
 

  

 

 Fíggjarmálaráðið 
 

 

Løgtingið 

Dagfesting: 2. november 2018 

Mál nr.: 17/00005 

Málsviðgjørt: HKV 

 

 

Løgtingsmál nr. 55/2018: Uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um broyting í 

løgtingslóg um eftirløn (Eftirlønarlógin) (Tøknilig rætting viðvíkjandi innseting av skjali, 

umsitingarlig heimild at umsita stigvaksandi skatt og undantak fyri inntøku úr Grønlandi) 

 

Uppskot til 

 

Løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um eftirløn 

(Eftirlønarlógin) 

(Tøknilig rætting viðvíkjandi innseting av skjali, umsitingarlig heimild at umsita stigvaksandi 

skatt og undantak fyri inntøku úr Grønlandi) 

 

§ 1 

 

Í løgtingslóg nr. 69 frá 30. apríl 2018 um 

broyting í løgtingslóg um eftirløn 

(Eftirlønarlógin), verða gjørdar hesar 

broytingar: 

 

1. Í §1, nr. 4 verður sum nr. 17 sett:  

“17) Inntøka forvunnin í Grønlandi, 

sum tvungin eftirløn skal rindast av 

sbrt. Inatsisartutlov nr. 21 af 28. 

november 2016 om obligatorisk 

pensionsordning.” 

 

2. Í §1, nr. 6 verður aftan á “løgtingslóg” 

sett: “, tó verða av øllum inngjøldum 

fyribils afturhildin 40% í 

eftirlønarskatti, og tá skattauppgerðin er 

endalig, og endaliga skattskylduga 

ársinntøkan er staðfest, verður 

avlopsskattur teirra, sum sambært skjali 

1 skulu rinda minni enn 40% í 

eftirlønarskatti, endurrindaður á 

eftirlønarkontu uttan rentutilskriving” 

 

3. Í §1 verður sum nr. 7 sett: 

      “7. Skjal 1 verður sett sum skjal 1 til 

løgtingslóg nr. 49 frá 14. mai 2013 um 

eftirløn (Eftirlønarlógin).” 

 

 

§ 2 

 

Stk. 1. Henda løgtingslóg kemur í gildi 1. 

januar 2019. 

Stk. 2. § 3, nr.17, sum ásett í § 1, nr. 1 í hesi 

løgtingslóg, hevur virknað frá 1. januar 

2018.  
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Kapittul 1. Almennar viðmerkingar 

Landsstýriskvinnnan í fíggjarmálum leggur hervið fram uppskot til broytingar í 

eftirlønarlógini. Talan er um tríggjar smærri broytingar. Mælt verður til: 

 

1) at undantak verður givið fyri at rinda til eftirløn av inntøku, forvunnin í Grønlandi, 

2) eina áseting, sum skal tryggja, at TAKS fær neyðuga heimild at umsita nýggju 

skipanina við stigvaksandi skatti á eftirløn, sum kemur í gildi 1. januar 2019, 

3) at rætta ein feil, sum varð gjørdur í sambandi við eina lógarbroyting í vár. 

 

 

Undantak fyri inntøku úr Grønlandi 

Frá 1. januar 2018 kom í gildi ein nýggj pensjónslóg í Grønlandi, Inatsisartutlov nr. 21 af 28. 

november 2016 om obligatorisk pensionsordning. Talan er um lóg, ið minnir nógv um 

føroysku eftirlønarlógina. Lógin hevur við sær, at skattskyldug í 2018 skulu rinda í minsta lagi 

4% av inntøkuni til eina persónliga eftirlønarskipan. Síðani veksur prosentgjaldið við einum 

prosenti árliga upp í 10% frá 2024.  

 

Persónar, sum arbeiða í Grønlandi, men eru búsitandi í Føroyum, eru skattskyldugir í báðum 

støðum, og gerast sostatt fevndir av bæði eftirlønarlógini og nýggju grønlendsku 

pensjónslógini.  

 

Grønlendska lógin er soleiðis orðað, at inngjøld skulu fara til peningastovnar í Grønlandi, ella 

til pensjónskassar og lívstryggingarfeløg, sum eru góðkend av danska Finanstilsynet. Hetta 

hevur við sær, at gjøld til føroyskar eftirlønarveitarar ikki kunnu telja við í bundna gjaldinum 

sambært lógini.  

 

Mælt verður tí í hesum uppskotinum til at inntøka, forvunnin í Grønlandi, sum er fevnd av 

nýggju grønlendsku pensjónslógini verður undantikin at rinda til eftirløn sambært 

eftirlønarlógini, soleiðis at hesir persónar sleppa undan at rinda dupult. 

 

 

Umsitingarliga heimild til TAKS 

Í sambandi við pensjónsnýskipanina, ið varð samtykt í vár, bleiv flatskatturin á 40% á 

pensjónsinngjøld avtikin, og ein skipan við stigvaksandi skatti kom í staðin. Stigvaksandi 

skatturin kemur sambært galdandi lóg í gildi 1. januar 2019.  

 

Skattastigin verður sum víst niðanfyri: 

 

Er skattskylduga ársinntøkan 

størri enn: men minni enn, ella ájavnt við: 

er eftirlønarskatturin í prosent av 

samlaða inngjaldinum sama árið: 

kr. 0 kr. 235.000 30,0 

kr. 235.000 kr. 240.000 30,5 

kr. 240.000 kr. 245.000 31,0 

kr. 245.000 kr. 250.000 31,5 

kr. 250.000 kr. 255.000 32,0 

kr. 255.000 kr. 260.000 32,5 

kr. 260.000 kr. 265.000 33,0 

kr. 265.000 kr. 270.000 33,5 

kr. 270.000 kr. 275.000 34,0 
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kr. 275.000 kr. 280.000 34,5 

kr. 280.000 kr. 285.000 35,0 

kr. 285.000 kr. 290.000 35,5 

kr. 290.000 kr. 295.000 36,0 

kr. 295.000 kr. 300.000 36,5 

kr. 300.000 kr. 305.000 37,0 

kr. 305.000 kr. 310.000 37,5 

kr. 310.000 kr. 315.000 38,0 

kr. 315.000 kr. 320.000 38,5 

kr. 320.000 kr. 325.000 39,0 

kr. 325.000 kr. 330.000 39,5 

kr. 330.000   40,0 

 

Skipanin verður soleiðis, at skatturin á inngjøld til eftirløn verður ásettur í mun til 

skattskyldugu inntøkuna hjá skattgjaldaranum. Er inntøkan minni enn, ella ájavnt við 235 tús. 

kr. verður rindað 30%. Síðan er skatturin stigvaksandi, til inntøkan fer upp um 330 tús. kr., tá 

verður skatturin 40%. 

 

Mælt verður í hesum uppskotinum til, at TAKS fær heimild til í fyrsta umfari at afturhalda 

40% av øllum inngjøldum til pensjón og tryggingar, ið verða rindað inn sbrt. eftirlønarlógini. 

Tá árið er uppgjørt, og tað verður greitt, hvat endaliga ársinntøkan hjá skattgjaldaranum 

gjørdist, verður møguligt hjá TAKS at rætta skattin hjá teimum, sum skulu rinda minni enn 

40%. Hesi fáa síðan munin endurrindaðan inn á sína eftirlønarkontu.  

 

Hetta verður mett sum einasti háttur hjá TAKS at tryggja, at skattur verður rindaður í samsvar 

við skjal 1, uttan at talan gerst um írestandi skatt. Um talan gjørdist um írestandi skatt, høvdu 

einastu møguleikar verið, antin at kravt peningin aftur av eftirlønarkontu – og tað kann í fleiri 

førum verða trupult – ella at skattgjaldarin rindaði sambært rokning, og tað hevði so í síðsta 

enda havt við sær, at skattgjaldarin hevði rindað meira til eftirløn, enn hann hevði ætlað sær.  

 

Skipanin, sum mælt verður til, verður mett at verða einfaldasti og tryggasti háttur at umsita 

nýggja stigvaksandi skattin á pensjónsinngjøld. 

 

 

Tøknilig rætting viðvíkjandi innseting av skjali 

Í sambandi við pensjónsnýskipanina, ið varð samtykt í vár, vóru sum sagt gjørdar broytingar í 

Eftirlønarlógini. Men í sambandi við, at broytingarlógin skuldi lýsast, gjørdi lógardeildin á 

Løgmansskrivstovuni Fíggjarmálaráðið varugt við, at ein lógartøkniligur feilur var í samtykta 

broytingaruppskotinum. 

 

Ætlanin var at innseta eitt skjal (Skjal 1) í Eftirlønarlógina. Skalið ásetur, hvussu nógvur 

eftirlønarskattur skal rindast í mun til skattskyldugu inntøkuna hjá skattgjaldaranum. Skjalið 

kom við í broytingarlógina, men sjálv orðingin, sum formliga innsetur skalið í lógina, manglar 

í samtykta uppskotininum.   

 

Við hesum uppskotinum verður innsett ein tilvísing til Skal 1 í broytingarlógina, og verður 

feilurin sostatt rættaður. Broytingarlógin kemur í gildi 1. januar 2019, og hetta uppskotið má 

sostatt avgreiðast áðrenn árskiftið, um skipanin við stigvísum eftirlønarskatti skal kunna virka 

frá 1. januar 2019. 

 



4/6 

Ummæli og ummælisskjal 

Fíggjarmálaráðið hevur ikki mett tað neyðugt at senda uppskotið í hoyring. Talan er einans um 

at rætta ein feil og so um tvær broytingar, sum eru alneyðugar og sum mugu gerast.   

  

 

Kapittul 2. Avleiðingarnar av uppskotinum 

 

2.1. Fíggjarligar avleiðingarnar fyri land og kommunur 

Viðvíkjandi undantaki fyri grønlendska inntøku verður ikki mett, at uppskotið hevur nakrar 

stórvegis fíggjarligar avleiðingar. Tí persónar við grønlendskari inntøku, sum rinda til eftirløn í 

Føroyum, fáa í dag endurgjald í eftirlønarskattinum fyri tann skattin teir hava rindað av 

inntøkuni í Grønlandi, og rinda sostatt ikki stórvegis í eftirlønarskatti. 

 

Hinar báðar broytingarnar eru lógartøkniligar og umsitingarligar, og hava tí ongar fíggjarligar 

avleiðingar.  

 

2.2. Umsitingarligar avleiðingar fyri land og kommunur 

Uppskotið hevur umsitingarligar avleiðingar fyri landið. TAKS fær heimild til at umsita 

stigvaksandi eftirlønarskattin á ein einfaldan hátt.  

 

2.3. Avleiðingar fyri vinnuna 

Uppskotið hevur ikki avleiðingar fyri vinnuna. 

 

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 avleiðingar fyri persónar búsitandi í Føroyum, sum arbeiða í Grønlandi. Hesir 

sleppa undan at rinda tvífalt til eftirløn.   

 

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. Harafturímóti tekur tað eina marknaforðing 

burtur fyri persónar, sum búgva í Føroyum, men arbeiða í Grønlandi. 

 

2.10. Revsing, útpanting, sektir ella onnur størri inntriv 

Uppskotið hevur ikki við sær revsing, útpanting, sektir ella onnur størri inntriv 

 

2.11. Skattir og avgjøld 

Uppskotið áleggur ikki nýggjar skattir og avgjøld. 

 

2.12. Gjøld 

Uppskotið áleggur ikki gjøld.  
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2.13. Áleggur lógaruppskotið fólki skyldur? 

Uppskotið áleggur ikki fólki skyldur.  

 

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 

kommunur. 

 

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.  

 

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 

Nei Ja Nei Ja Nei 

Umsitingarligar 

avleiðingar 
Ja Nei Nei Nei Nei 

Umhvørvisligar 

avleiðingar 
Nei Nei Nei Nei Nei 

Avleiðingar í 

mun til altjóða 

avtalur og 

reglur 

Nei Nei Nei Nei Nei 

Sosialar 

avleiðingar 
 Nei Ja  
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Kapittul 3. Serligar viðmerkingar 

 

3.1. Viðmerkingar til ta einstøku greina 

 

Til § 1, nr. 1 

Inntøka, forvunnin í Grønlandi, sum tvungin eftirløn skal rindast av sbrt. Inatsisartutlov nr. 21 

af 28. november 2016 om obligatorisk pensionsordning, verður nú nevnd millum undantøkini í 

§3 í Eftirlønarlógini. Hetta hevur við sær, at nevnda inntøka ikki longur er áløgt at rinda 

bundna eftirlønargjaldið.  

 

Til § 1, nr. 2 

Ásett verður, at TAKS fær heimild til í fyrsta umfari at afturhalda 40% av øllum inngjøldum til 

pensjón og tryggingar, ið verða rindað inn sbrt. eftirlønarlógini. Tá árið er uppgjørt, og tað 

verður greitt, hvat endaliga ársinntøkan hjá skattgjaldaranum gjørdist, verður møguligt hjá 

TAKS at rætta skattin hjá teimum, sum skulu rinda minni enn 40%. Hesi fáa síðan munin 

endurrindaðan inn á sína eftirlønarkontu.  

 

Hetta verður mett sum einasti háttur hjá TAKS at tryggja, at skattur verður rindaður í samsvar 

við skjal 1, uttan at talan gerst um írestandi skatt. Tí um talan gjørdist um írestandi skatt, høvdu 

einastu møguleikar verið antin at kravt peningin aftur av eftirlønarkontu, og tað kann í fleiri 

førum verða trupult, ella at skattgjaldarin rindaði sambært rokning, og tað vildi so havt við sær, 

at skattgjaldarin hevði rindað meira til eftirløn, enn hann hevði ætlað sær.  

 

Til § 1, nr. 3 

Tilvísing til Skjal 1, sum manglaði í uppskotinum, sum varð samtykt í vár, verður nú sett inn í 

broytingarlógina. Broytingarlógin kemur í gildi 1. januar 2019, og hetta uppskotið má sostatt 

avgreiðast áðrenn árskiftið, um skipanin við stigvísum eftirlønarskatti skal kunna virka frá 1. 

januar 2019. 

 

Til § 2 

Áseting um gildiskomu. Undantakið fyri grønlendska inntøku hevur virknað longu frá 1. januar 

2018. Tað vil siga, samstundis sum “Inatsisartutlov nr. 21 af 28. november 2016 om obligatorisk 

pensionsordning” kom í gildi. Lógin hevur sostatt afturvirkandi virknað, men talan er um 

broyting, sum er til fyrimun fyri borgaran.    

 

 

 

Fíggjarmálaráðið, 2. november 2018 

 

 

Kristina Háfoss 

landsstýrismaður 

 

/ Bjarni Askham Bjarnason 

 

Fylgiskjøl, sum ikki fáa lógargildi: 

Fylgiskjal 1: Javntekstur 

 


