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Stk. 4. Feløg, sum hava skuld, sum stavar frá 

keypi av virðisbrøvum í dótturfelag, kunnu 

ikki nýta ásetingarnar í hesi lóg, so leingi 

henda skuld ikki er goldin. 

 

§ 8. Ogn og skuld hjá innskjótandi felagnum, 

verða tikin við í skattuppgerðini hjá 

móttakandi felagnum, sum um móttakandi 

felagið hevði ognað sær tær fyri ta upphædd 

og á tí degi, sum innskjótandi felagið ognaði 

tær. Skattliga verður móttakandi felagið 

roknað at hava gjørt tær skattligu av- og 

niðurskrivingar, sum innskjótandi felagið 

hevur gjørt. Ónýttir íløgugrunnar og 

innistandandi á Føroya Gjaldstovu, sum 

innskjótandi felagið átti 

samanleggingardagin, verða skattliga 

viðgjørdir sum um móttakandi felagið 

hevði átt teir alla tíðina. Hetta er eisini 

galdandi, hóast eftirskatting er gjørd, smb. 

løgtingslóg um íløgugrunnar í 

inntøkuárum undan, at móttakandi felagið 

varð stovnað. 

 
 

 

§ 1 

 

Í løgtingslóg nr. 171 frá 30 desember 1997 um 

skattafría samanlegging o.a., sum broytt við 

løgtingslóg nr. 45 frá 8. apríl 1998, løgtingslóg 

nr. 172 frá 21. desember 2001, løgtingslóg nr. 

120 frá 1. desember 2003 og løgtingslóg nr. 77 

frá 22. mai 2015, verða gjørdar hesar 

broytingar: 

 

1. Í § 1 verður stk. 4 strikað. 

 

 

 

 

2. Í § 8, stk. 1 verður 3. og 4. pkt. strikað. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. § 8, stk. 3 verður orðað soleiðis:  



Stk. 3. Tá almenn lánsbrøv, veðskuldarbrøv 

hjá einstaklingum ella krøv, sum móttakandi 

felagið hevur yvirtikið við samanleggingina, 

verða avhendaði ella innloyst, verður úrslitið 

skattliga viðgjørt á sama hátt hjá innskjótandi 

felagnum, sum tað skattliga hevði verið 

viðgjørt hjá uppathaldandi felagnum. 

 

§ 11 a. Tá ið eitt felag verður klovið, kunnu 

feløgini verða skattað sambært 

ásetingunum í § 11 b, stk. 1, um bæði 

innskjótandi og móttakandi felagið lúka 

treytirnar fyri at verða nevnd feløg eftir 

løgtingslóg um parta- og smápartafeløg, og 

um feløgini ikki verða roknað sum glærar 

eindir. Tað er ein fyritreyt fyri at nýta 

ásetingarnar, at TAKS hevur loyvt hesum. 

TAKS kann áseta treytir fyri at geva loyvi og 

krevja, at ávís skjøl verða latin TAKS áðrenn 

freistirnar, sum eru nevndar í § 6, stk. 3, ella § 

6, stk. 4. Tá ið eitt felag verður klovið, kunnu 

tey feløgini, sum eru nevnd í 1. pkt., verða 

skattað eftir ásetingunum í § 11 b, stk. 1, 

uttan at loyvi er fingið til tess frá TAKS, sbr. 

tó 5.-10. pkt. Fyritreytin fyri at kunna nýta 4. 

pkt. er, at feløg, sum eftir kloyvingina eiga í 

minsta lagi 10% av kapitalinum í einum av 

luttakandi feløgunum, ikki avhenda partabrøv 

í felagnum ella feløgunum, áðrenn 3 ár eru 

liðin, eftir at kloyvingin varð samtykt. Uttan 

mun til 5. pkt. kunnu partabrøvini í einum 

luttakandi felagi í nevnda tíðarskeiðinum 

avhendast í sambandi við skattafría umskipan 

av nevnda felagsluttakara ella luttakandi 

felagi, um tað í sambandi við umskipanina 

ikki verður samsýnt við øðrum enn 

partabrøvum. Í tílíkum førum eru treytirnar í 

5. pkt. galdandi fyri restina av tíðarskeiðinum 

fyri felagsluttakaran, ávikavist luttakandi 

felagið ella feløgini í sambandi við skattafríu 

umskipanina. 4. pkt. er ikki galdandi, um 

innskjótandi felagið hevur fleiri enn ein 

felagsluttakara, og ein ella fleiri av hesum 

hava verið felagsluttakarar í minni enn 3 ár, 

uttan at hava havt ræði á meirilutanum av 

atkvøðunum, og samstundis eru ella við 

kloyvingini verða felagsluttakarar í 

móttakandi felagnum, har teir tilsamans hava 

“Stk. 3. Tá almenn lánsbrøv, veðskuldarbrøv 

hjá einstaklingum ella krøv, sum móttakandi 

felagið hevur yvirtikið við samanleggingina, 

verða avhendaði ella innloyst, verður úrslitið 

skattliga viðgjørt á sama hátt hjá móttakandi 

felagnum, sum tað skattliga hevði verið 

viðgjørt hjá uppathaldandi felagnum.” 

 

4. Í § 11 a, stk. 1 verður 1. pkt. orðað soleiðis:  

“Tá ið eitt felag verður klovið, kunnu 

feløgini verða skattað sambært ásetingunum 

í § 11 b, stk. 1, um bæði innskjótandi og 

móttakandi felagið lúka treytirnar fyri at 

verða nevnd feløg eftir løgtingslóg um parta- 

og smápartafeløg.”   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ræði á meirilutanum av atkvøðunum. 4. pkt. 

er ei heldur galdandi fyri kloyving, sum er 

fevnd av stk. 3, um ein felagsluttakari, ið 

verður skattaður av partabrøvunum í 

innskjótandi felagnum eftir § 3 í lóg um 

skatting av kapitalvinningi, og sum 

samstundis kann móttaka skattafrían vinning 

av partabrøvunum í innskjótandi felagnum, 

fær aðra samsýning enn partabrøv í 

móttakandi felagnum ella feløgunum. 4. pkt. 

er ei heldur galdandi, um ein persónur ella eitt 

felag, ið hevur avgerandi ávirkan í 

innskjótandi felagnum, ikki hevur fulla 

skattskyldu í Føroyum, ella sambært 

ásetingunum í einum tvískattasáttmála ikki er 

heimahoyrandi í Føroyum.  

 

 

§ 14. Landsstýrismaðurin í skattamálum kann 

heimila TAKS at taka avgerðir eftir hesi lóg. 

Landsstýrismaðurin í skattamálum kann áseta 

reglur um kærumøguleika eftir hesi lóg, 

herundir at avgerðirnar ikki kunnu kærast til 

hægri umsitingarmyndugleika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. § 14 verður orðað soleiðis:  

 

“§ 14. Avgerðir eftir hesi løgtingslóg verða 

tiknar av TAKS. Avgerðirnar kunnu innan 4 

vikur kærast til Skatta- og 

avgjaldskærunevndina. Kæran skal vera 

skrivlig og grundgivin.” 

 

§ 2 

 

Stk. 1. Henda løgtingsóg kemur í gildi dagin 

eftir, at hon er kunngjørd og hevur virknað frá 

framløgudegnum.                                            

Stk. 2. Kærur eftir hesi løgtingslóg, sum ikki eru 

avgreiddar, verða eisini viðgjørdar av Skatta- og 

Avgjaldskærunevndini, hóast tær eru innlatnar, 

áðrenn henda løgtingslóg kom í gildi. 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 



 


