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Fíggjarmálaráðið 
 

 

Løgtingið 

 

Dagfesting: 3. apríl 2020 

Mál nr.: 20/00164-2 

Málsviðgjørt: JEK 

Eftirkannað: 2. apríl 2020 

 

Løgtingsmál nr. 127/2019: Uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um 

landsskatt og kommunuskatt (Skattalógin) (Longd freist at lata inn sjálvuppgávu hjá 

roknskaparskyldugum o.o.) 

 

 

Uppskot til 

 

Løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um landsskatt og kommunuskatt (Skattalógin)   

(Longd freist at lata inn sjálvuppgávu hjá roknskaparskyldugum o.o.) 

 

 

 

§ 1 

 

Í løgtingslóg nr. 86 frá 1. september 1983 

um landsskatt og kommunuskatt 

(Skattalógin), sum seinast broytt við 

løgtingslóg nr. 146 frá 13. desember 2019, 

verður § 105 orðað soleiðis: 

 

“§ 105. Landsstýrismaðurin kann í 

kunngerð áseta reglur um, at løntakarar 

uttanlands, persónar, feløg og onnur, sum 

hava roknskaparskyldu, kunnu fáa freistina 

við at lata inn sjálvuppgávu longda. 

Stk. 2. TAKS er heimilað, tá ið serligar 

grundir eru til tess, at leingja freistina, sum 

sambært stk. 1 er sett av 

landsstýrismanninum.” 

 

§ 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 

Føroyar eru, vegna covid-19, í eini heilt serligari støðu, sum fer at fáa stórar samfelagsligar 

avleiðingar, avleiðingar fyri fólkið í Føroyum og fyri ta føroysku vinnuna. Lógaruppskotið 

hevur til endamáls at leggja upp fyri teirri heilt serligu støðu, sum covid-19 hevur við sær, t.e. 

serliga at stórur partur av føroysku vinnuni kann fáa trupulleikar við at lúka ávís almenn krøv. 

 

Við uppskotinum verður lagt upp til, at landsstýrismaðurin við kunngerð kann leingja 

freistina at lata inn sjálvuppgávu hjá roknskaparskyldugum o.o. 

 

Somuleiðis verður TAKS heimilað, tá ið serligar grundir eru til tess, so sum deyði, sjúka el. 

líkn., at leingja freistina, sum er sett av landsstýrismanninum. 

 

   

1.2.   Galdandi lóggáva     

Sambært galdandi lóggávu skal sjálvuppgávan fyri eitt inntøkuár latast inn til TAKS í 

seinasta lagi 1. mai árið eftir. Hetta er tó ikki galdandi fyri automatiskar skattauppgerðir. 

Sjálvuppgávur frá deyðsbúgvum, feløgum, felagsskapum o.l. skulu vera innlatnar í seinasta 

lagi 1. juli. Sjálvuppgávan er innlatin rættstundis, tá ið hon í seinasta lagi nevnda dag er 

fingin TAKS ella latin í postin. 

Landsstýrismaðurin kann í samráð við Toll-og Skattaráðið gera reglur um, at løntakarar 

uttanlands, persónar, feløg og onnur, sum hava roknskaparskyldu, kunnu fáa freistina at lata 

inn sjálvuppgávu longda. Tó ongantíð útum 15. august í álíkningarárinum. 

TAKS er heimilað, tá ið serligar grundir eru til tess, at leingja freistina, sum er sett av 

landsstýrismanninum. Hendan freist kann tó ikki leingjast útum 15. august í álíkningarárinum 

 

1.3.  Endamálið við uppskotinum 

Endamálið við uppskotinum er at betra møguleikarnir í skattalógini at áseta longda freist við 

kunngerð. Somuleiðis er endamálið við uppskotinum at betra um møguleikarnar hjá TAKS at 

áseta longda freist, tá serligar grundir eru til tess. 

 

1.4. Samandráttur av nýskipanini við uppskotinum 

Við uppskotinum verða ásetingarnar í skattalógini um við kunngerð at áseta eina longda freist 

at lata sjálvuppgávuna inn dagførdar. Somuleiðis verða møguleikarnir hjá TAKS at áseta 

longda freist, tá serligar grundir eru til tess, betraðir.  

 

1.5. Ummæli og ummæliskjal 

Uppskotið hevur ikki verið til hoyringar, men Taks er kunnað um uppskotið og Felagið 

Føroyskir Grannskoðarar hava fingið upplýst, at arbeitt hevur verið við málinum. 

 

  

Kapittul 2. Avleiðingar av uppskotinum 

 
2.1. Fíggjarligar avleiðingar fyri land og kommunur 
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Uppskotið fær ikki beinleiðis fíggjarligar avleiðingar fyri land og kommunur.  

 

2.2. Umsitingarligar avleiðingar fyri land og kommunur  

Uppskotið kann hava umsitingarligar avleiðingar fyri TAKS.   Ein longri freist enn 1. juli 

kann merkja, at TAKS skal leggja sítt arbeiði øðrvísi til rættis. 

 

2.3. Avleiðingar fyri vinnuna 

Uppskotið hevur avleiðingar fyri vinnuna. Uppskotið er at síggja sum ein hjálp til 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 millumtjóða sáttmála. 

 

2.8. Tvørgangandi millumtjóðasáttmálar 

Uppskotið hevur ikki avleiðingar fyri tvørgangandi millumtjóðasáttmálar. 

 

2.9. Marknaforðingar 

Uppskotið hevur ikki við sær marknaforðingar. 

 

2.10. Revsing, útpanting, sektir ella onnur størri inntriv 

Uppskotið hevur ongar serligar  ásetingar um revsing, útpanting og sektir ella onnur størri 

inntriv. 

  

2.11. Skattir og avgjøld 

Uppskotið ber ikki í sær broyting í skattaáseting av borgarum og feløgum. 

 

2.12. Gjøld 

Uppskotið hevur ikki ásetingar um gjøld. 

 

2.13. Áleggur lógaruppskotið fólki skyldur? 

Uppskotið áleggur ikki fólki skyldur. 

 

2.14. Leggur lógaruppskotið heimildir til landsstýrismannin, ein annan enn 

landsstýrismannin ella til kommunur? 

Uppskotið gevur landsstýrismanninum og TAKS heimild í kunngerð, at leingja freistina at lata 

inn sjálvuppgávuna hjá roknskaparskyldugum og onnur. 

 

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. Yvirlit yvir avleiðingarnar av uppskotinum 

  

  Fyri 

landið/lands- 

myndugleikar 

Fyri  

kommunalar 

myndugleikar 

Fyri 

pláss/øki í 

landinum 

Fyri ávísar 

samfelagsbólkar/ 

felagsskapir 

Fyri vinnuna 

Fíggjarligar/ 

búskaparligar 

avleiðingar 

Nei Nei Nei Nei Nei 

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 

  

 

Kapittul 3. Serligar viðmerkingar 

 

Til § 1  

 

Við uppskotinum fær landsstýrismaðurin øktar møguleikar til við kunngerð at leingja 

freistina at lata inn sjálvuppgávu.   

 

Somuleiðis fær TAKS, tá serligar grundir eru til tess, so sum deyði, sjúka el. líkn., betri 

møguleikar at leingja freistina, sum er sett av landsstýrismanninum. 

 

 

Til § 2 

 

Áseting um gildiskomu.   
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Fíggjarmálaráðið, 3. apríl 2020  

 

 

 

Jørgen Niclasen 

landsstýrismaður 

/ Bjarni Askham Bjarnason 

 


