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Fylgiskjal 1 

 

 

Javntekstur 

 

Galdandi orðingar í løgtingslógini samanbornar við broyttu orðingarnar í 

løgtingslógaruppskotinum. 

 

 

 

 

Galdandi orðingar Løgtingslógaruppskotið 

 

 

Í § 1 verður sum stk. 2 sett: 

“Stk. 2. Stk. 1 er somuleiðis galdandi 

fyri inntøku frá virksemi sum nevnt í § 

5a.” 

 

 

 

 

Í § 4, stk. 1, 2. pkt. verður orðað 

soleiðis: 

“Tað er ein treyt, at skipini eru 100 

bruttotons (BT) ella størri, og at tey eru 

skrásett í Føroysku Altjóða Skipaskránni 

(FAS) ella Føroya Skipaskráseting.” 

 
 

 

3). skipum, sum verða leigað við manning 

(timecharter), verður gjørd upp eftir reglunum í 

§§ 6-12. Tað er ein treyt, at skipini eru 100 

bruttotons (BT) ella størri. 

 

§ 4, stk. 1, nr. 3 verður orðað soleiðis: 

“3). Skipum, sum verða leigað við 

manning (timecharter) í upp til 2 

mánaðir.” 

 

 

§ 5. § 4 viðvíkur ikki inntøku av hesum 

sløgum av virksemi: 

 

 

§ 5, stk. 1, 1. pkt. verður orðað soleiðis: 

“§ 4 ella § 5a viðvíkja ikki inntøku frá 

hesum sløgum av virksemi:”  
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3) Tað at gera og umvæla havnir, molar, 

brúgvar, oljuútbúnað, at leggja rørleiðingar 

á havbotnin, at dýpa, dreggja eftir gróti, 

sandsúgva ella tílíkt virksemi. 

 

§ 5, stk. 1, nr. 3 verður orðað soleiðis: 

“3) Tað at gera og umvæla havnir, molar 

og brúgvar, at dýpa, dreggja eftir gróti, 

sandsúgva ella tílíkt virksemi.” 

 

 

 

 

Í § 5, stk. 1 verður aftaná nr. 4 sum 

nýggj nr. sett: 

“5) Tað at loðsa, tá skipini verða nýtt í 

og kring havnir. 

6) Tað at sleipa o.a. Hetta er tó ikki 

galdandi í teimum førum, har skipið í 

minsta lagi í 50% av tíðini, tá tað í 

inntøkuárinum er í brúk, verður nýtt til 

sleipi- ella bjargingaruppgávur á 

sjónum.”  

Í § 5, stk. 1 verða nr. 5-9 eftir hetta nr. 

7-11. 

 

 

 

 

Aftaná § 5 verður sett: 

“§ 5a. Inntøka frá hesum sløgum av 

virksemi á sjónum verður skattliga 

javnsett við inntøku frá reiðarívirksemi, 

sum er fevnd av § 4: 

1) Vaktartænasta, sum ikki er fevnd av 

§ 4. 

2) Hjálpar- og tænastuvirksemi, sum 

ikki er fevnt av § 4. 

3) Bygging, umvæling og niðurtøka av 

oljuútbúnaði, vindmyllulundum ella 

øðrum frálandsútbúnaði á sjónum. 

Fyri inntøku frá virksemi innan 

bygging, umvæling og niðurtøku av 

oljuútbúnaði er 1. pkt. tó bert 

galdandi í tann mun, at virksemið er 

farið fram uttan fyri føroyskt sjóøki 

og føroyskt meginlandsstøði.  

4) Tað at leggja niður, hava eftirlit við 

og umvæla rørleiðing ella kaðal á 

havbotninum, umframt 

rennugrevstur, sum verður gjørdur í 

hesum sambandi. 

5) Ísarbeiði, ið ikki er sleipiarbeiði, 

sum er fevnt av § 5, stk. 1, nr. 6. 

6) Hýsing av starvsfólki, eykalutum 

ella verkstøðum í sambandi við 

frálandaarbeiði.” 
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Í § 7, stk. 1 verður sum 2. pkt. sett: 

“Inntøka frá virksemi, sum er nevnt í § 

5a, og inntøka, sum kann roknast at hava 

tætt tilknýti til hetta virksemi, sbr. stk. 2, 

er eisini fevnt av tonsaskattaskipanini.”   

 

 

 

 

Í § 7, stk. 2 verður sum nr. 6 og 7 sett: 

“6) Ein roknað marknaðarleiga fyri hølir 

umborð, sum reiðaríið sjálvt nýtir. 

7) Leiguinntøka frá útleigan av hølum 

umborð.” 

 

 


