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Uppskot til
Løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um Toll- og Skattafyrisiting
(Leingja fyrningarfreistina í málum um transfer pricing)

§1
Í løgtingslóg nr. 169 frá 30. desember
1997 um Toll- og Skattafyrisiting, sum
broytt við løgtingslóg nr. 147 frá 17.
desember 2001, § 1 í løgtingslóg nr. 100
frá 20. desember 2002, løgtingslóg nr. 15
frá 4. mars 2005 og løgtingslóg nr. 31 frá
30. apríl 2015, verða gjørdar hesar
broytingar:
1. Í § 25 a, stk. 1 verður aftan á 1. pkt.
sum nýtt pkt. sett:
“Fyri mál fevnd av §§ 37 a, 37 b og
118 a í løgtingslóg um landsskatt og
kommunuskatt er talan um 6. árið.”
2. Í § 25 a, stk. 1, 2. pkt. verður “jbr.”
broytt til: “sbrt.”

3. Í § 25 a, stk. 2 verður aftan á 1. pkt
sum nýtt pkt. sett:
“Fyri mál fevnd av §§ 37 a, 37 b og
118 a í løgtingslóg um landsskatt og
kommunuskatt, skulu hesar nýggju
upplýsingar verða lagdar fram seinast 5
ár eftir, at inntøkuárið er lokið.”
4. Í § 25 b, stk. 1, nr. 3 verður “jbr.”
broytt til: “sbr.”
§2
Henda løgtingslóg kemur í gildi 1. januar
2019.

Kapittul 1. Almennar viðmerkingar
Landsstýrismaðurin í fíggjarmálum leggur hervið fram uppskot til broytingar í løgtingslóg
um Toll- og Skattafyrisiting. Mælt verður til, at fyrningarfreistin fyri skattaálíkningar í
transfer pricing málum verður longd úr trimum upp í fimm ár.
1.1. Orsakir til uppskotið
TAKS hevur seinastu árini gjørt eitt stórt og miðvíst kanningararbeiði í sambandi við at
fyribyrgja skattahugsan í sambandi við transfer pricing. Í hesum sambandi hevur TAKS gjørt
nøkur ítøkilig tilmæli um lógarbroytingar. Hetta uppskotið er eitt av hesum tilmælum.
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 partar, ið
ikki eru óheftir, 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, (løgtingslóg nr. 86 frá 1. september 1983 um landsskatt og kommunuskatt).
Í § 37 a er ásett, at partar, sum ikki kunnu sigast at vera óheftir í sínum handilsligu og
búskaparligu viðurskiftum, skulu 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 fíggjarligu viðurskifti í teimum førum, har
handlað verður millum partar har annar hevur ræði á hinum. Eisini eru ásetingar um
skjalprógv fyri hvussu prísir og treytir annars eru ásett.
1.2. Galdandi lóggáva
Sambært galdandi lóggávu er fyrningarfreistin fyri skattaálíkningar 3 ár. Henda freistin er
galdandi fyri allar álíkningar, og sostatt eisini fyri álíkningar hjá feløgum, ið eru fevnd av
reglunum um transfer pricing.

1.3. Endamálið við uppskotinum
Mælt verður í uppskotinum til, at fyrningarfreistin fyri skattaálíkningar í málum um transfer
pricing verður longd úr trimum upp í fimm ár.
Orøkin er, at slík mál kunnu verða rættiliga tíðarkrevjandi. Tey hava ofta við sær drúgt
samskifti við útlendskar myndugleikar, og eisini kann tað hava við sær eitt umfatandi
kanningararbeiði at prógva, at handil er farin fram eftir prísum ella treytum, ið ikki høvdu
verið galdandi, um talan var um óheftar partar.
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Tí verður mett, at trý ár er ov stutt tíð til, at TAKS kann gera sítt kanningararbeiði til lítar.
Vandi er fyri, at málini fyrnast áðrenn málini verða endaliga avgreidd.
Í Danmark er fyrningarfreistin í transfer pricing málum longd til 5 ár orsakað av longu
málsviðgerðartíðini.

1.4. Samandráttur av nýskipanini við uppskotinum
Uppskotið hevur við sær, at fyrningarfreistin fyri skattaálíkningar í málum, ið snúgva seg um
transfer pricing, verður longd úr trimum upp í fimm ár.

1.5. Ummæli og ummælisskjal
Fíggjarmálaráðið hevur ikki mett tað neyðugt at senda uppskotið til ummælis. Talan er um eina
alneyðuga umsitingarliga broyting. Broytingin hevur ikki aðrar avleiðingar enn, at TAKS fær
neyðugu tíðina til at kanna skattauppgerðirnar í sambandi við mál, fevnd av reglunum um
transfer pricing.

Kapittul 2. Avleiðingarnar av uppskotinum
2.1. Fíggjarligar avleiðingarnar fyri land og kommunur
Uppskotið kann verða við til at verja skattagrundarlagið undir felagsskattinum, og kann
harvið hava 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 umsitingarligar avleiðingar fyri TAKS. Uppskotið gevur TAKS betri tíð til
at eftirkanna skattauppgerðir, har transfer pricing kemur fyri.
2.3. Avleiðingar fyri vinnuna
Uppskotið hevur umsitingarligar avleiðingar fyri vinnuna, við tað at fyrningarfreistin fyri
skattauppgerðina hjá ávísum feløgum verður longd.
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.
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2.9. Marknaforðingar
Uppskotið hevur ikki við sær marknaforðingar.
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, men er við til at tryggja grundarlagið undir
felagsskattinum.
2.12. Gjøld
Uppskotið áleggur ikki gjøld.
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
landsmyndugleikar

Fyri
kommunalar
myndugleikar

Fyri pláss ella
øki í landinum

Fyri ávísar
samfelagsbólkar ella
felagsskapir

Fyri vinnuna

Fíggjarligar ella
búskaparligar
avleiðingar

Ja

Ja

Nei

Nei

Nei

Umsitingarligar
avleiðingar

Nei

Nei

Nei

Nei

Ja

Umhvørvisligar
avleiðingar

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Avleiðingar í
mun til altjóða
avtalur og
reglur

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Sosialar
avleiðingar
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Kapittul 3. Serligar viðmerkingar
3.1. Viðmerkingar til ta einstøku greinina
Til § 1, nr. 1 og 3
Fyrningarfreistin fyri skattaálíkningar í málum, ið eru fevnd av reglunum í §§ 37 a, 37 b og §
118 a, verður longd úr trimum upp í fimm ár.
Til § 1, nr. 2 og 4
Mælt verður til, at lógarteksturin verður rættaður soleiðis, at styttingar, brúktar í lógini,
samsvara við styttingarnar, nevndar í rundskrivinum um lógarsmíð (Rundskriv um uppseting
og broyting av løgtingslógum og kunngerðum, um uppseting av ríkislógartilmælum, um
uppseting av uppskotum til samtyktar frá landsfyrisitingini, um uppseting og nýtslu av
rundskrivum og um uppseting og nýtslu av leiðbeiningum). Í hesum rundskrivi er styttingin
“jbr.” ikki nevnd, men heldur skal styttingin “sbrt.” brúkast, tá orðið “sambært” verður stytt.
Til § 2
Áseting um gildiskomu.

Fíggjarmálaráðið, 2. november 2018

Kristina Háfoss
landsstýrismaður

/ Bjarni Askham Bjarnason

Yvirlit yvir fylgiskjøl:
Fylgiskjal 1: Javntekstur
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