
 
FÍGGJARMÁLARÁÐIÐ  

M I N I S T R Y  O F  F I N A N C E  

Tinganes  •   FO-100  Tórshavn  

 (+298) 35 20 20  •   (+298) 35 20 25  •   fmr@fmr.fo  •  www.fmr.fo  

 

 

 

 

 

Løgtingið 
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Løgtingsmál nr. 62/2018: Uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um skattafría 

samanlegging o.a. (Endurskoðan) 

 

 

Uppskot til 

 

Løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um skattafría samanlegging o.a. 

(Endurskoðan) 

  

 

 

§ 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 

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.”   

 

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 løgtingslóg 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.
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Kapittul. 1. Almennar viðmerkingar 

 

Løgtingslógin um skattafría samanlegging av feløgum varð samtykt av løgtinginum 30. 

desember 1997. Um endamálið við lógini varð sagt: “ Skattingin av partafeløgum verður 

smidligari. Tað verður lættari at leggja partafeløg saman. Møguleikar verða hjá feløgum í 

somu konsern at verða samskattaði og vinningsbýtisgjald skal ikki verða roknað av 

vinningsbýti frá dótturfelag til móðurfelag.” 

 

Í mai mánað 2015 var løgtingslógin víðkað til eisini at fevna um skattafría kloyving av 

feløgum og skattafrítt partabræva umbýti. Endamálið við hesum broytingum var eisini at gera 

skattingina av feløgum smidligari. 

 

Tað er ikki gjørd ein endurskoðan av hesi lóg á sama hátt sum av kapitalvinningsskattalógini, 

men í samband við endurskoðan av kapitalvinningsskattalógini í seinastuni eru nakrar 

viðmerkingar eisini komnar til løgtingslógina um skattafríar samanleggingar. Viðmerkingarnar 

snúgva seg um: 

- at strika áseting, ið varð gjørd sum verjuregla í tíðini, tá gomul partabrøv kundu 

avhendast skattafrítt. Hesi partabrøv kunnu ikki avhendast skattafrítt í dag, og er reglan 

ikki neyðug longur, men hon kann virka forðandi fyri, at umskipanir kunnu verða 

gjørdar, ið annars eru skilagóðar 

- at stika tilvísingar til Íløgugrunnar. Løgtingslóg um íløgugrunnar er tikin av fyri 

nógvum árum síðan, og eingir íløgugrunnar sambært hesi lóg eru til í dag.  

- at rætta beinleiðis feil, har tað í einari grein stendur...”hjá innskjótandi felagnum” men 

eigur   at standa... “hjá móttakandi felagnum” 

- at strika tilvísingar til glærar eindir. Glærar eindir verða eftir føroyskari skattalóg ikki 

rokaðar sum sjálvstøðug skattasubjekt. 

- at strika avmarking fyri kloyving í § 11a í galdandi lóg. Henda avmarking er grundað á 

eitt trý ára mark fyri skattafrælsi í samband við sølu av partabrøvum. Einki tílíkt mark 

er í dag í føroyskari skattalóggávu, og er avmarkingin tí ikki relevant. 

- at seta inn í lógina, at TAKS kann taka avgerðir eftir hesi løgtingslóg, og at avgerðir 

kunnu kærast til Skatta- og avgjaldskærunevndina. Eftir galdandi lóg er ásett, at 

landsstýrismaðurin kann heimila TAKS at taka avgerðir eftir lógini, og at 

landsstýrismaðurin kann áseta reglur um kærumyndugleika. 

 

Skotið verður upp, at taka hesar viðmerkingar til eftirtektar og gera nakrar rættingar og 

nágreiningar í løgtingslógini.  

 

Hoyring:  

 

Uppskotið hevur verið til undanhoyring hjá Felagnum Føroyskir Grannskoðarar og TAKS. 

Harumframt hevur samskifti verið við peningastovnar um einstakar ásetingar í uppskotinum. 

 

Kapittul 2. Avleiðingarnar av uppskotinum 

 

Fíggjarligar avleiðingar fyri land og kommunur. 

Uppskotið hevur smærri fíggjarligar avleiðingar fyri landið  
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Uppskotið hevur ikki fíggjarligar avleiðingar fyri kommunur.  

   

Umsitingarligar avleiðingar 

Uppskotið hevur smærri umsitingarligar avleiðingar.   

 

Avleiðingar fyri borgarar og fyritøkur 

Uppskotið hevur smærri avleiðingar fyri borgarar og fyritøkur.    

 

Avleiðingar í mun til altjóða avtalur og reglur 

Uppskotið hevur ongar avleiðingar fyri altjóða avtalur. 

  

 

  

  Fyri 

landið/lands- 

myndugleikar 

Fyri  

kommunalar 

myndugleikar 

Fyri 

pláss/øki í 

landinum 

Fyri ávísar 

samfelagsbólkar/ 

felagsskapir 

Fyri vinnuna 

Fíggjarligar/ 

búskaparligar 

avleiðingar 

Ja Nei Nei Ja Ja 

Umsitingarligar 

avleiðingar 

Ja Nei Nei Ja 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 

  

 

Kapittul 3. Serligar viðmerkingar 

 

Til § 1, nr. 1 

Eftir § 1, stk. 4 kunnu feløg, sum hava skuld frá keypi av virðisbrøvum í dótturfelag, ikki nýta 

ásetingarnar í lógini. Ásetingin er ein verjuregla frá tíðini, tá ið ”gomul” partabrøv kundu 

avhendast skattafrítt. Í hesum sambandi var § 1, stk. 4 ein verjuregla síðuleypandi við 

fyrrverandi § 9, stk. 2 í kapitalvinningsskattalógini. Henda áseting í kapitalvinningsskattalógini 

var, avtikin í 2006. 

 

Reglan kann í dag virka forðandi fyri, at umskipanir verða gjørdar, ið annars kunnu vera 

skilagóðar, og skotið verður tí upp at strika hesa reglu. 

 

Til § 1, nr. 2 

Løgtingslóg um íløgugrunnar er tikin av fyri nógvum árum síðan, og eingir íløgugrunnar 

sambært hesi lóg eru til í dag. 
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Til § 1, nr. 3 

Her er talan um rætting av einum feili. Í galdandi lóg verður sagt:  “........hjá innskjótandi 

felagnum, sum tað skattliga hevði verið viðgjørt hjá uppathaldandi felagnum.”  Teksturin eigur 

at verða: “..........hjá móttakandi  felagnum, sum tað skattliga hevði verið viðgjørt hjá 

uppathaldandi felagnum. 

  

Til § 1, nr. 4 

Í mun til galdandi lóg verður orðingin “ og um feløgini ikki verða roknað sum glærar eindir “ 

strikað. Felagsskapirnir, sum kunnu fremja skattafría kloyving, eru í Føroyum skrásett 

partafeløg og smápartafeløg. Hesi eru  sjálvstøðug skattasubjekt. Glærar eindir (transparent 

feløg) verða ikki roknað sum sjálvstøðug skattasubjekt. Ásetingin í lógini er tí óneyðug. 

      

Í galdandi lóg eru avmarkingar viðvíkjandi avhending av partabrøvum í eitt tíðarskeið á trý ár, 

roknað frá viðtøkuni av kloyvingini. Henda avmarking, sum eisini verður nevnd holdingkravið, 

er einans galdandi fyri feløg, sum eftir kloyvingina eiga í minsta lagi 10 % av partabrøvunum í 

einum av teimum feløgum, sum luttóku í kloyvingini (t.v.s. bæði innskjótandi og móttakandi 

felag). Henda avmarking er ikki relevant nú einki trý ára mark finst longur í føroyskari 

skattalóggávu viðvíkjandi avhending av partapeningi. Skotið verður tí upp at strika hesa 

avmarking. Mett verður tí heldur ikki, at neyðugt er við loyvi frá TAKS. 

Punktið, ið verður strikað er soljóðandi: “1.-4. pkt. eru ikki galdandi, um útvegaða ella 

útvegandi felagið verða roknað sum glærar eindir.” Orsøkin til at punktið verður strikað er, at 

tað gevur onga meining, av tí at beint frammanfyri í stk. 1 er ásett, at reglurnar bert eru 

galdandi fyri feløg, sum eru fevnd av vinnufelagalógini. Einki felag, sum er fevnt av 

vinnufelagalógini, kann verða ein glær eind. 

 

Til §1 nr. 5 

Í galdandi lóg er ásett, at landsstýrismaðurin kann geva TAKS heimild at taka avgerðir eftir 

lógini. Skotið verður upp at nágreina hesa áseting til, at  avgerðir eftir hesi lóg verða tiknar av 

TAKS. 

 

Ásett er eisini, at landsstýrismaðurin kann áseta reglur um kærumøguleika. Hesar reglur eru 

ongantíð gjørdar. Skotið verður her ístaðin upp at seta kærumøguleikan inn í sjálvan 

lógartekstin. 

 

Til § 2. 

Áseting um gildiskomu. 

  

Sambært stk. 2 verður ásett, at kærur, sum ikki eru avgreiddar, eisini verða viðgjørdar av 

Skatta- og Avgjaldskærunevndini, hóast tær eru innlatnar, áðrenn henda løgtingslóg kom í 

gildi.  

  

 

 

Fíggjarmálaráðið, 2. november 2018  
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Kristina Háfoss 

landsstýrismaður 

/ Bjarni Askham Bjarnason 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fylgiskjøl: 

Fylgiskjal 1: Javntekstur 

 


