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Emne: VS: Lógaruppkot til hoyringar 
 
TAKS hevur hesar viðmerkingar til uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um 
arbeiðsmarknaðareftirlønargrunn 
 
Viðmerkingar til nr. 3:  
 
Sambært orðingin í § 2, stk. 7, 1. pkt. kunnu øll, sum eru fevnd av konventiónini verða frítikin fyri at rinda í 
grunnin.  
 
Sagt skal verða frá, at øll, sum arbeiða í norðanlondum eru fevnd av konventiónini. Tað er tó ikki í øllum 
førum, at persónar kunnu verða frítiknir fyri at rinda sosial gjøld í bústaðarlandinum sambært 
konventiónini. Mælt verður tí til at broyta orðingina soleiðis, at heimildin at frítaka fyri at rinda í grunnin 
bert er fyri tey, sum sambært konventiónini kunnu verða frítikin. 
 
Harafturat verður mælt til, at orðingin í § 2, stk. 7, 2. pkt. eisini verður nágreina.  
 
Fyri tað fyrsta eigur orðingin at siga nær frítøkan kann loyvast, og ikki bara nær umsóknin er galdandi.  
 
Fyri tað næsta, verður mælt til eisini at nágreina hvat ár frítøkan kann verða galdandi fyri, tí AM-gjaldið 
verður roknað av skattskyldugu inntøkuni.  
Tað kundi eitt nú verið ásett, at frítøka fyri at gjalda í grunnin kann loyvast fyri tað inntøku árið, umsóknin 
kemur inn, ella møguliga, at umsókn fyri eitt ár skal latast seinast tá sjálvuppgáva fyri árið skal latast inn.  
 
Eisini verður mælt til at tað verður ásett, at frítøka kann játtast fyri tann lutfalsliga partin av gjaldinum fyri 
eitt inntøkuár, sum persónurin kann verða frítikin fyri sambært konventiónini.   
 
Sambært uppskotinum er ongin serlig áseting um gildi aftur í tíð og tí metir TAKS, at frítøka í fyrsta lagi kann 
játtast fyri tað árið lógin fær gildi.  
Vit meta ikki at tað er møguligt at játta frítøku afturum gildiskomuna, hóast at umsókn um frítøku longu er 
latin TAKS áðrenn lógin kemur í gildi. Vit mæla tí til, at tað verður skrivað í viðmerkingarnar hvønn týdning 
gildiskoman fær fyri umsóknir, sum eru latnar TAKS áðrenn lógin kemur í gildi. Um ætlanin er loyva frítøka 
afturum gildiskomuna, má serlig áseting gerast um tað.  
 
TAKS mælit til, at frítøka bert eigur at verða veitt fyri eitt ár í senn.  
 
Viðmerkjast skal til seinast, at ásetingin um frítøku fyri at ringda AM-gjald til grunnin kemur at hava væl 
meira umsitingarliga orka hjá TAKS.  TAKS hevur tó ikki gjørt nakra ítøkiliga metingin av hvat henda 
meirumsiting ferð at kosta. 
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