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løgtingsmáli nr.  131/2018: Uppskot til ríkislógartilmæli um at seta í gildi fyri Føroyar 

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forebyggende foranstaltninger mod 

hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) 

Kristina Háfoss, landsstýrismaður í fíggjarmálum, hevur lagt málið fram 7. mars 2019, og 

eftir 1. viðgerð 12. mars 2019 er tað beint Fíggjarnevndini. 

 

Nevndin hevur viðgjørt málið á fundi tann 14. mars 2019 

 

Undir viðgerðini hevur nevndin havt fund við Fíggjarmálráðið.  

 

Lógin um hvítvask av peningi og fígging av yvirgangi er ikki dagførd fyri Føroyar síðan 

2010. Tað er týdningarmikið fyri Føroyar, at lóggávan á økinum er dagførd og á hædd við 

lóggávuna í ES og grannalondum okkara annars. Saman við nýggju lógini um upplýsingar, 

sum skulu sendast við í sambandi við peningaflytingar, tryggjar lógaruppskotið, at lóggávan á 

økinum er dagførd. 

 

Á altjóða stigi verður strembað eftir at hava eins reglur á økinum. Um okkara leiðir er tað 

serliga ES, sum ger av, hvørjar reglur skulu verða galdandi á økinum. Tá ræður um hvítvask 

av peningi og fígging av yvirgangi, er tað tó serliga altjóða felagsskapurin FATF (Financial 

Action Task Force), sum ger meginreglur fyri, hvussu limalond eiga at lóggeva til tess at 

fyribyrgja hvítvaski og fígging av yvirgangi. Føroyar eru sum limur í ríkisfelagsskapinum 

eisini limur í FATF, og skulu tí fylgja teimum meginreglum, ið FATF ásetir. 

 

ES hevur við støði í leiðreglum frá FATF framleitt lóggávu, ES-direktiv og ES-fyriskipanir, 

sum limalondini síðani hava sett í verk. Danska hvítvaskslógin byggir í stóran mun á eitt ES-

direktiv, EU-849/2015. Reglurnar verða nú settar í gildi í Føroyum umvegis eitt 

ríkislógartilmæli. 

 

Tá lóggávan er dagførd fyri allar geirarnar í búskapinum, lýkur Føroyar krøvini, ið FATF 

setir á økinum. 

 

Ein samd nevnd tekur undir við málinum og mælir Løgtinginum til at samtykkja uppskotið. 

 

 

Fíggjarnevndin, 14. mars 2019 
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