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Løgtingsmál nr. 135/2019: Uppskot til løgtingslóg um stuðulsskipan til fyritøkur til 

fastar útreiðslur orsakað av COVID-19  

 

 

Uppskot til 

 

Løgtingslóg um stuðulsskipan til fyritøkur til fastar útreiðslur orsakað av COVID-19  

 

§ 1. Fyritøkum kann verða veittur stuðul 

fyri fíggjarligt tap orsakað av COVID-19.  

Stk. 2. Stuðulin kann verða veittur til at 

rinda fyri fastar útreiðslur hjá fyritøkuni. 

Stk. 3. Stuðulsskipanin fevnir ikki um 

tilfeingisvinnur og fiskavirking. 

 

§ 2. Tað verður veittur stuðul til fyritøkur, 

sum í tíðarskeiðinum 1. apríl  2020 til 30. 

juni 2020 hava havt munandi afturgongd í 

umsetninginum og í minsta lagi upp á 50% 

í mun eitt tílvísingartíðarskeið, sum er 

samsvarandi tíðarskeið í 2019. Fyri 

nýggjar og nýstovnaðar fyritøkur kann 

landsstýrismaðurin áseta eitt meira 

umboðandi tilvísingartíðarskeið. 

Stk. 2.  Stuðul verður veittur til 75% av 

føstum útreiðslum í tíðarskeiðinum 1. apríl  

2020 til 30. juni 2020. Stuðulin kann tó 

ikki fara upp um nominellu afturgongdina 

í umsetningi, sum fyritøkan hevur havt frá 

tilvísingartíðarskeiðinum og til 

tíðarskeiðið frá og við 1. apríl 2020 og til 

og við 30. juni 2020. Stuðulin er í mesta 

lagi 80.000 kr. fyri hvørja fyritøku um 

mánaðin. 

 

§ 3. Fyri at fyritøka skal koma undir 

stuðulsskipanina, galda hesar treytir: 

1) Tað verður ikki rindað út vinningsbýti 

fyri inntøkuárini 2020, 2021 og 2022.  

2) Samsýning o.a. til stjóra í fyritøkuni 

skal ikki vera meir enn 600.000 kr. í 

2020, íroknað inntøka frá ALS og 

dagpeningaskipanini. 

3) Fyri sjálvstøðug vinnurekandi skal 

skattliga yvirskotið ikki verða meira 

enn 600.000 kr. í 2020, íroknað 

inntøka frá ALS og 

dagpeningaskipanini. 

Stk. 2. Fyritøka, ið hevur móttikið stuðul, 

rindar stuðulin aftur í tann mun fyritøkan 

hevur havt skattligt yvirskot í 

roknskaparárinum 2020. Fyri sjálvstøðug 

vinnurekandi skal móttikin stuðul rindast 

aftur í tann mun, at skattliga yvirskotið í 

roknskaparárinum verður meira enn 

600.000 kr. íroknað inntøka frá ALS og 

dagpeningaskipanini. 
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§ 4. Landsstýrismaðurin ásetur nærri 

reglur um skipanina, undir hesum um 

stuðul eftir §§ 1-3, hvørjar fyritøkur koma 

undir skipanina, hvørjar útreiðslur eru 

fastar útreiðslur, afturgongd í umsetningi, 

endurrindan, fylgitreytir fyri at fáa stuðul, 

rindan av stuðuli, krøv til umsóknir, undir 

hesum at umsóknir skulu fara gjøgnum 

Vinnugluggan, skjalprógvan, roknskap, 

grannskoðan og frágreiðingar.  

Stk. 2. Landsstýrismaðurin kann í reglum 

sbrt. stk. 1 og eftir avtalu við viðkomandi 

landsstýrismann leggja stuðulsumsitingina 

til ein myndugleika undir avvarðandi 

landsstýrismanni. 

 

§ 5. Eru treytirnar í §§ 2 og 3 og í 

kunngerðum sambært hesi lóg ikki loknar, 

skal stuðulin heilt ella partvíst rindast 

aftur.  

Stk. 2. Hevur ein fyritøka í sambandi við 

umsókn um stuðul latið villleiðandi 

upplýsingar ella dult upplýsingar, sum 

hava týdning fyri avgerðina um stuðul, 

kann stuðulsumsitingin taka avgerð um, at 

stuðulin, sum er latin, skal rindast aftur.  

 

§ 6. Stuðulin kann ikki vera fyri 

rættarsókn, fyrr enn hann er útgoldin. 

Avtala um transport er útgjaldaranum 

óviðkomandi. 

 

 

§ 7. Leggur landsstýrismaðurin sínar 

heimildir eftir lógini til myndugleika undir 

landsstýrismanninum ella til myndugleika, 

sum hoyrir undir annan landsstýrismann, 

sbr. § 4, stk. 2, kann hann áseta, at 

avgerðir, sum myndugleikin hevur tikið, 

ikki kunnu kærast til annan 

fyrisitingarligan myndugleika.  

 

§ 8. TAKS krevur ov nógv útgoldnan 

stuðul sambært hesi lóg inn.  

Stk. 2. Rindar fyritøkan, sum hevur 

móttikið stuðul sambært hesi lóg ikki 

rættstundis, verður rentutilskriving framd. 

Rentutilskrivingin er 0,7% fyri hvønn 

byrjaðan mánað. Sama er galdandi fyri 

skuldskrivaða rentu.  

Stk. 3. Ov nógv útgoldin stuðul, ið er 

kravdur inn sbrt. stk. 1 og 2, ið er fallin til 

gjaldingar, kann verða innheintaður við 

panting. TAKS fremur pantingina eftir 

reglunum fyri innkrevjing av skattum.  

Stk 4. TAKS er eisini heimilað til at 

innkrevja skuld og innkrevjingarkostnað 

sambært hesi løgtingslóg við at afturhalda 

í A-inntøku hjá teimum gjaldsskyldugu 

sambært reglunum um hetta í løgtingslóg 

um landsskatt og kommunuskatt. 

 

§ 9. Uttan so at størri revsing er uppiborin 

eftir aðrari lóggávu, verður revsaður við 

sekt tann, sum í sambandi við umsókn um 

stuðul letur villleiðandi upplýsingar ella 

dylur upplýsingar, sum hava týdning fyri 

avgerðina í málinum. 

Stk. 2. Tað kann verða álagt løgfrøðiligum 

persónum revsiábyrgd eftir kapitli 5 í 

revislógini. 

 

§ 10. Henda løgtingslóg kemur í gildi 

dagin eftir, at hon er kunngjørd, og hevur 

virknað frá 1. apríl 2020. 

Stk. 2. Landsstýrismaðurin kann seta 

løgtingslógina úr gildi við kunngerð. 

 

 

Kapittul 1. Almennar viðmerkingar 

 

 

1.1. Orsakir til uppskotið 

Avleiðingin av COVID-19 og teimum tiltøkum, sum í tí sambandinum eru sett í verk, hava 

stórar avleiðingar fyri alheimsbúskapin, undir hesum eisini føroyska búskapin.  
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Tiltøk eru sett í verk, ið kunnu viðvirka til at stimbra búskapin og avmarka smeitin av COVID-

19 farsóttini. Tað snýr seg um endurrindan av løn undir sjúku, ískoyti til niðursetta arbeiðstíð, 

tiltøk at bøta um likviditetin hjá fyritøkum og garantiskipan fyri rakstrarfígging til fyritøkur. 

 

Eftirspurningur eftir vørum og tænastum er sum heild lækkaður munandi, og í summum 

vinnugeirum er eftirspurningurin minkaður burtur í einki, og er inntøkugrundarlagið hjá 

fyritøkunum meira ella minni burtur, samstundis sum útreiðslurnar, sum ikki skifta við 

inntøkunum, skulu rindast. Vandi er tí fyri, at nógvar fyritøkur fara á húsagang. Mett verður, 

at hetta serliga er galdandi fyri smáar fyritøkur, sum hava veikari kapitalgrundarlag og ikki 

hava góða atgongd til fígging. 

 

Fyri at sleppa undan hóphúsagangi, fyri at tryggja álitið á búskapin og at halda 

samfelagsskipanini koyrandi, metir landsstýrið tí, at neyðugt er við serligum tiltøkum fyri at 

stuðla smærri fyritøkum við eini stuðulsskipan til at rinda fastar útreiðslur. 

 

1.2. Galdandi lóggáva 

Tað krevst fíggjarlig og materiel lógarheimild at veita vinnuni stuðul í førum sum hesum. Við 

hesum uppskoti verður veitt materiel lógarheimild fyri at veita stuðul til fyritøkur fyri 

fíggjarligt tap í sambandi við COVID-19. 

 

1.3. Endamálið við uppskotinum 

Endamálið við lógaruppskotinum er at útvega lógarheimild at veita fyritøkum stuðul til rindan 

av føstum útreiðslum í sambandi við COVID-19. 

 

1.4. Samandráttur av nýskipanini við uppskotinum 

Við uppskotinum verður ein fyribils stuðulsskipan stovnað fyri fyritøkur, ið verður galdandi 

fyri tíðarskeiðið 1. apríl 2020 til og við 30. juni 2020. Stuðulsskipanin fevnir um allar fyritøkur, 

sum frammanundan umsóknini um stuðul hava ein umsetning.   

 

Skipanin er ikki avmarkað til ávísar vinnugreinar ella avmarkað í mun til hvør rættarligi 

karmurin um fyritøkurnar er. Í kunngerðini, sum landsstýrismaðurin setur í gildi, verður nærri 

ásett, hvør verður fevndur av skipanini. Ætlanin er, at skipanin skal fevna breitt, og eisini skal 

fevna  um t.d. sjálvstøðugt vinnurekandi. 

 

Skipanin fevnir ikki um landsstovnar og vinnuligar eindir hjá landinum ella hjá kommunum. 

 

Stuðulsskipanin fevnir ikki um tilfeingisvinnur og fiskavirking. Skipanin er í fyrstu syftu 

ætlað sum ein hjálp til fyritøkur sum einamest virka á føroyska marknaðinum. Hesar fyritøkur 

eru serliga hart raktar av at fylgja heilsutilmælunum frá almennu myndugleikunum. Nógvar 

fyritøkur innan tænastuvinnuna eru hart raktar og hava hesar í nógvum førum púrt einki 

virksemi sum úrslit av COVID-19. Somuleiðis eru nógvar smærri handilsfyritøkur hart raktar. 

 

Hóast fyritøkur innan fiski- og alivinnuna eisini kenna svian av COVID-19, so verður ikki 

mett at hendan skipanin er rætta loysnin til hesar fyritøkur í løtuni. Tilfeingisvinnurnar, sum 

eru útflutningsvinnur burturav, kunnu við fyrimuni gagnnýta tey átøk, sum vórðu sett í verk 

við hjálparpakka 1. Versnar støðan úti í heimi, og gerst tað alt meira trupult at sleppa av við 

fisk og fiskaúrdráttir, má støða sjálvandi takast til, hvussu tilfeingisvinnurnar skulu 

handfarast frá politiskari síðu.   

 

Stuðul verður latin til at rinda fyri føstu útreiðslurnar hjá fyritøkum. 
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Í kunngerð frá landsstýrismanninum verður ásett, at fyritøkur, sum í tíðarskeiðinum 1. apríl 

2020 til 30. juni 2020 hava havt munandi afturgongd í umsetinginum og upp á í minsta lagi 

50% í mun til sama tíðarskeið í 2019 (tilvísingartíðarskeiðið).   

 

Fyri nýggjar og nýstovnaðar fyritøkur kann verða ásett eitt meira umboðandi tíðarskeið, t.d. 

1. desember 2019 – 28. februar 2020, ávikavist februar mánaður 2020. 

 

Stuðul verður veittur til 75% av føstum útreiðslum. Stuðulin kann tó ikki fara upp um 

nominellu afturgongdina í umsetninginum, sum fyritøkan hevur havt frá 

tilvísingartíðarskeiðinum og til tíðarskeiðið frá og við 1. apríl 2020 og til og við 30. juni 

2020, tó í mesta lagi 80.000 kr. fyri hvørja fyritøku um mánaðin. 

 

Veittur verður stuðul fyri skjalprógvaðar fastar útreiðslur, undir hesum útreiðslur til húsaleigu, 

rentur, trygging, óuppsigiligar avtalubundnar útreiðslur í tíðarskeiðinum (t.d. leasing), el, hita 

o.a. Føstu útreiðslurnar verða nærri allýstar í kunngerð, m.a. eisini fyri at mótvirka at gjørdar 

verða avtalur millum partar einans við tí endamáli at økja um útgoldna stuðulin. 

 

Fyri at fyritøka skal koma undir stuðulsskipanina, skal tað ikki verða rindað út vinningsbýti 

fyri inntøkuárini 2020, 2021 og 2022, og samsýning o.a. til stjóra í fyritøkuni og sjálvstøðug 

vinnurekandi skal ikki vera meira enn 600.000 kr. í 2020,  íroknað inntøka frá ALS og 

dagpeningaskipanini. 

 

Fyritøka, ið hevur móttikið stuðul, rindar stuðulin aftur í tann mun at fyritøkan hevur havt 

skattligt yvirskot í roknskaparárinum 2020. 

 

Stuðulin, sum fyritøkan hevur rætt til, skal skjalprógvast við uppgerð av føstu útreiðslunum hjá 

fyritøkuni seinastu 3 mánaðirnar umframt væntaðu føstu útreiðslurnar fyri tíðarskeiðið 1. apríl 

2020 til 30. juni 2020. Stuðulsumsitingin kann seta krav um grannskoðaraátekning á uppgerð 

um fastar útreiðslur í sambandi við innlatan av umsókn um stuðul. 

 

Aftan á at tíðarskeiðið er endað, skal fyritøkan boða frá veruligu føstu útreiðslunum í 

tíðarskeiðinum. Hava hesar verið lægri ella hægri enn tær føstu útreiðslurnar, sum vórðu 

nevndar í umsóknini, verður stuðulin reguleraður eftirfylgjandi. Somuleiðis skal fyritøkan 

skjalprógva umsetning í tilvísingartíðarskeiðinum og staðfestan umsetning fyri tíðarskeiðið 1. 

apríl 2020 til 30. juni 2020. TAKS kann seta krav um grannskoðaraátekning á endalig uppgerð 

um fastar útreiðslur og umsetning. 

 

Skotið verður upp, at landsstýrismaðurin eftir avtalu við viðkomandi landsstýrismann kann 

leggja umsitingina av skipanini til ein stovn undir avvarðandi landsstýrismanni. Ætlanin er, at 

landsstýrismaðurin eftir avtalu við landstýrismannin í fíggjarmálum leggur umsitingina av 

skipanini til TAKS. 

 

Eftir uppskotinum skal landsstýrismaðurin í áseta nærri reglur um skipanina.  

 

Í kunngerð verður m.a. ásett, at fyritøkan skal gera uppgerð av føstu útreiðslunum hjá fyritøkuni 

seinastu 3 mánaðirnar umframt væntaðu føstu útreiðslurnar fyri tíðarskeiðið 1. apríl 2020 til 

30. juni 2020. Stuðul, ið verður goldin eftir góðkenning av umsókn, verður grundaður á 

upplýsingar frá fyritøkuni. 
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Aftan á at tíðarskeiðið er endað, skal fyritøkan boða frá veruligu føstu útreiðslunum í 

tíðarskeiðinum. Hava hesar verið lægri ella hægri enn tær føstu útreiðslurnar, sum vórðu givnar 

upp í umsóknini, verður endurgjaldið regulerað eftirfylgjandi. Somuleiðis skal fyritøkan 

skjalprógva, at umsetningurin veruliga fall 50% ella meir í tíðarskeiðinum í mun til 

tilvísingartíðarskeiðið. Fall umsetningurin minni enn 50%, skal allur stuðulin gjaldast aftur. 

 

Skotið verður upp, at hevur fyritøkan latið villleiðandi upplýsingar ella dylur upplýsingar, sum 

hava týdning fyri avgerðina í málinum, kann TAKS taka avgerð um, at endurgjaldið skal 

rindast aftur. Somuleiðis verður skotið upp, at tann, sum í sambandi við umsókn um endurgjald, 

letur villleiðandi upplýsingar ella dylur upplýsingar, sum hava týdning fyri avgerðina í 

málinum, verður revsaður við sekt. 

 

Eftir uppskotinum fær løgtingslógin gildi dagin eftir, at hon er kunngjørd, og hevur virknað frá 

1. apríl 2020, og at landsstýrismaðurin kann seta kunngerðina úr gildi við kunngerð. 

  

 

1.5. Ummæli og ummælisskjal 

Hetta uppskotið hevur ikki verið til formliga hoyring av tí at stundir hava ikki verið til tess 

vegna serligu umstøðurnar við COVID-19. Uppskotið er tó viðgjørt á videofundi millum 

landsstýrið og Fakfelagsráðið umframt á videofundi við Føroya Arbeiðsgevarafelag. 

 

Kapittul 2. Avleiðingarnar av uppskotinum 

 

 

2.1. Fíggjarligar avleiðingar fyri land og kommunur 

Uppskotið hevur fíggjarligar avleiðingar fyri landið.  Trupult er at meta neyvt um kostnaðin 

av hesi stuðulsskipan. Fíggjarmálaráðið hevur saman við TAKS og Hagstovuni roynt at mett 

um talið av fyritøkum, ið kunnu hugsast at nýta skipanina, og eisini mett um miðal 

endurgjaldið til hvørja fyritøku. 

 

Metingin er, at eini 800 smáparta- og partafeløg eru í bólkinum, sum kann søkja um stuðul. 

Somuleiðis verður mett, at umleið 800 einstaklingavirki og íognarfeløg kunnu hugsast at 

søkja um stuðul. 

 

Smáparta- og partafeløg eru bólkað eftir støddini av útreiðslum til fyrisiting og fígging, sum 

feløgini hava.  Ein meting er gjørd fyri einstaklingavirki og íognarfeløg.  Út frá hesum verður 

mett, at samlaði stuðulskostnaðurin fyri tríggjar mánaðir er umleið 80 mió. kr.  

 

Fyrivarni skal tó takast fyri munandi óvissum í hesi meting. 

 

Somuleiðis vil stuðulskipanin eisini hava við sær fíggjarliga útreiðslur til umsiting av 

skipanini. Mett verður, at umsitingin av skipanini kostar umleið 1,5 mió.kr. 

 

 

2.2. Umsitingarligar avleiðingar fyri land og kommunur 

Uppskotið hevur umsitingarligar avleiðingar fyri landið. Sum nevnt er ætlanin at leggja 

umsitingina av skipanini til TAKS, sum skal móttaka, viðgera og taka avgerð í málum um 

umsókn um endurgjald eftir lógini. Harumframt skal TAKS eftirfylgjandi í sambandi við 

endauppgerð av staðfesta umsetninginum og staðfestu føstu útreiðslunum í tíðarskeiðinum 
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taka støðu til, um stuðulin, sum er latin, skal regulerast. Tað fer sannlíkt at krevja, at nøkur 

starvsfólk í eitt avmarkað tíðarskeið burturav røkja hesar uppgávur.  

 

2.3. Avleiðingar fyri vinnuna 

Uppskotið hevur fíggjarligar og umsitingarligar avleiðingar fyri vinnuna. Raksturin hjá 

fyritøkunum verður styrktur. Fyritøkurnar fáa umsitingarligar uppgávur í sambandi við 

umsóknir um stuðul. 

 

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 

Lógaruppskotið hevur ikki avleiðingar fyri ávísar samfelagsbólkar ella felagsskapir. 

 

2.7. Millumtjóðasáttmálar á økinum 

Tað eru ikki millumtjóðasáttmálar á økinum, ið lógaruppskotið fevnir um, og sum Føroyar 

hava skyldu at fylgja. 

 

2.8. Tvørgangandi millumtjóðasáttmálar 

Tað eru ikki tvørgangandi millumtjóðasáttmálar, sum eru viðkomandi fyri lógaruppskotið. 

 

 

2.9. Markaforðingar 

Lógaruppskotið elvir ikki til markaforðingar. 

 

 

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

Lógaruppskotið inniheldur ásetingar um revsing. 

 

 

2.11. Skattir og avgjøld 

Lógaruppskotið inniheldur ikki skatta- ella avgjaldsáleggingar. 

 

2.12. Gjøld 

Lógaruppskotið inniheldur ikki áleggingar um gjøld. 

 

 

2.13. Áleggur lógaruppskotið likamligum ella løgfrøðiligum persónum skyldur? 

Lógaruppskotið áleggur ikki likamligum ella løgfrøðiligum persónum skyldur at lata rættar 

upplýsingar í sambandi við umsóknir um endurgjald. 

 

 

2.14. Leggur lógaruppskotið heimildir til landsstýrismannin, ein stovn undir 

landsstýrinum ella til kommunur? 

Lógaruppskotið leggur heimildir til landsstýrismannin og heimilar landstýrismanninum eftir 

avtalu við viðkomandi landsstýrismann at leggja umsitingina av skipanini til stovn hjá 

avvarðandi landsstýrismanni. 
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2.15. Gevur lógaruppskotið almennum myndugleikum atgongd til privata ogn? 

Lógaruppskotið gevur ikki almennum myndugleikum atgongd til privata ogn. 

 

2.16. Hevur lógaruppskotið aðrar avleiðingar? 

Lógaruppskotið hevur ikki aðrar avleiðingar enn tær, sum eru nevndar omanfyri. 

 

2.17. Talvan: 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  

 

 

Kapittul 3. Serligar viðmerkingar 

 

3.1. Viðmerkingar til ta einstøku greinina 

 

Til § 1 

Eftir uppskotinum kann fyritøkum verða veittur stuðul fyri fíggjarligt tap orsakað av COVID-

19.  

Stuðulin kann verða veittur til at rinda fyri fastar útreiðslur hjá fyritøkuni. 

Stuðulsskipanin fevnir ikki um tilfeingisvinnur og fiskavirking. 

 

Til § 2 

Skotið verður upp, at tað verður veittur stuðul til fyritøkur, sum í tíðarskeiðinum 1. apríl 2020 

til 30. juni 2020 hava havt munandi afturgongd í umsetninginum og í minsta lagi upp á 50% í 

mun eitt tílvísingartíðarskeið, sum er sama sama tíðarskeið í 2019. Fyri nýggjar og nýstovnaðar 

fyritøkur kann landsstýrimaðurin áseta eitt meira umboðandi tilvísingartíðarskeið. 

 

Skotið verður upp, at stuðul verður veittur til 75% av føstum útreiðslum. Stuðulin kann tó ikki 

fara upp um nominellu afturgongdina í umsetninginum, sum fyritøkan hevur havt frá 

tilvísingartíðarskeiðinum og til tíðarskeiðið frá og við 1. apríl 2020 og til og við 30. juni 2020, 

tó í mesta lagi 80.000 kr. fyri hvørja fyritøku um mánaðin. 
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Hetta merkir, at um t.d. umsetningurin í tilvísingartíðarskeiðinum er 30.000 kr., og 

umsetningurin í tíðarskeiðinum  1. apríl 2020 til og við 30. juni er 10.000 kr., so kann samlaði 

stuðulin til fastar útreiðslur einans vera nominelli munurin, t.e. 20.000 kr. í alt.  

 

 

Til § 3 

Fyri at fyritøka skal koma undir stuðulsskipanina, skal eftir uppskotinum ikki verða rindað út 

vinningsbýti fyri inntøkuárini 2020, 2021 og 2022, og samsýning o.a. til stjóra í fyritøkuni og 

sjálvstøðug vinnurekandi skal ikki vera meira enn 600.000 kr. í 2020, íroknað inntøka frá ALS 

og dagpeningaskipanini. Verða hesar treytir ikki loknar, skal allur stuðulin gjaldast aftur. 

 

Fyritøka, ið hevur móttikið stuðul, rindar stuðulin aftur í tann mun fyritøkan hevur havt skattligt 

yvirskot í roknskaparárinum 2020.  

 

Hevur fyritøka t.d. móttikið 20.000 kr. í stuðuli og hevur skattligt yvirskot í roknskaparárinum 

2020 á 10.000 kr., rindar fyritøkan 10.000 kr. aftur í stuðuli. Hevur sama fyritøka hinvegin 

50.000 kr. í yvirskoti, verður allur stuðulin á 20.000 kr. rindaður aftur. 

 

Til § 4 

Skotið verður upp at heimila landsstýrismaðurin at áseta nærri reglur um stuðulsskipanina eftir 

§§ 1-3, undir hesum ásetingar um hvørjar fyritøkur koma undir skipanina, hvørjar útreiðslur 

eru fastar útreiðslur, afturgongd í umsetningi, endurrindan av stuðuli, fylgitreytir fyri at fáa 

stuðul, rindan av stuðuli, krøv til umsóknir, undir hesum at umsóknir skulu fara gjøgnum 

Vinnugluggan, skjalprógvan, roknskap, grannskoðan og frágreiðingar.  

 

Landsstýrismaðurin í kann eftir uppskotinum eftir avtalu við viðkomandi landsstýrismann 

leggja stuðulsumsitingina til ein myndugleika undir avvarðandi landsstýrismanni. Ætlanin er 

at leggja umsitingina av skipanini til TAKS eftir avtalu við landsstýrismannin í fíggjarmálum. 

 

Til § 5 

Skotið verður upp, at eru treytirnar í §§ 2 og 3 og í kunngerðum sambært hesi lóg ikki loknar, 

skal stuðulin heilt ella partvíst rindast aftur.  

 

Eisini verður skotið upp, at hevur ein fyritøka í sambandi við umsókn um stuðul latið 

villleiðandi upplýsingar ella dult upplýsingar, sum hava týdning fyri avgerðina um stuðul, kann 

stuðulsumsitingin taka avgerð um, at stuðul, sum er latin, skal rindast aftur.  

 

Til § 6 

Í § 6 í uppskotinum verður skotið upp, at stuðulin kann ikki vera fyri rættarsókn, fyrr enn hann 

er útgoldin. Avtala um transport er útgjaldaranum óviðkomandi. 

 

 

Til § 7 

Tað hevur stóran týdning, at umsóknir um stuðul kunnu verða skjótt avgreiddar, og at stuðul 

kann verða rindaður fyritøkunum. 

 

Skotið verður upp, at landsstýrismaðurin í kann áseta, at avgerðir, sum viðkomandi mynduleiki 

hevur tikið eftir lógini ella reglum, sum eru settar sambært lógini, ikki kunnu kærast til 

landsstýrismannin. 
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Til § 8 

Skotið verður upp, at TAKS krevur ov nógv útgoldnan stuðul eftir hesi lóg inn.  

 

Eisini verður skotið upp, at rindar fyritøkan, sum hevur móttikið stuðul ikki rættstundis, verður 

rentutilskriving framd. Rentutilskrivingin er 0,7% fyri hvønn byrjaðan mánað. Sama er 

galdandi fyri skuldskrivaða rentu. Ov nógv útgoldin stuðul, ið er kravdur inn, ið er fallin til 

gjaldingar, kann verða innheintaður við panting. TAKS fremur pantingina eftir reglunum fyri 

innkrevjing av skattum.  

 

Eftur uppskotinum verður TAKS heimilað til at innkrevja skuld og innkrevjingarkostnað við 

at afturhalda í A-inntøku hjá teimum gjaldsskyldugu sambært reglunum um hetta í løgtingslóg 

um landsskatt og kommunuskatt. 

 

 

Til § 9 

Í § 9 í uppskotinum eru revisásetingar.  

 

Skotið verður upp, at uttan so at størri revsing er uppiborin eftir aðrari lóggávu, verður revsaður 

við sekt tann, sum í sambandi við umsókn um stuðul letur villleiðandi upplýsingar ella dylur 

upplýsingar, sum hava týdning fyri avgerðina í málinum. 

 

 Tað kann verða álagt løgfrøðiligum persónum revsiábyrgd eftir kapitli 5 í revsilógini. 

 

Til § 10.  
Skotið verður upp, at løgtingslógin kemur í gildi dagin eftir, at hon er kunngjørd, og hevur 

virknað frá 1. apríl 2020. 

 

Eftir uppskotinum kann landsstýrismaðurin seta løgtingslógina úr gildi við kunngerð. 

 

Sambært § 3, stk. 1 nr. 1) kunnu fyritøkur, ið móttaka stuðul sambært lógini, ikki rinda út 

vinningsbýti til og við roknskaparárið 2022. Tískil skal TAKS hava eftirlit við hesum 

fyritøkum í hvussu er til seinnu hálvu 2023 og møguliga longur. Av hesi orsøk er torført at gera 

eina neyva áseting um nær lógin kann fara úr gildi, og tí er vald ein loysn, sum loyvir 

landsstýrismanninum at seta lógina úr gildi, tá ið TAKS boðar frá, at  tey nú gevast við at hava 

eftirlit við fyritøkum, sum hava fingið stuðul sambært lógini. 

  

 

 

 

 

Umhvørvis- og vinnumálráðið 3. apríl 2020 

 

 

 

Helgi Abrahamsen 

landsstýrismaður 

 

/ Herálvur Joensen 

 

 


