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Løgtingsmál nr. 126/2019: Uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um
meirvirðisgjald (Meirvirðisgjaldslógin) (Innlatan og gjaldskái 1. ársfjórðing 2020)

Uppskot til
Løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um meirvirðisgjald (Meirvirðisgjaldslógin)
(Innlatan og galdskái 1. ársfjórðing 2020)

§1
Í løgtingslóg nr. 136 frá 8. september 1992
um meirvirðisgjald
(Meirvirðisgjaldslógin), sum seinast broytt
við løgtingslóg nr. 21 frá 12. mars 2020,
verður aftan á § 20 sett:
“§ 20 a. Freistin at boða TAKS frá
støddini á útgangandi og inngangandi
avgjaldinum og støddini av søluni, sbrt §

12, stk. 1-4, ið ikki skal roknast við í
avgjaldskyldugu søluna fyri 1. ársfjórðing
2020, og freistin fyri avrokning av 1.
avgjaldstíðarskeið 2020 er í seinasta lagi
15. november 2020.”
§2
Henda løgtingslóg kemur í gildi dagin
eftir, at hon er kunngjørd.

Kapittul 1. Almennar viðmerkingar

1.1. Orsakir til uppskotið
Tað er avgerandi neyðugt, at samfelagshjólini halda fram at mala so ótarnað sum tilber, hóast
átøk eru sett í verk fyri at avmarka koronasmittuna. Landsstýrið hevur tí saman við pørtunum
á arbeiðsmarknaðinum gjørt ein vinnuligan hjálparpakka við fýra ítøkiligum átøkum, ið skal
hjálpa føroyingum og føroyskum fyritøkum, sum kunnu rokna við minkaðum eftirspurningi og
minni arbeiði.
Roknað verður við, at fleiri fáa minni at gera komandi tíðina. Færri ferðafólk koma til Føroya,
og tað fer at raka ferðavinnuna í summar. Virksemið í samfelagnum verður merkt av, at vit
skulu vera meira heima og minni úti. Og Føroyar verða eisini ávirkaðar av búskapargongdini
úti í heimi. Tað fer helst at hava við sær, at eftirspurningurin eftir føroyskum útflutningi fer at
minka.
Landsstýrið fer tí at hjálpa fólki og fyritøkum, sum fáa øktar útreiðslur av teimum átøkum, sum
verða framd fyri at tálma koronasmittuni.
Tað er trupult at meta um kostnaðin av átøkunum, tí tað er treytað av sjúkugongdini í
samfelagnum og neyðugum tillagingum hjá vinnufyritøkum. Átakið við at útseta gjalding av
MVG er mett at geva vinnulívinum ein gjaldskáa á 400 mió.kr.
HJÁLPARPAKKIN TIL FÓLK OG FYRITØKUR er:
ENDURRINDA LØN UNDIR SJÚKU. Tað vil siga, at dagpengalógin verður víðkað til eisini
at fevna um løntakarar og sjálvstøðug vinnurekandi, ið eru sett í sóttarhald ella sjálvboðin eru
farin í sóttarhald. Tað verður tó ikki endurrindað fyri starvsfólk, ið kunnu arbeiða heimanífrá.
Landskassin ber kostnaðin.
ÍSKOYTI TIL NIÐURSETTA ARBEIÐSTÍÐ. Tað vil siga, at løntakarar fáa
arbeiðsloysisstuðul sum eitt ískoyti, um tað gerst neyðugt hjá arbeiðsgevarum at seta starvsfólk
niður í tíð. ALS ber kostnaðin.
TILTØK AT BØTA UM LIKVIDITETIN HJÁ FYRITØKUM. Tað vil siga, at avrokning av
MVG fyri 1. ársfjórðing verður útsett til innlatan og avrokningina til 15. novermber 2020, so
gjaldførið hjá vinnuni verður styrkt við 400 mió. kr. í alt komandi mánaðirnar.
GARANTISKIPAN UM RAKSTRARFÍGGING. Tað er ein serlig ríkisgarantiskipan, sum
tryggjar smáum og miðalstórum fyritøkum í ríkisfelagsskapinum nøktandi atgongd til
rakstrarfígging. Danski vakstrargrunnurin fíggjar hesa skipanina.
1.2. Galdandi lóggáva
Sambært § 20, stk. 1 í meirvirðisgjaldslógini skulu skrásett virkir seinast 1 mánað og 10 dagar
aftaná endan av 1. 3. og 4. avgjaldstíðarskeiði boða TAKS frá støddini á útgangandi og
inngangandi avgjaldinum í tíðarskeiðnum og støddina av søluni, sbrt § 12, stk. 1-4 og 6 í somu
lóg, ið ikki skal roknast við í avgjaldsskyldugu søluna. Freistin fyri 2. avgjaldstíðarskeið er 24.
august.
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1.3. Endamálið við uppskotinum
Endamálið við uppskotinum er at veita vinnulívinum ein gjaldsskáa.

1.4. Samandráttur av nýskipanini við uppskotinum
Við uppskotinum verður gjaldið fyri fyrsta avgjaldsskeiðið 2020 útsett til 15. november 2020.

1.5. Ummæli og ummælisskjal
Stundir hava ikki verið at sent uppskotið í hoyring.

Kapittul 2. Avleiðingarnar av uppskotinum
2.1. Fíggjarligar avleiðingar fyri land og kommunur
Av tí, at MVG-gjøldini verða goldin, men seinni í árinum, eru fíggjarligu avleiðingarnar fyri
landið avmarkaðar. Møguleiki er tó fyri, at onkur fyritøka fer av knórarum ella kemur í slíka
støðu, at fyritøkan ikki fult út megnar at gjalda. Mett verður, at talan í mesta lagi er um 20 mió.
kr.

2.2. Umsitingarligar avleiðingar fyri land og kommunur
Mett verður, at uppskotið ikki hevur umsitingarligar avleiðingar.

2.3. Avleiðingar fyri vinnuna
Uppskotið hevur jaligar fíggjarligar 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 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.
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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 ein gjaldsskáa fyri vinnulívið.

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.

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
landsmyndugleikar

Fyri
kommunalar
myndugleikar

Fyri pláss ella
øki í landinum

Fyri ávísar
samfelagsbólkar ella
felagsskapir

Fyri vinnuna

Fíggjarligar ella
búskaparligar
avleiðingar

Ja

Nei

Nei

Nei

Ja

Umsitingarligar
avleiðingar

Nei

Nei

Nei

Nei

Ja

Umhvørvisligar
avleiðingar

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Avleiðingar í
mun til altjóða
avtalur og
reglur

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Sosialar
avleiðingar
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Kapittul 3. Serligar viðmerkingar

3.1. Viðmerkingar til ta einstøku greinina
Til § 1
Undantak verður gjørt frá vanligu freistunum í § 20 og § 22 í mvg-lógini.
Seinasta freist at lata mvg-uppgerð fyri 1. ársfjóring 2020 og avrokningin av fyrsta
avgjaldstíðarskeiðnum í 2020 verður útsett frá 10. mai til 15. november 2020. Hetta uppskotið
forðar ikki fyri innlating av uppgerð, eins og inngjaldi ella útgjaldi sambært vanligu reglunum
í kap. 9 í mvg-lógini. Tað, sum hetta uppskotið heimilar er, at gjaldsfreistin fyri 1. ársfjóring
2020 verður útsett til 15. november 2020.
Freistin er sett til 15. november 2020 fyri ikki at koma í bland við freistina fyri uppgerð og
avrokning av 3. ársfjórðingi í 2020, sum er 10. november 2020.
Til § 2
Áseting um gildiskomu.

Fíggjarmálaráðið, 18. mars 2020

Jørgen Niclasen
landsstýrismaður
/ Bjarni Askham Bjarnason

Yvirlit yvir fylgiskjøl:
Fylgiskjal 1: Javntekstur
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