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Løgtingsmál nr. 152/2018: Uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um 

meirvirðisgjald (Meirvirðisgjaldslógin) (Leingja umsóknarfreist fyri mvg-afturbering til 

almannagagnligt frítíðarvirksemi) 

 

 

Uppskot til 

 

Løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um meirvirðisgjald 

(Meirvirðisgjaldslógin) 

(Leingja umsóknarfreist fyri mvg-afturbering til almannagagnligt frítíðarvirksemi) 

 

 

 

§ 1 

 

Í løgtingslóg nr. 136 frá 8. september 1992 

um meirvirðisgjald 

(Meirvirðisgjaldslógin), sum seinast broytt 

við løgtingslóg nr. 190 frá 21. desember 

2018, verður í § 3 a, stk. 2, nr. 3 “31. 

desember 2019” broytt til: “31. desember 

2024”. 

 

§ 2 

 

Henda løgtingslóg kemur í gildi dagin 

eftir, at hon er kunngjørd. 
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Kapittul 1. Almennar viðmerkingar 

 

 

1.1. Orsakir til uppskotið 

Orsøkin til, at uppskotið verður lagt fram, er, at landsstýriskvinnan í fíggjarmálum ynskir at 

leingja freistina fyri at søkja um mvg-afturbering sambært § 3a í mvg-lógini. Hetta er orsakað 

av, at ynskt verður at stuðla felagsskapum – eitt nú innan ítrótt, mentan og átrúnað – ið gera 

íløgur í bygningar, við at hesi ikki skulu rinda mvg av íløguni. Henda lógarbroyting ger, at 

kostnaðurin av íløgum innan virksemi, ið er ikki-vinnuligt, almannagagnligt og heilt ella 

partvíst sjálvboðið, gerst 20% lægri, enn hann hevði verið, um 25% mvg varð lagt aftur at 

íløgukostnaðinum. 

 

1.2. Galdandi lóggáva 

Sambært galdandi lóggávu kunnu felagsskapir, stovnar og grunnar, ið gera íløgur fyri meira 

enn 1 mió. kr. (mvg ikki íroknað) eftir umsókn fáa endurgoldið inngangandi meirvirðisgjald av 

samlaða íløgukostnaðinum. 

 

Treytirnar fyri at fáa endurgoldið meirvirðisgjaldið eru: 

1) at talan ikki er um vinnuligt virksemi  

2) at talan er um almannagagnligt frítíðarvirksemi 

3) at í minsta lagi 33% av samlaða íløgukostnaðinum er fingin til vega sum gáva ella við 

óløntum og sjálvbodnum arbeiði 

 

Endurgoldið meirvirðisgjald skal rindast aftur í landskassan eftir ásetingunum í kapittul 7 í 

kunngerð um lutfalsligan frádráttarrætt fyri meirvirðisgjald og um javnan av inngangandi 

avgjaldi av íløgugøgnum, um íløgan verður seld ella ikki longur verður nýtt til ætlaða virksemið 

og til almannagagnligt frítíðarvirksemi. 

 

Skipanin hevur verið galdandi síðan 2010 og skuldi í fyrsta umfari einans vera í gildi til 31. 

des. 2012. Síðan hevur skipanin verið longd 2 ferðir. Fyrst var umsóknarfreistin longd til 31. 

des. 2015 og síðan til núverandi freist, sum er 31. des. 2019.  

 

Sambært galdandi løgtingslóg skal umsókn um endurgjald fyri inngangandi meirvirðisgjald 

vera móttikin av TAKS í seinasta lagi 31. desember 2019. 

 

1.3. Endamálið við uppskotinum 

Endamálið við uppskotinum er at leingja freistina fyri, nær umsókn um endurgjald skal vera 

inni, soleiðis at skipanin kann halda fram í 5 ár afturat.  

 

1.4. Samandráttur av nýskipanini við uppskotinum 

Uppskotið hevur við sær, at freistin fyri, nær umsókn um endurgjald fyri inngangandi 

meirvirðisgjald skal vera móttikin av TAKS, verður longd frá 31. desember 2019 til 31. 

desember 2024. 
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1.5. Ummæli og ummælisskjal 

Málið hevur ligið til hoyring á hoyringarportalinum hjá Føroya Landsstýri. 

 

Eittans hoyringarsvar er innkomið. Tað er frá Frískúlanum í Havn. Tey vísa á, at íløgur, ið 

frískúlar gera, eru ikki umfataðar av skipanini, tí talan skal vera um frítíðarvirksemi. Tey mæla 

til, at eisini íløgur hjá frískúlum verða umfataðar. 

 

Viðmerkingar frá Fíggjarmálaráðnum 

Endamálið við skipanini er at stuðla almannagagnligum frítíðarvirksemi. Taks – ið umsitur 

MVG-lógina – tulkar hetta soleiðis, at frískúlabygging ikki er umfatað, tí talan er ikki um 

frítíðarvirksemi. Tað vildi tí ikki verið í samsvari við endamálið við skipanini, um bygging av 

frískúlum eisini bleiv umfatað. Skal stuðul veitast til at byggja frískúlar, eigur tað at gerast í 

aðrari lóggávu, ella undir aðrari skipan. Endamálið við hesum uppskotinum er einans at 

leingja galdandi skipan – ikki at gera nýggjar skipanir. Fíggjarmálaráðið hevur tí valt ikki at 

broyta orðingina. 

 

 

Kapittul 2. Avleiðingarnar av uppskotinum 

 

2.1. Fíggjarligar avleiðingar fyri land og kommunur 

Uppskotið hevur fíggjarligar avleiðingar fyri landskassan. 

 

Sambært TAKS eru endurrindaðar samanlangt 132 mió. kr. síðan skipanin kom í gildi í 2010. 

Hetta samsvarar við í miðal 15 mió. kr. árliga.  

 

(mió. kr.) 2010/11 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Í alt 

Afturbering 4,7 9,6 27,1 31,4 18,1 13,8 9,0 18,6 132,3 
 

Hinvegin kann henda stuðulsskipan gera, at íløgur verða gjørdar, ið annars ikki vórðu gjørdar 

vegna samsvarandi hægri kostnað. Hetta eru íløgur, ið skapa størv og virksemi í samfelagnum, 

og harvið eisini avleiddar skatta- og avgjaldsinntøkur til land og kommunur. 

 

2.2. Umsitingarligar avleiðingar fyri land og kommunur 

Uppskotið hevur umsitingarligar avleiðingar fyri TAKS. Tey skulu nú umsita skipanina í 5 ár 

afturat. Sambært TAKS hevur skipanin ikki við sær nógva umsiting. 

 

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 jaligar avleiðingar fyri felagsskapir, ið gera íløgur til almannagagnligt 

virksemi. Hesi kunnu nú fáa mvg-afturbering í 5 ár afturat. 
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2.7. Millumtjóðasáttmálar á økinum 

Uppskotið hevur ikki avleiðingar fyri millumtjóðasáttmálar á økinum. 

 

2.8. Tvørgangandi millumtjóðasáttmálar 

Uppskotið hevur ikki avleiðingar fyri tvørgangandi millumtjóðasáttmálar á økinum. 

 

2.9. Markaforðingar 

Uppskotið hevur ikki við sær markaforðingar. 

 

2.10. Revsing, fyrisitingarligar sektir, pantiheimildir ella onnur størri inntriv 

Uppskotið áleggur ikki revsing, fyrisitingarligar sektir, pantiheimildir ella onnur størri inntriv. 

 

2.11. Skattir og avgjøld 

Uppskotið frítekur felagsskapir, ið gera íløgur til almannagagnligt virksemi fyri mvg í 5 ár 

afturat.  

 

2.12. Gjøld 

Uppskotið áleggur ikki gjøld. 

 

2.13. Áleggur lógaruppskotið likamligum ella løgfrøðiligum persónum skyldur? 

Uppskotið áleggur ikki likamligum ella løgfrøðiligum persónum skyldur. 

 

2.14. Leggur lógaruppskotið heimildir til landsstýrismannin, ein stovn undir 

landsstýrinum ella til kommunur? 

Uppskotið leggur ikki heimildir til landsstýrismannin, ein stovn undir landsstýrinum 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. 
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2.17. Talvan: Yvirlit yvir avleiðingarnar av lógaruppskotinum 

 
 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 

Ja Nei 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 Nei  

 

 

Kapittul 3. Serligar viðmerkingar 

 

3.1. Viðmerkingar til ta einstøku greinina 

 

Til § 1 

Freistin fyri, nær umsóknir um endurgjald fyri inngangandi meirvirðisgjald skulu verða TAKS 

í hendi, verður longd fimm ár, frá 31. desember 2019 til 31. desember 2024. 

 

 

Til § 2 

Áseting um gildiskomu. 

 

 

 

Fíggjarmálaráðið, 06. mars 2019 

 

 

Kristina Háfoss 

landsstýrismaður 

 

/ Bjarni Askham Bjarnason 

 

 

Yvirlit yvir fylgiskjøl: 

Fylgiskjal 1: Javntekstur 

Fylgiskjal 2: Hoyringarsvar frá Frískúlanum í Havn 

 


