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Løgtingsmál nr. 45/2019: Uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um 

meirvirðisgjald (Meirvirðisgjaldslógin) (Broytt minstamark fyri skrásetingarskyldu o.a.) 

 

 

Uppskot til 

 

Løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um meirvirðisgjald  

(Meirvirðisgjaldslógin) 

(Broytt minstamark fyri skrásetingarskyldu o.a.) 

 

 

 

 

§ 1 
 

Í løgtingslóg nr. 136 frá 8. september 1992 

um meirvirðisgjald 

(Meirvirðisgjaldslógin), sum seinast broytt 

við løgtingslóg nr. 57 frá 7. mai 2019, 

verður í § 4, stk. 1 og § 28, stk. 1  “30.000 

kr.” broytt til: “50.000 kr.”. 

 

§ 2 
 

Henda løgtingslóg kemur í gildi dagin 

eftir, at hon er kunngjørd, og hevur 

virknað frá 1. januar 2020. 
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Kapittul 1. Almennar viðmerkingar 

 

 

1.1. Orsakir til uppskotið 

Tá meirvirðisgjaldslógin kom í gildi 1. januar 1993 var søluupphæddin, sum treytaði 

skráseting, 20.000 kr.  

 

1. januar 2006  varð upphæddin broytt til 30.000 kr.  

 

Landsstýrismaðurin metir, at tíðin er komin til at dagføra verandi upphædd, og verður tí skotið 

upp, at upphæddin í § 4, stk. 1 og § 28, stk. 1 í meirvirðisgjaldslógini verður sett til 50.000 kr. 

frá 1. januar 2020 at rokna. 

 

Í § 5, stk. 1 í meirvirðisgjaldslógini er ásett, at tann, sum skal rinda meirvirðisgjald eftir §§ 3- 

4 í somu lóg, skal fráboða virki sítt til skrásetingar hjá TAKS. Eftir at upphæddin er hækkað, 

verður tað frameftir ein fyritreyt fyri at kunna fráboða virki sítt til skrásetingar, at virkið hevur 

eina sølu av vørum og tænastum, sum er í minsta lagi 50.000 kr.  

 

 

1.2. Galdandi lóggáva 

Sambært galdandi lóggávu er tann, sum hevur eina árliga sølu av vørum og tænastum á 30.000 

kr. ella meira, skyldugur at rinda meirvirðisgjald. 

 

 

1.3. Endamálið við uppskotinum 

Endamálið við uppskotinum er at dagføra minstuupphæddina, sum treytar 

meirvirðisgjaldsskráseting. 

 

 

1.4. Samandráttur av nýskipanini við uppskotinum 

Við uppskotinum veður minstaupphæddin, sum treytar meirvirðisgjaldsskráseting, hækkað úr 

30.000 kr. upp í 50.000 kr. 

 

Landsstýrismaðurin metir, at verandi upphædd, sum hevur staðið óbroytt seinastu 14 árini, 

eigur at vera dagførd. 

 

 

1.5. Ummæli og ummælisskjal 

Uppskotið hevur verið til hoyringar hjá TAKS, Umhvørvis- og Vinnumálaráðnum og 

Vinnuhúsinum. 

 

Harumframt hevur uppskotið verið til almenna hoyring á heimasíðuni hjá Føroya landsstýri. 

 

Fíggjarmálaráðið hevur ongar viðmerkingar fingið til uppskotið. 

 

 

Kapittul 2. Avleiðingarnar av uppskotinum 

 

2.1. Fíggjarligar avleiðingar fyri land og kommunur 
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Grundað á tær móttiknu mvg-uppgerðirnar frá einstaklingavirkjum í 2018, metir TAKS, at 

landskassin við uppskotinum fer at spara umleið 300.000 kr. árliga. 

 

Hetta er grundað á, at sera nógv av teimum smæstu virkjunum eru negativ, soleiðis at skilja, at 

keyps-mvg teirra er størri enn sølu-mvg-ið. 

 

 

2.2. Umsitingarligar avleiðingar fyri land og kommunur 

Mett verður, at uppskotið fer at lætta um umsitingarliga. 

 

 

2.3. Avleiðingar fyri vinnuna 

Uppskotið hevur fíggjarligar avleiðingar tey smæstu vinnuvirkini. 

 

 

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 er ikki tengt at millumtjóðasáttmála. 

 

 

2.8. Tvørgangandi millumtjóðasáttmálar 

Uppskotið er ikki tengt at tvørgangandi millumtjóðasáttmála. 

 

2.9. Markaforðingar 

Uppskotið elvir ikki til markaforðingar. 

 

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

Uppskotið hevur ikki ásetingar um revsing, panting, sektir ella onnur størri inntriv. 

 

2.11. Skattir og avgjøld 

Uppskotið ber í sær, at søla frá smæstu virkjunum sleppur undan meirviriðisgjaldi. 

 

 

2.12. Gjøld 

Uppskotið hevur ikki ásetingar um gjøld. 

 

 

2.13. Áleggur lógaruppskotið likamligum ella løgfrøðiligum persónum skyldur? 

Uppskotið áleggur ikki likamligum ella løgfrøðiligum persónum skyldur. 
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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. 

 

 

 

2.17. 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 Nei Ja 

Umsitingarligar 

avleiðingar 
Ja Nei Nei Nei Ja 

Umhvørvisligar 

avleiðingar 
Nei Nei Nei Nei Nei 

Avleiðingar í 

mun til altjóða 

avtalur og 

reglur 

Nei Nei Nei Nei Nei 

Sosialar 

avleiðingar 
 Nei Nei  
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Kapittul 3. Serligar viðmerkingar 

 

3.1. Viðmerkingar til ta einstøku greinina 

 

Til § 1 

Við uppskotinum verður mælt til, at upphæddin, sum treytar skrásetingarskyldu, verður 

hækkað til kr. 50.000. 

 

Til § 2 

Áseting um gildiskomu. 

 

 

 

 

 

 

Fíggjarmálaráðið, 13. desember 2019 

 

 

 

Jørgen Niclasen 

landsstýrismaður 

 

/ Bjarni Askham Bjarnason 

 

 

Yvirlit yvir fylgiskjøl: 

Fylgiskjal 1: Javntekstur 


