað 

øðrum eigarum, sum eigarin hevur eina 

avtalu við um felags avgerandi ávirkan. 

Stk. 1, nr. 1 fevnir eisini um feløg, har 

útlendskir likamligir ella løgfrøðiligir 

persónar í samtaki ella saman við 

nærstandandi eiga meira enn 50% av 

partapeninginum ella 

innskotspeninginum ella hava ræði á 

meirilutanum av atkvøðunum í 

felagnum. Við ræði í stk. 1, nr. 2 er at 

skilja, at skattskyldugi, beinleiðis ella 

óbeinleiðis ella saman við 

nærstandandi, eigur meira enn 50% av 

partapeninginum ella 

innskotspeninginum ella hevur ræði á 

meira enn 50% av atkvøðunum í 

felagnum. Við skattskyldug í samtaki 

við løgfrøðiligan persón, sbrt. stk. 1, 

nr. 3, er at skilja, at somu eigarar hava 

ræði á feløgunum. Ræði í 6. pkt. skal 

skiljast eins og ræði í 5. pkt. Við 

nærstandandi hjá tí skattskylduga er at 

skilja, at hetta umfatar hjúnafelaga, 

foreldur, ommur og abbar, børn, 

ommubørn og abbabørn og 

hjúnafelagar teirra ella deyðsbúgv hjá 

omanfyrinevndu persónum. 

Stjúkbarnaviðurskifti og 

ættleiðingarviðurskifti eru at javnmeta 

við ættarsambond.” 

 

6. Í § 37 b, stk. 4 verður “tamarhaldi” 

broytt til: “ræði”. 

 

7. Í § 60, stk. 1 verður nr. 3 strikað. 

 

8. § 118 a, stk. 1 verður orðað soleiðis: 

“Skattskyldug, 

1) sum likamligir ella løgfrøðiligir 

persónar hava ræði á ella 

2) sum hava ræði á føroyskum ella 

útlendskum løgfrøðiligum 

persónum ella 

3) sum eru í samtaki við føroyskan 

ella útlendskan løgfrøðiligan 

persón ella 

4) sum hava fastan rakstrarstað 

uttanlands ella 

5) sum eru at rokna sum útlendskur 

likamligur ella løgfrøðiligur 

persónur við føstum rakstrarstaði í 

Føroyum, skulu á sjálvuppgávuni 

tilskila slag og vav á handilsligu 

ella fíggjarligu viðurskiftum 

sínum við áðurnevndu likamligu 

og løgfrøðiligu persónar og føstu 

rakstrarstaðir. § 103, stk. 2 verður 

samsvarandi nýtt.” 

 

9. § 118 a, stk. 2 verður orðað soleiðis: 
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“Stk. 2. Við ræði er at skilja 

ognarviðurskifti ella ræði á 

atkvøðunum, sum ásett í § 37a. Við 

skattskyldug í samtaki við 

løgfrøðiligan persón, sbr. stk. 1, nr. 3, 

er at skilja, at somu eigarar hava ræði á 

feløgunum.” 

 

10. Í § 118 a, stk. 4 verður 2. pkt. orðað 

soleiðis: 

“Skrivliga skjalprógvið skal eftir 

áheitan latast TAKS í seinasta lagi 60 

dagar eftir áheitanina.”  

 

11. Í § 118 a, verður sum stk. 6 sett: 

“Stk. 6. Skattskyldug, ið sjálvstøðugt, 

ella í samtaki við onnur, hava eina 

árliga samanlagda fíggjarstøðu minni 

enn 10 mió. kr., og ein samlaðan 

árligan umsetning minni enn 10 mió. 

kr. skulu hvørki gera ella goyma slík 

skjalprógv, sum ásett í stk. 4, tó kann 

TAKS í serligum førum áleggja hesum 

feløgum at gera og goyma slík 

skjalprógv.”  

 

12. Aftan á § 118 a verður sett:  

 

“§ 118 b. Í hesi grein, umframt í §§ 

118 c-g, verða niðanfyri standandi 

hugtøk brúkt og skilt á henda hátt:  

1) Land fyri land frágreiðing: Ein 

frágreiðing, sum eitt samtak letur 

skattamyndugleikunum. 

Frágreiðingin skal upplýsa 

skattamyndugleikarnar um alt tað 

búskaparliga virksemi, sum 

samtakið hevur í øllum londum í 

allari verðini. 

2) Samtak: Feløg, sum orsakað av 

eigaraviðurskiftum ella ræði eru 

sambundnar á tann hátt, at feløgini 

eftir teimum galdandi reglunum um 

konsolideraðan samtaksroknskap, 

sum samtakið er fevnt av, hava 

roknskaparskyldu ella høvdu havt 

eina slíka roknskaparskyldu, um 

eitt ella fleiri feløg vóru 

børsskrásettar. 

3) Fleirtjóðasamtak: Eitt samtak, sum 

hevur samtaksfeløg í meira enn 

einum skattarættardømi. 

4) Samtaksfelag: 

a) Hvørt felag í einum 

fleirtjóðasamtaki, sum 

sjálvstøðugt frammgongur í tí 

konsolideraða 

samtaksroknskapinum ella 

hevði frammgingið í hesum, 

um ein ella fleiri av feløgunum 

í samtakinum vóru børsskrásett. 

b) Hvørt felag, sum ikki er tikið 

við í tann konsolideraða 

samtaksroknskapin, einans 

orsakað av støddini á felagnum 

ella tí tað ikki er viðkomandi 

fyri tann konsolideraða 

samtaksroknskapin. 

c) Hvørt fast rakstrarstað hjá 

einum felagi, sum er fevnd av 

annaðhvørt litra a ella litra b, 

um serstakur roknskapur krevst 

orsakað av ársroknskaparligum- 

ella skattaroknskaparligum 

grundum ella við atliti at 

uttanhýsis eftirliti ella 

leiðslukunningarligum 

endamálum innanhýsis í 

samtakinum. 

5) Tað ultimativa móðurfelagið: Eitt 

samtak, sum í einum fleirtjóða 

samtaki lýkur fylgjandi treytir: 

a) Samtakið hevur beinleiðis ella 

óbeinleiðis ræði á einum ella 

fleiri øðrum samtøkum í 

fleirtjóða samtakinum, sum 

hevur við sær, at felagið er 

undirlagt roknskapskrøvunum 

um at gera ein konsolideraðan 

samtaksroknskap eftir teimum 

reglum, sum eru galdandi í tí 

landinum, har felagið skattliga 

hoyrir heima, ella hevði havt 

eina slíka roknskaparskyldu, 

um felagið var børsskrásett. 

b) Einki annað samtak í fleirtjóða 

samtakinum hevur beinleiðis 

ella óbeinleiðis nóg mikið av 
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ræði á felagnum, sum samtakið, 

nevnt í litra a hevur. 

6) Umsetningur: Øll inntøka, sum 

felagið umsetur í samband við tann 

vanliga raksturin, m.a. vørusølu, 

tænastuveitingar, samsýningar, 

rentur, vinningsbýti og nýtslugjøld. 

7) Umboðsmóðurfelag: Eitt samtak, 

sum í samsvari við § 118 d, stk. 2, 

er valt til at handa tí landinum, har 

tað skattliga hoyrir heima, eina 

land fyri land frágreiðing, tá ein 

ella fleiri treytir í § 118 d, stk. 1, 

nr. 2, eru loknar. 

8) Avtala millum teir málsráðandi 

myndugleikarnar: Ein altjóða 

avtala millum teir málsráðandi 

skattamyndugleikarnar í teimum 

viðkomandi rættardømunum, sum 

setur krøv um sjálvvirkandi skifti 

av land fyri land frágreiðingum.  

9) Altjóða avtala um skifti av 

skattaviðurskiftum: Ein og hvør 

dupultskattasáttmáli, annar 

altjóðasáttmáli ella 

millumtjóðasáttmáli, ella 

fyrisitingarlig avtala, gjørd um 

hjálp í skattarættarmálum, sum 

hevur við sær, at tað er møguligt 

hjá Føroyum og øðrum 

rættardømum at býta um 

upplýsingar, millum annað 

sjálvvirkandi umbýting av 

skattaupplýsingum. 

10) Skipanarligur feilur viðvíkjandi 

einum rættardømi: Tá ein avtala 

ímillum teir málsráðandi 

myndugleikarnar í Føroyum og 

mynduleikarnar í viðkomandi 

rættardøminum er gjørd, men 

myndugleikarnir í hinum 

rættardøminum hava strikað ta 

sjálvvirkandi skipanina um 

umbýting av upplýsingum av 

øðrum orsøkum enn teimum, sum 

eru fastlagdar í avtaluni ímillum 

tann málsráðandi myndugleikan í 

Føroyum og myndugleikan í 

viðkomandi rættardøminum. Hetta 

er eisini galdandi, um 

myndugleikin í viðkomandi 

rættardøminum ferð eftir ferð letur 

vera við at býta land fyri land 

frágreiðingina um við Føroyum í 

teimum førum, tá eitt 

fleirtjóðasamtak hevur eitt samtak í 

Føroyum. 

 

§ 118 c. Tað ultimativa móðurfelagið í 

einum fleirtjóðasamtaki, sum skattliga 

hoyrir heima í Føroyum sbrt. § 1 í 

skattalógini ella § 1 í 

kapitalvinningsskattalógini, skal handa 

teimum føroysku 

skattamyndugleikunum eina land fyri 

land frágreiðing fyri eitt inntøkuár, um 

samtakið hevur ein konsolideraðan 

umsetning fyri minst 5,6 mia. kr. í 

roknskaparárinum tað inntøkuárið, sum 

frágreiðingin skal greiða frá. 

Stk. 2. Land fyri land frágreiðingin skal 

í seinasta lagi vera latin inn 12 mánaðir 

eftir síðsta dag í tí inntøkuári, sum hon 

skal greiða frá. 

 

§ 118 d. Eitt samtak, sum ikki er tað 

ultimativa móðurfelagið, skal lata land 

fyri land frágreiðingina inn áðrenn 

freistina, sum er nevnd í § 118 c, stk. 2, 

sbr. tó § 118 e, um hesar treytir eru 

loknar: 

1) Samtakið hoyrir skattliga heima í 

Føroyum sbrt. § 1 í skattalógini, og 

2) ein ella fleiri av fylgjandi treytum 

eru loknar: 

a) Tað ultimativa móðurfelagið í 

samtakinum hevur ikki ábyrgd 

av at handa eina land fyri land 

frágreiðing inn í landinum, har 

tað hoyrir heima. 

b) Sjálvvirkandi umbýting av land 

fyri land frágreiðingum hendir 

ikki, orsakað av at eingin avtala 

er gjørd ímillum teir føroysku 

málsráðandi myndugleikarnar 

og myndugleikarnar í tí 

viðkomandi rættardøminum, 

har tað ultimativa móðurfelagið 

skattliga hoyrir heima, sjálvt 

um hesi lond hava eina altjóða 
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avtalu um umbýting av 

skattaupplýsingum. 

c) Ein skipanarligur feilur er hendur í 

tí rættardøminum, har tað 

ultimativa móðurfelagið skattliga 

hoyrir heima, og 

skattamyndugleikarnir hava 

fráboðað samtakinum í nr. 1 um 

hetta. 

Stk. 2. Eru ein ella tvær av treytunum, 

sum eru nevndar í stk. 1, nr. 2 loknar, og 

er talan um meira enn eitt føroyskt 

samtak, sbrt. stk. 1, nr. 1, skulu 

samtøkini velja eitt av samtøkunum til at 

virka sum umboðsmóðurfelag og skal 

hetta umboðsmóðurfelagið tryggja sær, 

at land fyri land frágreiðingin verður 

handað skattamyndugleikunum áðrenn 

freistina, sum er nevnd í § 118 c, stk. 2. 

Skattamyndugleikarnir skulu fáa boð um 

valið av umboðsmóðurfelagi, og hetta 

hevur valda samtakið ábyrgd av at gera. 

 

§ 118 e. Eitt samtak skal ikki handa 

skattamyndugleikunum eina land fyri 

land frágreiðing, um frágreiðingin, vegna 

fleirtjóða samtakið verður handað av 

umboðsmóðurfelagnum í tí 

rættardøminum, har 

umboðsmóðurfelagið hoyrir heima, og 

fylgjandi treytir eru loknar: 

1) Í rættardøminum, har 

umboðsmóðurfelagið skattliga hoyrir 

heima, er krav um handan av land 

fyri land frágreiðingini. 

2) Rættardømið, har 

umboðsmóðurfelagið skattliga hoyrir 

heima, hevur eina altjóða avtalu um 

umbýting av upplýsingum við 

Føroyar, og ein sjálvvirkandi skipan 

ger, at land fyri land frágreiðingar 

verða umbýttar, í samsvari við avtalu 

millum teir málsráðandi 

myndugleikarnar. 

3) Eingin skipanarligur feilur er 

viðvíkjandi tí rættardøminum, har 

umboðsmóðurfelagið hoyrir heima, 

ella skattamyndugleikarnir hava latið 

vera við at boða samtakinum frá um 

skipanarligan feil. 

4) Rættardømið, har 

umboðsmóðurfelagið skattliga hoyrir 

heima, hevur móttikið eina fráboðan, 

sbrt. § 118 f, stk. 1, frá einum 

samtaki, sum skattliga hoyrir heima í 

sama rætttardømi sum 

umboðsmóðurfelagið, um, at 

samtakið skal virka sum 

umboðsmóðurfelag. 

5) Samtakið hevur boðað 

skattamyndugleikunum frá, sbrt. § 

118 f, stk. 2. 

 

§ 118 f. Tað ultimativa móðurfelagið, 

sbrt. § 118 c, stk. 1, ella eitt føroyskt 

umboðsmóðurfelag, sbrt. §118 d, stk. 

2, í einum fleirtjóðasamtaki, skal í 

seinasta lagi áðrenn inntøkuárið, sum 

land fyri land frágreiðing umfatar, 

endar, senda skattamyndugleikunum 

eina fráboðan um, hvør av teimum 

hevur ábyrgd av at handa land fyri land 

frágreiðingina.  

Stk. 2. Er samtakið ikki tað ultimativa 

móðurfelagið ella 

umboðsmóðurfelagið, skal samtakið 

sjálvt boða skattamynduleikunum frá 

um, hvat samtak hevur ábyrgdina av at 

handa land fyri land frágreiðingina, og 

fráboða, hvar hetta samtak skattliga 

hoyrir heima. 

 

§ 118 g. Landstýrismaðurin í 

fíggjarmálum kann áleggja nærri 

reglugerðir um innhaldskravið í land 

fyri land frágreiðingum, sum sbrt. §§ 

118 b, 118 d og 118 e skulu handast 

skattamyndugleikunum.” 

 

13. Aftan á § 139 b verður sett: 

 

“§ 139 c. Við bót verður revsaður tann, 

sum tilvitað ella av grovum ósketni: 

1) Letur vera við at veita 

skattamyndugleikunum land fyri 

land frágreiðingina, sbrt. §§ 118 c, 

118 d og 118 e, til tíðina. 

2) Gevur skeivar ella villleiðandi 

upplýsingar í land fyri land 

frágreiðingini. 
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3) Ikki lýkar treytirnar, sum eru 

ásettar í kunngerð nr. 11 frá 19. 

februar 2016 um eyðmerking og 

fráboðan av fíggjarkontum við 

tilknýti til útheimin.” 

 

§ 2 

 

Henda løgtingslóg kemur í gildi 1. januar 

2019, tó hava § 1, nr. 1 og 2 virknað frá 

framløgudegnum. 
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Kapittul 1. Almennar viðmerkingar 

 

 

1.1. Orsakir til uppskotið 

TAKS hevur seinasta árið gjørt eitt stórt kanningararbeiði í sambandi við at fyribyrgja ymiskum 

sløgum av skattahugsan. Í hesum sambandi hevur TAKS gjørt nøkur ítøkilig tilmæli um 

lógarbroytingar. Hetta uppskotið er partur av hesum tilmælum, sum m.a. bera í sær at steðga 

spekulatión við skattligum halli. Talan er um dagføringar av teimum føroysku reglunum um 

transfer-pricing. 

 

Ein partur av transfer-pricing reglunum, sum eisini skulu innførast í føroysku skattalóggávuna 

er “land fyri land frágreiðing.” Land fyri land frágreiðing er partur av BEPS (The Base Erosion 

and Profit Shifting) verkætlanini hjá OECD. BEPS verkætlanin er ein roynd at betra um 

møguleikarnar hjá teimum umfataðu londunum at kunna virka ímóti, at stór samtøk og stórar 

feløg, sum virka í fleiri londum, gjalda ov lágan ella als ongan skatt. Átøk móti slíkari 

skattahugsan verða gjørd við at samskipa skattaskipanina á tann hátt, at upplýsingar skjótt og 

effektivt kunnu deilast landanna millum. Hetta verður mett at tryggja eina rættari og meira 

effektiva skatting av feløgum.  
 

Land fyri land frágreiðing er aktión nummar 13 í BEPS samstarvinum, og er eitt av teimum 

fýra minstakrøvunum, sum londini skulu lúka fyri at kunna vera við í samstarvinum. Aktión 

13 hevur við sær, at feløg og samtøk, sum eru partur av einum fleirtjóða samtaki, sum hevur 

ein konsolideraðan ársroknskap, sum liggur omanfyri 5,6 mia kr., skulu handa 

skattamyndugleikunum eina frágreiðing um øll tey skattarættardømini, virksemi verður ført í. 

Henda frágreiðingin kallast land fyri land frágreiðing (Country-by-Country Report/CbC). 

Frágreiðingin inniheldur upplýsingar um virksemið hjá samtakinum í høvuðsheitum og 

upplýsingar um, hvussu inntøkan er tillutað landanna millum og harvið, hvussu hon verður 

skattað í teimum londum, har samtakið hevur heimahoyrandi dótturfeløg og føst rakstrarstøð. 

Tey umfataðu samtøkini skulu gera ta fyrstu land fyri land frágreiðingina fyri inntøkuárið 2018 

(um inntøkuárið er byrjað 1. januar 2018 ella seinni), og frágreiðingin skal latast 

skattamyndugleikunum seinast eitt ár eftir, at inntøkuárið er endað. Fyri flest feløg vil hetta 

siga áðrenn 31. december 2019. 

 

Føroyskar feløg, sum eru partur av einum fleirtjóða samtaki og sum eftir reglunum skulu lata 

TAKS eina land fyri land frágreiðing, skulu sambært SL § 118 f boða TAKS frá, at tær eru 

fevndar av frágreiðingarskylduni. Felagið skal í fráboðanini upplýsa, hvat felag í samtakinum 

letur TAKS land fyri land frágreiðingina, og hvar viðkomandi felag skattliga hoyrir heima.  

 

Talan er um hesar broytingar:  

• Freist setast inn í § 118 a 

• Nærri lýsing av ræði í § 37 a 

• Avmarka møguleikarnar fyri at flyta skattlig hall, sbrt. § 33, nr. 5 a 

• Minstamark fyri skjalprógv 

• Country-by-Country reporting (“land fyri land frágreiðing”) 

• Partur av § 60 verður strikaður 
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1.2. Galdandi lóggáva 

Um transfer-pricing 

Transfer-pricing ger seg galdandi, tá handil fer fram millum partar, sum ikki eru óheftir, tí 

annar parturin eigur, ella hevur ræði á hinum partinum. Tá handil fer fram millum heftar 

partar, kann tað hava við sær skattahugsan soleiðis, at prísir verða settir annaðhvørt lægri ella 

hægri enn marknaðarprísin, við tí fyri eyga at flyta yvirskot úr øðrum felagnum yvir í hitt 

felagið, fyri at gjalda minni í skatti.  

 

Transfer-pricing er ein av stóru altjóða avbjóðingunum í umsitingini av partafelagsskattinum, 

tí tað kann hava við sær, at feløg, sum virka í fleiri londum, kunnu flyta yvirskot til tann 

partin av felagnum, sum hevur heimstað í landi, har lítil og ongin skattur verður rindaður.   

 

Reglur fyri at fyribyrgja slíkari skattahugsan eru at finna í § 37 a, § 37 b og § 118 a í 

Skattalógini. 

 

Í § 37 a er ásett at partar, sum mugu sigast at vera óheftir í sínum handilsligu og búskaparligu 

viðurskiftum, skulu í brúka teir prísir og treytir, ið høvdu verið galdandi, um talan var um 

óheftar partar.  

 

Í § 37 b eru ásetingar móti sokallaðari tunnari kapitalisering. Hetta er, tá yvirskot verður flutt 

millum feløg við at annað felagið hevur skuld til hitt felagið. Her er ásett, at um skuldin er 4 

ferðir størri enn eginpeningurin í felagnum, sleppur felagið ikki at draga tann partin av 

rentunum frá í skattskyldugu inntøkuni, sum stava frá tí partinum av skuldini, ið er oman fyri 

eina upphædd, ið samsvarar við fýra ferðir eginpeningin.  

 

Í § 118 a er ásett, at feløg skulu upplýsa síni búskaparligu viðurskifti í teimum førum, har 

handlað verður millum partar, har annar hevur ræðið á hinum. Eisini eru ásetingar um 

skjalprógv fyri, hvussu prísir og treytir annars eru ásett.  

 

Freist setast inn í § 118 a 

§ 118 a í skattalógini ásetir – sum sagt – reglur fyri skjalprógv hjá feløgum, sum eru fevnd av 

reglunum um transfer-pricing. Verandi áseting inniheldur tó ikki nakra freist fyri, nær 

skjalprógv í seinasta lagi skal vera TAKS í hendi. Fyri at tryggja, at mál ikki draga út orsakað 

av manglandi skjalprógvi verður mælt til, at ein freist verður sett.  

 

Nærri lýsing av ræði í § 37 a 

Í § 37 a verður ásett hvørji eru fevnd av reglunum um transfer-pricing. Men galdandi áseting 

verður mett at vera ov ógreið og ófullfíggjað viðvíkjandi teimum førum, har tveir ella fleiri 

persónar, sum eru nærstandandi, hava ræði í felag. TAKS hevur tí mælt til at fáa eina meira 

breiða definitión av ræði inn í lógina. 

 

Avmarka møguleikarnar fyri at flyta skattlig hall, sbrt. § 33, nr. 5 a 

Sbrt. § 33, nr. 5 a í skattalógini kunnu skattlig hall verða drigin frá í skattskyldugu 

inntøkuni fylgjandi árini. Hall kann tó bert flytast fram til frádrátt eitt seinni inntøkuár, 

í tann mun tað ikki er rúm fyri tí í skattskyldugu inntøkuni eitt fyrri ár.  

Við galdandi reglum um framflyting av halli er tað møguligt at keypa feløg við ongum 

virksemi og stórum skattligum halli og byrja at reka annað virksemi í hesum feløgum og 

soleiðis gagnnýta skattliga hallið, og harvið sleppa undan at gjalda skatt eitt skifti. Mett 

verður tí, at tað er neyðugt at avmarka møguleikan fyri at framflyta hall í slíkum førum, har 

eigaraskarin broytist munandi. 



 

9 / 21 

 

 

Minstamark fyri skjalprógv 

Sambært galdandi lóggávu er onki minstamark fyri, hvussu stórt eitt felag skal vera fyri at 

verða fevnt av reglunum um transfer-pricing. Men greitt er, at vandin fyri skattahugsan 

serliga er til staðar fyri størri feløg, meðan tað hjá smærri feløgum ikki er serliga áhugavert.  

 

Country-by-Country reporting (“land fyri land frágreiðing”) 

Galdandi lóggáva hevur ikki reglur um land fyri land frágreiðingar, sum OECD ásetir øllum 

samstarvslondum at hava og livir tí ikki upp til krøvini fyri at kunna vera við í BEPS 

samstarvinum. Tí er neyðugt at innføra hesar reglur í føroysku skattalóggávuna, fyri at 

tryggja, at Føroyar lúka krøvini. 

 

Partur av § 60 verður strikaður 

Við uppskotinum verður mælt til, at § 60, stk. 1, nr. 3 verður strikað, tí mett verður, at 

samsýningarnar til listafólkini, sum eru nevnd í ásetingini, eiga at verða viðgjørdar eins og 

inntøkur hjá øðrum vinnurekandi, og er hetta eisini skipanin uttanlands. 

Broytingin ber í sær, at samsýningin til sjálvstøðug listafólk skattliga antin verður viðgjørd 

sum vanlig vinnulig inntøka ella sum ítriv (hobby), har frádráttir einans verða loyvdir niður 

til 0 kr. 

Í tann mun listafólkini fáa lønarinntøku, t.d. sum kvøldskúlalærari í list, verður inntøkan 

framhaldandi við sum A-inntøka, sbrt. § 60, stk. 1, nr. 1. 

Nakrar av inntøkunum hjá listafólkum verða viðgjørdar øðrvísi, t.d. verður bókasavnsgjald til 

útlendskar rithøvundar viðgjørt sum nýtslugjald, har ein bruttoskattur á 25% verður goldin, 

sbr. § 7 í ásetingarlógini. 

Ásetingin, sum nú verður strikað, umfatar eisini samsýning til ítróttarfólk. Hetta hevur tó ikki 

við sær, at samsýningar til ítróttarfólk gerast B-inntøka. Tí ítróttarfólk fara framvegis at vera 

fevnd av greinini fyri teirra persónliga arbeiði í tænastu fyri onnur. Teirra løn og samsýning 

verða tí framhaldandi skattað sum A-inntøka, sbrt. § 60, stk. 1, nr. 1. 

 

 

1.3. Endamálið við uppskotinum 

Freist setast inn í § 118 a 

Endamálið er at tryggja, at mál ikki draga út orsakað av manglandi skjalprógvi. 

Mælt verður til at áseta eina freist á 60 dagar eftir, at TAKS hevur sent áheitan um 

skjalprógv. Hetta er sama dagatal, sum er galdandi í Danmark. Havandi í huga, at føroysk 

feløg sum heild eru smærri enn donsk feløg, átti tað ikki at verið neyðugt við eini freist, ið er 

longri enn 60 dagar. 

 

Nærri lýsing av ræði í § 37 a 

Mælt verður til eina áseting, sum er gjørd við fyrimynd í § 2 stk. 2 í donsku Ligningsloven. 

Mælt verður til at áseta, at ræði eisini ger seg galdandi tá nærstandandi í felag hava ræði. 

Ásett verður, at sum nærstandandi eru at rokna hjúnafelagar, umframt skyldfólk í beinari 

linju. Tað vil siga, at tað umfatar hjúnafelaga, foreldur, ommur og abbar, børn, ommu- og 

abbabørn og hjúnafelagar teirra, umframt deyðsbúgv hjá omanfyrinevndu persónum. 

 

Minstamark fyri skjalprógv 

Mælt verður til, at feløg ella samtøk, ið hava eina fíggjarstøðu, sum er minni enn 10 mió. kr., 

og ein árligan umsetning, sum er minni enn 10 mió. kr., hvørki skulu gera ella goyma tey 

skjalprógv, sum reglurnar um transfer-pricing annars áseta. Tó skulu hesi lata TAKS slík 
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skjalprógv eftir áheitan. Endamálið er at lætta um umsitingina av reglunum bæði fyri vinnuna 

og TAKS. 

 

Skattligt hall 

Endamálið við uppskotinum er at avmarka møguleikan at framflyta hall í sambandi við 

eigaraskifti. Sum greitt frá omanfyri er tað við galdandi reglum møguligt at keypa feløg við 

stórum skattligum halli og gagnnýta skattliga hallið, og harvið sleppa undan at gjalda skatt 

eitt skifti. Hetta ber til av tí, at tað í verandi skattalóggávu, ikki er nøkur forðing fyri handli 

við sonevndum “tómum feløgum” og av tí at skattalógin loyvir framflyting av halli. 

Harumframt er í skattalógini onki mark fyri, hvussu nógv hall kann verða drigið frá árliga. 

Hetta kostar landinum og kommununum skattainntøkur, og mett verður neyðugt at áseta 

avmarkingar. Skotið verður tí upp, at hall hjá einum felag fellur burtur, um ikki í minsta lagi 

helvtin av partapeninginum ella atkvøðuvirðinum í felagnum, eru á somu hondum við byrjan 

av tí inntøkuárinum, sum hallið ætlandi verður flutt til, sum tey vóru við  endan av tí 

inntøkuári, tá hallið varð staðfest. Tað vil siga, at um eigaraviðurskiftini broytast, soleiðis at 

onnur fáa ræði í felagnum, fella gomul undirskot burtur, og kunnu ikki dragast frá í 

skattskyldugu inntøkuni. 

 

Country-by-Country reporting (“land fyri land frágreiðing”) 

Endamálið við at áseta hesar reglur er fyri at liva upp til krøvini ásett av OECD, sum partur 

av BEPS samstarvinum.  

 

Partur av § 60 verður strikaður 

Endamálið við at strika part av § 60 er at javnstilla sjálvstøðug listafólk við sjálvstøðugt 

vinnurekandi í tann mun, at tey í summum førum kunnu skráseta inntøku teirra sum B-

inntøku. 

 

 

1.4. Samandráttur av nýskipanini við uppskotinum 

Uppskotið hevur við sær: 

 

• At freist verður ásett fyri, nær feløg skulu hava handað TAKS tey neyðugu 

skjalprógvini í sambandi við skattamál viðvíkjandi transfer-pricing, eftir at tey hava 

fingið áheitan frá TAKS. 

• At definitiónin av nærstandandi í § 37 a verður meira umfatandi og greiðari bæði fyri 

myndugleikan og skattgjaldaran. 

• At tað ikki longur fer at bera til at keypa feløg við skattligum halli og brúka tey til at 

sleppa undan skatti eitt skifti. 

• At feløg ella samtøk við árligum umsetningi minni enn 10 mió. kr. og fíggjarstøðu 

minni enn 10 mió. kr. kunnu sleppa undan ásetingum um skjalprógv.  

• At feløg og samtøk, sum umseta fyri yvir 5,6 mia. kr. hereftir skulu senda TAKS land 

fyri land frágreiðing, sum hevur allar upplýsingar um, hvar viðkomandi feløg og 

samtøk hava virksemi. 

• At javnstilla sjálvstøðug listafólk við sjálvstøðugt vinnurekandi. 

 

1.5. Ummæli og ummælisskjal 

Uppskotið hevur ikki verið til hoyringar. Orsakirnar eru m.a., at tað kann skunda undir handil 

við feløgum við skattligum halli. Reglurnar um CbC-reporting eru partur av minstakrøvunum 

fyri at kunna vera partur av BEPS-samstarvinum, og tí er tað alneyðugt at fáa tær skrivaðar 
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inn í føroysku skattalógina, soleiðis at tær koma í gildi 1. januar 2019. Hetta er ein freist, sum 

ES áleggur Føroyum at halda. 
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Kapittul 2. Avleiðingarnar av uppskotinum 

 

2.1. Fíggjarligar avleiðingarnar fyri land og kommunur 

Uppskotið verjir skattagrundarlagið undir felagsskattinum og hevur harvið jaligar fíggjarligar 

avleiðingar fyri landið og kommunurnar. Tó ber ikki til at meta um, hvørjar upphæddir talan 

verður um.    

 

2.2. Umsitingarligar avleiðingar fyri land og kommunur 

Uppskotið hevur fleiri jaligar umsitingarligar avleiðingar fyri TAKS. Uppskotið ger reglurnar 

um transfer-pricing greiðari, og harvið lættari at umsita enn frammanundan. 

 

Uppskotið um land fyri land frágreiðingina hevur eisini umsitingarligar avleiðingar fyri 

TAKS. Uppskotið inniber, at TAKS skal umsita frágreiðingarnar sum skulu sendast teimum, 

viðgera tær og syrgja fyri, at upplýsingarnar eru rættar. 

 

2.3. Avleiðingar fyri vinnuna 

Uppskotið hevur umsitingarligar avleiðingar fyri vinnuna. Minstamarkið fyri skjalprógv 

hevur jaligar umsitingarligar avleiðingar fyri vinnuna. Smærri feløg, fevndar av reglunum um 

transfer-pricing, sleppa nú undan at framleiða og goyma skjalprógv.  

 

Uppskotið hevur eisini avleiðingar fyri samtøk, sum hava ein konsolideraðan ársroknskap 

sum liggur omanfyri 5,6 mia. kr. Hesi samtøk skulu hereftir lata land fyri land frágreiðing til 

TAKS. 

 

2.4. Avleiðingar fyri umhvørvið 

Uppskotið hevur ikki avleiðingar fyri umhvørvið.  

 

2.5. Avleiðingar fyri serstøk øki í landinum 

Uppskotið hevur ikki avleiðingar fyri serstøk øki í landinum.  

 

2.6. Avleiðingar fyri ávísar samfelagsbólkar ella felagsskapir 

Uppskotið hevur ikki avleiðingar fyri ávísar samfelagsbólkar ella felagsskapir. 

 

2.7. Millumtjóðasáttmálar á økinum 

Uppskotið hevur ikki avleiðingar fyri millumtjóðasáttmálar á økinum. 

 

2.8. Tvørgangandi millumtjóðasáttmálar 

Uppskotið hevur ikki avleiðingar fyri tvørgangandi millumtjóðasáttmálar. 

 

2.9. Marknaforðingar 

Uppskotið hevur ikki við sær marknaforðingar.  

 

2.10. Revsing, útpanting, sektir ella onnur størri inntriv 

Uppskotið ásetir revsing við bót, um samtøk, tilvitað ella av grovum ósketni, ikki lata 

frágreiðingina inn ella innihaldið í frágreiðingini er skeivt ella villleiðandi. 

 

2.11. Skattir og avgjøld 

Uppskotið ásetir ikki skattir og avgjøld.  
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2.12. Gjøld 

Uppskotið ásetir ikki gjøld. 

 

2.13. Áleggur lógaruppskotið fólki skyldur? 

Uppskotið ásetir eina tíðarfreist fyri, nær skjalprógv – ið skattskyldugi longu í dag hevur skyldu 

til at lata – skal vera TAKS í hendi. 

 

Eisini áleggur uppskotið feløgum og samtøkum, sum umseta fyri yvir 5,6 mia. kr., at tey 

hereftir skulu senda TAKS land fyri land frágreiðing, sum hevur allar upplýsingar um hvar 

viðkomandi feløg og samtøk hava virksemi. 

 

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 kommunurnar. 

 

2.15. Gevur lógaruppskotið almennum myndugleikum atgongd til privata ogn? 

Uppskotið gevur ikki almennum myndugleikum atgongd til privata ogn. 

 

2.16. Hevur lógaruppskotið aðrar avleiðingar? 

Uppskotið 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 
Ja Nei Nei Nei Ja 

Umhvørvisligar 

avleiðingar 
Nei Nei Nei Nei Nei 

Avleiðingar í 

mun til altjóða 

avtalur og 

reglur 

Nei Nei Nei Nei Nei 

Sosialar 

avleiðingar 
 Nei Nei  
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Kapittul 3. Serligar viðmerkingar 

 

3.1. Viðmerkingar til ta einstøku greinina 

 

Til § 1, nr. 1 

Mælt verður til at broyta § 33, nr. 2, soleiðis at víst verður til nýggju greinina í § 33A, heldur 

enn § 33, nr. 5, tá hendan grein verður strikað. Broytingin er sostatt ein fylgibroyting til § 1, 

nr. 2. 

 

Til § 1, nr. 2 

Mælt verður til at strika § 33, nr. 5. Mett verður, at tað gevur betri meining at gera eina serstaka 

grein til skattligt hall, heldur enn at tað verður nevnt í § 33, sum snýr um hvat skal dragast frá, 

hetta tí at tað ikki í øllum førum er møguligt at draga hall frá.  

 

Til § 1, nr. 3 

Mælt verður til at skattligt hall verður viðgjørt eftir nýggjari grein, sum hereftir eitur § 33 a. 

Nýggja greinin er sett upp í 3 stykkir og hesar viðmerkingar eru til stykkini:  

 

Til § 33 a, stk. 1 

Í hesum stykkinum er meginreglan. Meginreglan er, at vísir skattauppgerðin hall, kann hallið 

verða drigið frá í skattskyldugu inntøkuni fylgjandi árini. Hetta er sama orðing, sum fyrr stóð 

í § 33, nr. 5, litra a. 

 

Til § 33 a, stk. 2 

Sum nýtt stykki verður sett regla um, at hall hjá einum felag fellur burtur, um ikki í minsta lagi 

helvtin av partapeninginum ella atkvøðuvirðinum í felagnum eru á somu hondum við byrjan 

av tí inntøkuárinum, sum hallið ætlandi verður flutt til, sum tey vóru við endan av tí inntøkuári, 

sum hallið var staðfest. Tað vil siga, at um eigaraviðurskiftini broytast, soleiðis at onnur fáa 

ræði í felagnum, fella gomul undirskot burtur, og kunnu ikki dragast frá í skattskyldugu 

inntøkuni. Við feløgunum fevnt av vinnufelagalógini er at skilja, at feløgini eru fevnd av 

løgtingslóg nr. 73 frá 31. mai 2011 um parta- og smápartafeløg. 

 

Til § 33 a, stk. 3 

Hetta stykkið greiður frá hvussu hallið skal viðgerðast, um skuldin í felagnum minkar. Fyri at 

skapa betri yvirblik, eru viðmerkingarnar til punktini skrivaði hvør sær. 

 

Til § 33 a, stk. 3, 1. pkt.: 

1. pkt: “Um skuld fellur burtur ella minkar, skal hallið lækkast samsvarandi”  

Mælt verður til at seta sum nýtt stykki reglu um, at tá ein skuld í felagnum við halli minkar, 

skal hallið sum skattskyldugi kann draga frá lækka samsvarandi. Nógv dømi eru um, hvussu 

skuld kann minka, m.a. kunnu nevnast hesi dømi: 

1) Fær hin skattskyldugi neyðskuldarsemju, verður skuld eftirgivin, ella verður avtala 

gjørd um sjálvbodna skuldarsemju, verður óbrúkt frádráttarbart hall frá verandi og 

eldri inntøkuárum lækkað við somu upphædd, sum skuldin verður lækkað við. 

Lækkingin er galdandi fyri tað inntøkuár, har skuldareftirgevingin verður staðfest, 

úrskurður um neyðskuldarsemju verður gjørdur, ella avtala um skuldarsemju verður 

gjørd, og fyri seinni inntøkuár. Skulu hall frá fleiri inntøkuárum lækkast, verður 

óbrúkt hall frá eldri árum lækkað, áðrenn óbrúkt hall frá yngri árum. Heil ella lutvís 

umlegging av skuld til partabrøv ella umbýtilig lánsbrøv verður síðustillað við 

skuldarsemju eftir 1. pkt. Í sambandi við umlegging av skuld verður hallið lækkað við 
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tí upphædd, sum svarar til munin millum áljóðandi og kursvirðið á umløgdu skuldini 

umbýtisdagin. Hetta dømi stóð nevnt í § 33, stk. 1, nr. 5, litra b.   

2) Hall í sambandi við trotabúgv, gjaldssteðg o.t. verður tó bert loyvt frádrigið í tann 

mun, skuldin ella partur av henni er goldin. Tann goldni parturin kann tá dragast frá í 

gjaldingarárinum. Hetta dømi stóð nevnt í § 33, stk. 1, nr. 5, litra c.   

3) Um skuld verður afturgoldin í sambandi við, at kreditor ella veðhaldari beinleiðis ella 

óbeinleiðis skjýtur inn pening ella onnur virði í debitorfelagið, verður hall frá 

avvarðandi upphædd lækkað samsvarandi. 

4) Um skuld er fyrnað, og felagið við halli tískil ikki longur hevur eina skuld, so kann 

tann skuldin ikki vera partur av hallinum. 

5) Samanrenning: Um kreditor og debitor leggja saman, t.v.s. fusionera, kann skuldin til 

samanleggjandi kreditor ikki vera partur av hallinum. 

6) Fyrilokan (proklama): Um skuld er fallin burtur, av tí at hon ikki er goldin áðrenn 

freistina, kann slík skuld ikki vera partur av hallinum.  

 

Til § 33 a, stk. 3, 2. pkt.:  

“Verður skuld løgd um til partapening, verður hallið lækkað við tí upphædd, sum svarar til 

munin á áljóðandi virði og kursvirði á umløgdu skuldini umbýtisdagin” 

Hetta punktið nevnir, hvussu nógv hallið skal lækkast.  

 

Til § 33 a, stk. 3, 3. pkt.:  

“Lækkingarupphæddin verður minkað við tí inntøkuparti, sum stendst av frígivnu skuldini, 

og sum er skattskyldugur.” 

Hetta punktið regulerar, hvussu nógv hallið skal lækkast við. Inntøkuparturin kann til dømis 

vera skattskyldugur eftir §§ 6 og 7 í lóg um skatt av kapitalvinningi. 

 

Til § 1, nr. 4-6 

Mælt verður til at dagføra transfer-pricing reglurnar í § 37 a og § 37 b við hesum broytingum: 

 

Til § 37 a, stk. 1 

Mælt verður til, at orðið “ræði” átti at verið brúkt í greinunum um transfer pricing heldur enn 

“tamarhald”, tá mett verður, at ræði betur lýsir tað støðu, ið sipað verður til. Orðið skal umboða 

tað, sum á donskum kallast “kontrol.” 

 

Til § 37 a, stk. 2, 2. pkt. og 3. pkt.  

Mælt verður til at definera, nær partaeigarar og samtakseigarar hava avgerandi ávirkan sambært 

lógini, og at somu reglur eru galdandi, um avgerandi ávirkan er avtalað.  

 

Til § 37 a, stk. 2, 8. pkt. 

Mælt verður til at áseta, at ræði eisini ger seg galdandi, tá nærstandandi í felag hava ræði. Ásett 

verður, at sum nærstandandi eru at rokna hjúnafelagar, umframt skyldfólk í beinari linju. Tað 

vil siga, at tað umfatar hjúnafelaga, foreldur, ommur og abbar, børn, ommu- og abbabørn og 

hjúnafelagar teirra, umframt deyðsbúgv hjá omanfyrinevndu persónum. 

 

Til § 37 b, stk. 4 

Mælt verður til, at orðið “ræði” átti at verið brúkt í greinunum um transfer pricing heldur enn 

“tamarhald”, tá mett verður, at ræði betur lýsir ta støðu, sipað verður til. Orðið skal umboða 

tað sum á donskum kallast “kontrol.” 
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Til § 1, nr. 7 

Mælt verður til, at § 60, stk. 1, nr. 3 verður strikað, soleiðis at inntøka sum samsýning til 

sjónleikarar, tónleikarar, artistar ella útinnandi listafólk sum heild, eins og til fyrilesarar ella 

ítróttafólk, ikki í øllum førum skal verða roknað sum A-inntøka. Í nøkrum førum vil tað verða 

B-inntøka, og tað skal tí viðgerast eftir teimum vanligu reglunum. Eftir teimum vanligu 

reglunum verður inntøkan viðgjørd út frá faktiskum viðurskiftunum. 

Við uppskotinum verður mælt til, at § 60, stk. 1, nr. 3 verður strikað, tí mett verður, at 

samsýningarnar til listafólkini, sum eru nevnd í ásetingini, eiga at verða viðgjørdar eins og 

inntøkur hjá øðrum vinnurekandi, og er hetta eisini skipanin uttanlands. 

Broytingin ber í sær, at samsýningin til sjálvstøðug listafólk skattliga antin verður viðgjørd 

sum vanlig vinnulig inntøka ella sum ítriv (hobby), har frádráttir einans verða loyvdir niður 

til 0 kr. 

Í tann mun listafólkini fáa lønarinntøku, t.d. sum kvøldskúlalærari í list, verður inntøkan 

framhaldandi við sum A-inntøka, sbrt. § 60, stk. 1, nr. 1. 

Nakrar av inntøkunum hjá listafólkum verða viðgjørdar øðrvísi, t.d. verður bókasavnsgjald til 

útlendskar rithøvundar viðgjørt sum nýtslugjald, har ein bruttoskattur á 25% verður goldin, 

sbr. § 7 í ásetingarlógini. 

Ásetingin, sum nú verður strikað, umfatar eisini samsýning til ítróttarfólk. Hetta hevur tó ikki 

við sær, at samsýningar til ítróttarfólk gerast B-inntøka. Tí ítróttarfólk fara framvegis at vera 

fevnd av greinini fyri teirra persónliga arbeiði í tænastu fyri onnur. Teirra løn og samsýning 

verða tí framhaldandi skattað sum A-inntøka, sbrt. § 60, stk. 1, nr. 1. 

 

Til § 1, nr. 8 og 9 

Mælt verður til, at orðið “ræði” átti at verið brúkt í greinunum um transfer pricing heldur enn 

“tamarhald”, tá mett verður, at ræði betur lýsir ta støðu, sipað verður til. Orðið skal umboða 

tað, sum á donskum kallast “kontrol.” 

 

Til § 1, nr. 10 

Verandi áseting í § 118 a í skattalógini inniheldur ikki nakra freist fyri, nær skjalprógv í seinasta 

lagi skal vera TAKS í hendi. Fyri at tryggja, at mál ikki draga út orsakað av manglandi 

skjalprógvi verður mælt til, at ein freist verður innsett í SL § 118 a. Í Danmark er freistin 60 

dagar eftir, at SKAT hevur sent áheitan um skjalprógv, víst verður til SKL § 3 B, stk. 5. Eftir 

sum føroysk feløg sum heild eru smærri enn donsk feløg, átti tað ikki at verið neyðugt við eini 

freist, ið er longri enn 60 dagar. 

 

Til § 1, nr. 11 

Tað er greitt, at eitt veruligt krav um skjalprógv, saman við eini vegleiðing um, hvat slíkt 

skjalprógv eigur at rúma, hevur við sær ein meirkostnað fyri skattskyldug, ið eru fevnd av §§ 

37 a og 118 a í skattalógini. Fyri at tryggja, at smærri feløg ikki verða áløgd órímilig krøv er 

ráðiligt, at eitt minstamark verður sett fyri, hvørji feløg skulu verða fevnd av kravinum um 

skjalprógv.  Eitt slíkt minstamark er at finna í donsku reglunum um skjalprógv. Sambært 

hesum skulu skattskyldug, ið sjálvi ella saman við øðrum feløgum í sama samtaki hava færri 

enn 250 starvsfólk, og árliga annaðhvørt hava eina samlaða fíggjarstøðu, ið er lægri enn 125 

mió. kr. ella umseta fyri minni enn 250 mió. kr., bara gera og goyma skrivligt skjalprógv um 

so er, at nakrar serliga ásettar umstøður gera seg galdandi. Víst verður til § 3 B, stk. 6 í 

skattekontrolloven.  

Mælt verður tí til, at feløg ella samtøk, ið hava eina fíggjarstøðu, sum er minni enn 10 mió. kr., 

og ein árligan umsetning, sum er minni enn 10 mió. kr., hvørki skulu gera ella goyma tey 

skjalprógv, sum reglurnar um transfer-pricing annars áseta. Tó kann hesum feløgum verða álagt 



 

17 / 21 

 

at lata TAKS slík skjalprógv, um serlig viðurskifti tala fyri tí. Hetta kundi t.d. verið um TAKS 

metir, at viðurskiftini rundan um felagið eru ógreið.  

 

Til § 1, nr. 12 

Mælt verður til at seta nýggju reglurnar um Country-by-country reporting í føroysku 

skattalóggávuna. Hetta fyri at tryggja, at føroysk lóggáva livir upp til minstakrøvini ásett av 

OECD fyri at kunna vera við í BEPS-samstarvinum. § 118 c-g samsvara við tær donsku 

reglurnar sum eru at finna í skattekontrollovens §§ 37-42.  

 

Til § 118 b 

Talan er nýggja grein. Mælt verður til, at hugtøkini í hesi grein, umframt §§ 118 c-g, skulu 

skiljast við nevndu orðingum. OECD hevur definerað hesi hugtøk fyri at tryggja einsháttaða 

implementering, tá land fyri land frágreiðingar (Country-by-country reports) verða handaðar. 

Í greinini verða m.a. samtøk, fleirtjóða samtøk og ultimativ móðurfeløg defineraði. 

Definitiónirnar í § 118 b eru líka sum definitiónirnar hjá OECD.  

 

Uppskotið til § 118 b, nr. 1, greiðir frá, hvussu “land fyri land frágreiðing” skal skiljast. 

Frágreiðingin skal skiljast sum ein rapport, sum eitt samtak skal handa TAKS. Hon skal hava 

í sær eina frágreiðing um alt tað búskaparliga virksemið, sum samtakið hevur í hvørjum 

einstakum landi í allari verðini. Hugtakið er nýtt. 

 

Uppskotið til § 118 b, nr. 2, greiðir frá, hvussu “samtak” skal skiljast. Samtak skal sambært 

uppskotinum skiljast sum fleiri feløg, sum orsakað av eigaraviðurskiftum ella ræði eru 

sambundnar á tann hátt, at feløgini eftir teimum galdandi reglunum um konsolideraðan 

samtaksroknskap, sum samtakið er fevnt av, hava roknskaparskyldu ella høvdu haft eina slíka 

roknskaparskyldu, um eitt ella fleiri feløg vóru børsskrásett. Eftir galdandi skattalóg er 

hugtakið “samtak” definera í § 37 b, stk. 5. Hugtakið er eitt framhald av definitiónini í 

galdandi grein § 37 b, stk. 5. 

 

Uppskotið til § 118 b, nr. 3, greiðir frá, hvussu “fleirtjóðasamtak” skal skiljast. Sambært 

uppskotinum skulu fleirtjóðasamtøk skiljast sum samtøk, sum hava samtaksfeløg í meir enn 

einum skattarættardømi. Hugtakið er nýtt. 

 

Uppskotið til § 118 b, nr. 4, greiðir frá, hvussu “samtaksfelag” skal skiljast.  

§ 118 b, nr. 4, litra a, fevnir um eitt hvørt felag í fleirtjóða samtakinum, sum sjálvstøðugt 

framgongur í tí konsolideraða samtaksroknskapinum, ella hevði framgingið í hesum, um ein 

ella fleiri av feløgunum í samtakinum vóru børsskrásettar. Hugakið er nýtt. 

§ 118 b, nr. 4, litra b, fevnir um eitt hvørt felag, sum ikki er tikin við í tann konsolideraða 

samtaksrokniskapin, einans orsakað av støddini á felagnum ella tí tað ikki er viðkomandi fyri 

tann konsolideraða samtaksrokniskapin. Hugtakið er nýtt. 

§ 118 b, nr. 4, litra c, fevnir um hvørt fast rakstrarstað hjá einum felagi, sum er fevnt av 

annaðhvørt litra a ella litra b, um serstakur roknskapur krevst orsakað av ársroknskapinum ella 

skattaroknskapinum ella við atliti at uttanhýsis eftirliti ella leiðslukunningarligum endamálum 

innanhýsis í samtakinum. Hugtakið er brúkt í skattalógini, men ikki definerað. Tað er tó 

definera í sáttmálanum frá 23. november 1973 við Schweiz, fyri at sleppa undan tvískatting 

viðvíkjandi skattum av inntøku og ogn, sum seinast varð broytt við protokoll frá 21. august 

2009. Hugtakið skal skiljast á sama hátt, sum í hesum sáttmála. 
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Uppskotið til § 118 b, nr. 5, greiðir frá, hvussu “tað ultimativa móðurfelagið” skal skiljast. 

Sambært uppskotinum skal tað ultimativa móðurfelagið skiljast sum eitt samtaksfelag, sum í 

einum fleirtjóða samtaki lýkur krøvini, sum eru nevnd í litra a og b í greinini. Hugtakið er nýtt. 

 

Uppskotið til § 118 b, nr. 6, greiðir frá, hvussu “umsetningur” skal skiljast. Sambært 

uppskotinum skal øll inntøka, sum kemst av rakstrinum í felagnum, t.d. vørusøla 

tænastuveitingar, samsýningar o.s.fr. skal skiljast sum umsetningur. Hugtakið er nýtt.  

 

Uppskotið til § 118 b, nr. 7, greiðir frá, hvussu “umboðsmóðurfelag” skal skiljast. Sambært 

uppskotinum skal umboðsmóðurfelagið skiljast sum samtakið, ið er valt til at handa tí 

landinum, har tað skattliga hoyrir heima, land fyri land frágreiðingina, tá ein ella fleiri treytir í 

§ 118d, stk. 1, nr. 2, eru loknar. Hugtakið er nýtt. 

 

Uppskotið til § 118 b, nr. 8, greiðir frá, hvussu “Altjóða avtala um skifti av skattaviðurskiftum” 

skal skiljast. Sambært uppskotinum skal ein og hvør dupultskattasáttmáli, annar altjóðasáttmáli 

ella millumtjóðasáttmáli, ella fyrisitingarlig avtala, gjørd um hjálp í skattarættarmálum, sum 

hevur við sær, at tað er møguligt hjá Føroyum og øðrum rættardømum at býta um upplýsingar, 

millum annað sjálvvirkandi umbýting av skattaupplýsingum, skiljast sum ein slík avtala. 

Hugtakið er nýtt. 

 

Uppskotið til § 118 b, nr. 9, greiðir frá, hvussu “Skipanarligur feilur viðvíkjandi einum 

rættardømi” skal skiljast. Sambært uppskotinum hendir slíkur feilur, tá ein avtala ímillum teir 

málsráðandi myndugleikarnar í Føroyum og mynduleikarnar í tí viðkomandi rættardøminum 

er gjørd, men myndugleikarnir í hinum rættardøminum hava strikað ta sjálvvirkandi skipanina 

um umbýting av upplýsingum av øðrum orsøkum enn teimum, sum eru fastlagdar í avtaluni í 

millum tann málsráðandi myndugleikan í Føroyum og myndugleikan í viðkomandi 

rættardøminum. Hetta er eisini galdandi, um myndugleikin í viðkomandi rættardøminum ferð 

eftir ferð letur vera við at automatiskt býta land fyri land frágreiðingina um við Føroyum í 

teimum føri eitt fleirtjóðasamtak hevur eitt samtak í Føroyum. Hugtakið er nýtt. 

 

Til § 118 c 

Talan er um nýggja grein. Mælt verður til, at tað ultimativa móðurfelagið í einum 

fleirtjóðasamtaki, sum hoyrir skattliga heima í Føroyum, skal handa TAKS land fyri land 

frágreiðing, tá talan er um ein konsolideraðan ársroknskap, sum er oman fyri 5,6 mia. kr. (750 

mió. EUR) Hendan grein ásetir regluna um, hvørji samtøk skulu handa frágreiðingina.  

 

Uppgerðin av konsolideraða roknskapinum skal gerast í tí roknskaparári, sum er árið 

frammanundan inntøkuári. Í samtøkum, har inntøkuár og roknskaparár fylgjast, er metingin, 

um samtakið skal handa land fyri land frágreiðing fyri inntøkuárið 2018, treytað av, at samlaði 

umsetningurin í samtakinum fyri roknskaparárið 2017 var oman fyri 5,6 mia. kr. 

 

Uppskotið til § 118 c, stk. 2, ásetir eina freist nær land fyri land frágreiðing í seinasta lagi skal 

vera handað. Sambært uppskotinum skal frágreiðingin í seinasta lagi vera handað 12 mánaðir 

eftir síðsta dag í inntøkuárinum, sum frágreiðingin greiðir frá.  

 

Uppskotið hevur við sær, at samtøk, har ultimativa móðurfelagið t.d. hevur kalendaraár sum 

inntøkuár, hevði skulað handað frágreiðingina fyri inntøkuárið 2018 í seinasta lagi 31. 

december 2019. 

 

Til § 118 d 
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Talan er um nýggja grein. Mælt verður til at áseta reglu um,  nær eitt annað samtak enn tað 

ultimativa móðurfelagið skal handa land fyri land frágreiðing. Sambært § 118 d, stk. 1, 1. pkt., 

skal eitt samtak, sum ikki er tað ultimativa móðurfelagið, skal handa land fyri land 

frágreiðingina áðrenn freistina, sum er nevnd í § 118 c, stk. 2, sbr. tó § 118 e, um hesar treytirnar 

í nr. 1 og nr. 2 eru loknar.  

 

Sambært uppskotinum kann eitt føroyskt samtak, sum ikki er tað ultimativa móðurfelagið í 

fleirtjóða samtakinum, hóast alt skula handa land fyri land frágreiðingina hjá samtakinum, um 

treytirnar í nr. 1 og nr. 2 eru loknar. Hetta kann t.d. henda í teimum førum, tá eitt samtak 

skattliga hoyrir heima í Føroyum, og tað ultimativa móðurfelagið í samtakinum ikki hevur 

skyldu til at handa land fyri land frágreiðingina í tí landi, har tað skattliga hoyrir heima. 

 

Tað er samtaksfelagið, sum hevur ábyrgd av at finna útav, um frágreiðingin skal latast inn, 

t.v.s., at felagið eisini hevur ábyrgd av at finna útav, um frágreiðingin longu verður handað 

einum øðrum landi, sum síðani býtur um upplýsingar við Føroyar. Um felagið ikki fylgir 

skylduni til at handa land fyri land frágreiðingina, kann felagið revsast við bót. 

 

Uppskotið til § 118 d, nr. 1, ásetir treyt um, at eitt samtaksfelag, sum ikki er tað ultimativa 

móðurfelagið, skal handa land fyri land frágreiðingina, um samtaksfelagið hoyrir heima í 

Føroyum sambært § 1 í skattalógini. 

 

Uppskotið til § 118 d, nr. 2, ásetir treyt um, at eitt samtaksfelag, sum ikki er tað ultimativa 

móðurfelagið, skal lata land fyri land frágreiðingina, um ein ella fleiri treytir, nevndar í litra a-

c, eru loknar. (afturat treytini í nr. 1) Tó er undantak til hesa áseting í § 118 e.  

 

Uppskotið til § 118 d, nr. 2, litra a, ásetir treyt um, at eitt samtaksfelag, sum ikki er tað 

ultimativa móðurfelagið (og treytin í § 118, nr. 1 er lokin), skal handa land fyri land 

frágreiðingina, um tað ultimativa móðurfelagið ikki hevur skyldu til at lata frágreiðingina inn 

í tí landi, har felagið skattliga hoyrir heima. 

Uppskotið til § 118 d, nr. 2, litra b, ásetir treyt um, at samtaksfelagið, sum ikki er tað ultimativa 

móðurfelagið (og treytin í § 118, nr. 1 er lokin), skal handa land fyri land frágreiðingina, um 

hesar frágreiðingar ikki automatiskt verða deildar, orsakað av, at eingin avtala er millum teir 

málsráðandi myndugleikarnar í Føroyum og rættardømi, har tað ultimativa móðurfelagið hoyrir 

heima, hóast ein altjóða avtala um umbýting av skattaupplýsingum er millum londini. 

Uppskotið hevur tískil við sær, at sjálvt um ein altjóða avtala er um umbýting av 

skattaupplýsingum, skal land fyri land frágreiðing latast, um ikki ein avtala um automatiska 

deiling av land fyri land frágreiðing er gjørd millum teir málsráðandi myndgleikarnar. 

 

Uppskotið til § 118 d, nr. 2, litra c, ásetir treyt um, at samtaksfelagið, sum ikki er tað ultimativa 

móðurfelagið (og treytin í § 118, nr. 1 er lokin), skal handa land fyri land frágreiðing, um 

skipanarligur feilur er hendur viðvíkjandi tí rættardøminum, har tað ultimativa móðurfelagið 

skattliga hoyrir heima, og TAKS hevur fráboðað hetta til samtaksfelagið, sum er fevnt av nr. 

1. Uppskotið hevur við sær, at eitt føroyskt samtaksfelag hevði skulað handað land fyri land 

frágreiðing, um ein slíkur skipanarligur feilur hendir í landinum, har tað ulimativa 

móðurfelagið hoyrir heima, og TAKS hevur fráboðað tí føroyska samtaksfelagnum, at 

skipanarligi feilurin eksisterar. 

 

Við føroyskum samtaksfelagi er at skilja, at felagið er fevnt av § 1 í skattalógini. 
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Uppskotið til § 118 d, stk. 2, hevur við sær, at um so er at fleiri føroysk samtøk eru í 

samtaksfelagnum, sum hava skyldu at handa land fyri land frágreiðing, skal veljast, hvat 

samtak handar hana, um treytirnar í § 118 d eru loknar. Valið skal fara fram soleiðis, at tað er 

møguligt hjá felagnum at geva fráboðan innan 12 mánað freistina.  

Sambært uppskotinum skal valda felag fráboða TAKS, at tað er viðkomandi, sum hevur skyldu 

at handa frágreiðingina. 

 

Til § 118 e 

Talan er um nýggja grein. Mælt verður til at samtøk, sum ikki eru tað ultimativa móðurfelagið, 

ikki skulu handa land fyri land frágreiðing, um tær nevndu treytirnar eru loknar. Uppskotið 

ásetir við øðrum orðum nær samtøksfeløg ikki skulu handa frágreiðingina. Sambært 

uppskotinum kann eitt altjóðasamtak velja eitt annað samtaksfelag í einum øðrum landi enn 

Føroyum, til at handa frágreiðingina. Hetta er galdandi, hóast ein ella fleiri av treytunum í § 

118 d er loknar. 

 

Tað samtaksfelagið, sum verður valt til at handa land fyri land frágreiðing í tí landinum, har 

felagið skattliga hoyrir heima, verður rópt umboðsmóðurfelagið. Tað føroyska felagið vil í 

summum førum sleppa undan skylduni til at handa land fyri land frágreiðing. Treytirnar fyri at 

sleppa undan skylduni eru í § 118 e, nr. 1-5.  

 

Uppskotið til § 118 e, nr. 1, ásetir fyrsta undantak til at handa frágreiðingina, um so er at tað 

rættardømi, har umboðsmóðurfelagið skattliga hoyrir heima í, krevur, at land fyri land 

frágreiðing verður handað.  

 

Uppskotið til § 118 e, nr. 2, ásetir annað undantak til at handa frágreiðingina, um so er at tað 

rættardømi, har umboðsmóðurfelagið skattliga hoyrir heima, hevur eina altjóða avtalu um 

umbýting av upplýsingum við Føroyar, og automatisk umbýting av land fyri land frágreiðing 

fer fram, sambært avtalu millum teir málsráðandi myndugleikarnar.  

 

Uppskotið til § 118 e, nr. 3, ásetir triðja undantak til at handa frágreiðingina inn, um so er at 

eingin skipanarligur feilur hendir í tí rættardømi, har umboðsmóðurfelagið skattliga hoyrir 

heima, ella TAKS hevur latið vera við at fráboða um skipanarligan feil til samtaksfelagið. 

 

Uppskotið til § 118 e, nr. 4, ásetir fjórða undantak til at handa frágreiðingina inn, um so er at 

rættardømið, har umboðsmóðurfelagið skattliga hoyrir heima, hevur fingið fráboðan, sambært 

§ 118 f, frá samtaksfelag A, sum skattliga hoyrir heima í sama rættardømi sum 

umboðsmóðurfelagið, um, at samtaksfelag A hereftir skal virka sum umboðsmóðurfelag. 

Uppskotið hevur í sær, at fráboðanarkravið skal vera uppfylt.  

 

Uppskotið til § 118 e, nr. 5, ásetir fimta og síðsta undantak til at handa frágreiðingina inn, um 

so er at samtaksfelagið hevur fráboðað TAKS, sbrt. §118 f, stk. 2. 

 

Til § 118 f 

Talan er um nýggja grein. Mælt verður til, at samtøk ikki skulu handa land fyri land frágreiðing, 

um frágreiðingin vegna fleirtjóða samtakið longu verður handað av umboðsmóðurfelagnum í 

tí landinum/rættardøminum, har umboðsmóðurfelagið hoyrir heima. Hetta krevur tó, at nakrar 

treytir eru loknar, soleiðis at føroysku skattamyndugleikarnir onkursvegna fáa upplýsingarnar 

kortini. Uppskotið snýr seg um nær fráboðan um, hvør handar frágreiðingina, í seinasta lagi 

skal vera givin TAKS. 
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Uppskotið til § 118 f, stk. 1, ásetir, at eitt ultimativt móðurfelag sbrt. § 118 c, stk. 1, ella eitt 

føroyskt umboðsmóðurfelag, sbrt. § 118 d, stk. 2, í einum altjóða samtaki, skal í seinasta lagi 

áðrenn inntøkuárið, ið ár frágreiðingin snýr seg um, fráboða TAKS, at viðkomandi samtak 

hevur ábyrgdina av at handa frágreiðingina. 

 

Uppskotið til § 118 f, stk. 2, ásetir, at um samtaksfelagið ikki er tað ultimativa móðurfelagið 

ella umboðsmóðurfelagið, skal samtaksfelagið í seinasta lagi áðrenn inntøkuárið, ið 

frágreiðingin snýr seg um, fráboða TAKS, hvat samtaksfelag hevur ábyrgd av, at land fyri land 

frágreiðingin verður handað og hvar viðkomandi samtaksfelag hoyrir heima. Uppskotið sigur 

tí, at áðrenn inntøkuárið er lokið, skal TAKS hava fingið at vita, hvat samtaksfelag skal virka 

sum ultimativt- ella umboðsmóðurfelag. 

 

Um eitt føroyskt samtaksfelag er ultimativt ella umboðsmóðurfelag, so skal felagið boða TAKS 

frá um hetta. Um føroyska samtaksfelagið ikki er ultimativt ella umboðsmóðurfelag, skal 

felagið boða frá, hvat felag hevur ábyrgdina fyri, at land fyri land frágreiðingin verður handað 

og hvar viðkomandi samtaksfelag skattliga hoyrir heima. 

 

Til § 118 g 

Talan er um nýggja grein. Mælt verður til at geva landsstýrismanninum í fíggjarmálum 

heimildir til at áleggja nærri reglugerðir um innihaldið í land fyri land frágreiðingin. Sambært 

uppskotinum til § 118 g, skal landsstýrismaðurin í fíggjármálum áseta innihaldskrøv við 

kunngerð. Tey innihaldsligu krøvini fara at fylgja altjóðaða standardinum fyri land fyri land 

frágreiðingum. Hesin standardurin inniheldur tríggjar tabellir, sum skulu brúkast til 

rapporteringina. Uppskotið er nýtt. 

 

Til § 1, nr. 13 

Talan er um nýggja grein. Mælt verður til at tann, sum ikki lýkur krøvunum um at handa land 

fyri land frágreiðingina verður revsaður við bót. Henda grein verður gjørd við fyrimynd í § 

84, stk. 1, nr. 5, í skattekontrolloven, sum eisini áleggur bót sum revsing fyri brot á reglurnar 

um CbC-reporting. Støddin á bótini verður ásett út frá eini heildarmeting. Uppskotið er nýtt. 

 

Til § 2 

Áseting um gildiskomu. 

Tann parturin, sum snýr seg um skattligt hall, hevur virknað frá framløgudegnum, og hevur 

hetta við sær, at skattlig hall fella burtur, um tey framløgudagin ikki lúka treytirnar í § 33 a. 

 

 

Fíggjarmálaráðið, 2. november, 2018 

 

 

Kristina Háfoss 

landsstýrismaður 

 

/ Bjarni Askham Bjarnason  
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