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í 

 

løgtingsmáli nr. 96/2019: Uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um eftirløn 

(Eftirlønarlógin) og løgtingslóg um skatt av rentutryggingum v.m. (Rætting viðvíkjandi eftirløn 

uttanfyri Eftirlønarlógina, strikað prísjavning av upphæddum og ymiskar nágreiningar) 

 

Landsstýrismaðurin í fíggjarmálum, Jørgen Niclasen, hevur lagt málið fram 6. mars 2020 og eftir 1. 

viðgerð 23. apríl 2020, er tað beint Fíggjarnevndini. 

 

Nevndin hevur viðgjørt málið á fundi 30. apríl og 7. og 14. mai 2020.  

 

Undir viðgerðini hevur nevndin havt fund við landsstýrismannin í fíggjarmálum, Jørgen Niclasen, 

saman við TAKS. 

 

Fíggjarnevndin hevur hesar viðmerkingar: 

 

Í uppskotinum eru broytingar í eftirlønarlógini og í rentutryggingarlógini, sum hava trý ymisk 

endamál. 

 

Eitt endamál er at strika árligu prísjavningina av upphæddum í eftirlønarlógini og 

rentutryggingarlógini. Grundin til hetta er, at við teirri gongd sum er í prístalinum, er prísjavningin 

so smámunalig, at upphæddirnar í 2020 eru á leið tær somu sum í 2014, tá prísjavningin kom í gildi. 

Av hesi orsøk, og við tí í huga, at prísjavningin ger viðurskiftini meira umskiftilig og ógreið, umframt 

at hon er umsitingarliga krevjandi, verður mett skilagott at strika prísjavningina. 

 

Eitt annað endamál er at nágreina ávísar ásetingar, soleiðis at tað verður greitt, hvussu orðingarnar 

skulu skiljast. 

 

Eitt triðja endamál er at fáa viðurskiftini í rættlag hjá teimum borgarum, sum arbeiða uttanlands hjá 

einum útlendskum arbeiðsgevara, og sum hava sína eftirløn hjá útlendskum eftirlønarveitara. 

 

Inntil 1. januar 2014, tá nýggja eftirlønarlógin kom í gildi, varð rindað til eftirløn eftir 

Rentutryggingarlógini. Rentutryggingarlógin er ein partur av skattalóggávuni og hevur ásetingar um, 

hvussu inngjøld til eftirløn kunnu dragast frá skattskyldugu inntøkuni. Eisini er ásett, hvussu útgjøld 

skulu skattast. Leypandi útgjøld (lutapensjón og lívrenta) verða roknað upp í skattskyldugu 

inntøkuna, og eingangsútgjald (kapitalpensjón) rindar avgjald á 35%. 

 

Frá 1. januar 2012 varð rentutryggingarlógin broytt soleiðis, at skattur skuldi rindast við inngjald. At 

rinda skatt við inngjald vísti seg tó at verða sera trupult hjá teimum, sum arbeiddu uttanlands hjá 

einum útlendskum arbeiðsgevara, og sum høvdu sína eftirløn hjá útlendskum eftirlønarveitara. Tí 

varð ein serskipan gjørd, har hesi kundu halda fram við at rinda til eftirløn uttanlands við frádrátti og 

uttan at rinda eftirlønarskatt við inngjald. Undantakið frá skatti við inngjald er ásett í § 11 a, stk. 5 í 

rentutryggingarlógini, og harumframt umfatar serskipanin eisini eitt hækkað avgjald á 45% á tann 

partin av kapitalpensjónini, ið er inngoldin eftir 31. desember 2012 (í § 6B, stk. 6). 

 



 

 

Eftirlønarlógin kom í gildi 1. januar 2014. Tá kom eisini í gildi ásetingin í § 12 b í 

rentutryggingarlógini um, at tað ikki longur kann rindast til eftirløn eftir rentutryggingarlógini. Nú 

skuldi einans rindast til eftirløn eftir nýggju eftirlønarlógini. Renturtryggingarlógin varð sostatt sett 

úr gildi viðvíkjandi inngjaldi, men er tó framvegis í gildi í sambandi við útgjald. 

 

Tá átti at verið ásett, at tey, sum eru undir serskipan, og fingu undantak sbrt. § 1, stk. 9 í 

eftirlønarlógini, framhaldandi kundu rinda inn eftir rentutryggingarlógini, men tað varð ikki gjørt. 

Hinvegin komu ásetingar í § 14 í eftirlønarlógini, sum gjørdu, at tey undir serskipan mistu 

frádráttarrættin, soleiðis at teirra inngjøld gjørdust skattskyldug inntøka og útgjaldið skattafrítt. 

 

TAKS hevur tó ikki enn kravt skatt av hesum inngjøldum, men neyðugt er við rætting. 

 

Í § 14, stk. 1. er ásett, at inngjøld til eftirlønarskipanir uttanfyri eftirlønarlógina hava ikki frádrátt í 

skattskyldugu inntøkuni. Hetta hevur havt tað óhepna við sær, at eisini tær útlendsku skipanir, sum 

fingu undantak sbrt. § 1, stk. 9, og sum framvegis hava rindað inn við frádrátti og uttan eftirlønarskatt 

ongan frádráttarrætt hava havt í lóggávuni síðan 1. januar 2014. 

 

Í § 14, stk. 2 er ásett, at eftirlønarskipanir uttanfyri eftirlønarlógina verða ikki skattaðar við útgjald. 

Eisini henda ásetingin er óheppin, tí útgjøld kunnu fáa undantøku frá skattskyldu eftir hesum somu 

omanfyri nevndu útlendsku eftirlønarskipanum, hóast tær í verki ikki hava rindað nakran skatt við 

inngjald. 

 

Eisini er í § 14, stk. 2 ásett, at renta og onnur virðisøking av eftirlønarskipanum uttanfyri 

eftirlønarlógina skal viðgerast eftir kapitalvinningsskattalógini og skattast árliga. Eisini tað má sigast 

at vera óheppið, tá tað umræður tær omanfyri nevndu eftirlønarskipanir. Hesar hava sostatt verið 

skyldugar at rinda kapitalvinningskatt av teimum inngjøldum, sum eru framd síðan 1. januar 2014. 

 

Harumframt verður mett, at § 14 sum heild er ein óneyðug áseting, sum ikki átti at verið sett í 

eftirlønarlógina. Tí greinin viðger viðurskifti, sum eru óviðkomandi fyri eftirlønarlógina. 

Eftirlønarlógin eigur ikki at regulera, hvussu aðrar skipanir skulu viðgerast skattliga. Hetta eru alt 

viðurskifti, sum eru regulerað aðrastaðni í skattalóggávuni. 

 

Viðurskiftini verða fingin í rættlag við hesum uppskotinum, har rentutryggingarlógin verður broytt, 

soleiðis at eftirløn, sum er vunnin fyri arbeiði uttanlands í starvi hjá arbeiðsgevara við heimstaði 

uttanlands og goldin til útlendskan eftirlønarveitara, aftur kann verða rindað eftir 

rentutryggingarlógini. Samstundis verður § 14 í eftirlønarlógini strikað, og tað hevur við sær, at tey 

undir nevndu serskipan kunnu fáa frádrátt fyri inngjald til eftirløn, og eisini verður tryggjað, at útgjald 

verður skattskyldugt. Eisini gerst leypandi renta og virðisøking aftur skattafrí fyri tey undir serskipan, 

men skattur verður hinvegin rindaður av samlaðu uppsparingini íroknað rentu og virðisøking við 

útgjald. Fíggjarnevndin leggur dent á, at viðvíkjandi mótrokning við útgjald, skal eingin munur vera 

millum tey, sum spara upp til pensjón eftir hesi serskipan og tey, sum spara upp eftir eftirlønarlógini. 

Mótrokningin umfatar lívrentu og lutaeftirløn, men ikki kapitaleftirløn, og vil mótrokningin tí vera 

eins fyri serskipanina og eftirløn sambært eftirlønarlógini. Hervið verða tey, sum spara upp uttanlands 

javnstillaði við tey, sum spara upp í Føroyum. 

 

Omanfyri nevndu broytingar í rentutryggingarlógini og eftirlønarlógini tryggja, at tann serskipan, 

sum varð sett í gildi 1. juli 2012, og sum fall burtur 1. januar 2014, kann halda fram. 

 



 

 

Hetta verður gjørt afturvirkandi, soleiðis at inngjøld framd eftir 1. januar 2014, kunnu gerast partur 

av rentutryggingarlógini. Tað hevur við sær, at tey hava frádráttarrætt fyri inngjald, og at tey verða 

skattað eftir Rentutryggingarlógini við útgjald. Av tí at broytingin er ein kodificering av verandi 

venju, fer hon ikki at ávirka landskassan ella tey, sum spara upp. 

 

Av lógartekniskum ávum setir nevndin fram soljóðandi 

 

 

b r o y t i n g a r u p p s k o t 

 

Í § 3, stk. 3 verður “-8” strikað. 

 

Viðmerkingar 

Talan er um eina lógartekniska broyting, sum í § 3, stk. 3 strikar tilvísingina til nr. 8 í § 1. Orsøkin 

er heilt einfalt, at § 1 ikki hevur nakra broyting nr. 8. 

 

 

Við hesari broyting tekur ein samd nevnd undir við málinum og mælir Løgtinginum til at samtykkja 

uppskotið.  

 

 

 

 

Fíggjarnevndin, 15. mai 2020 
 

 

 

Magnus Rasmussen Aksel V. Johannesen  Jákup Mikkelsen 

formaður  næstformaður 
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