
Viðmerkingar til løgtingsmál nr. 135/2019: 
Uppskot til løgtingslóg um stuðulsskipan til fyritøkur til fastar útreiðslur orsakað av COVID-19  
  
Vit, í Íverksetarahúsinum og Hugskotinum, eru samd um at tað er ein hjálparpakki, sum munar ov 
lítið og hevur ov harðar treytir. 
  
Í øðrum londum sum Danmark, Grønlandi, Norra og Týsklandi er hjálparpakkar komnir, sum svara 
til millum 6,5% og 33% av teirra BTÚ. Tað sær ikki út sum tað er treytir um endurgjald í hesum 
pakkunum. Kelda:https://finans.dk/okonomi/ECE12035604/hjaelpepakker-for-billioner-af-kroner-
men-er-det-nok/?ctxref=ext&fbclid=IwAR3unE-eTNcIxpJiAbbfyMrr9VGz9auC4_8-
cgsyrrJsl2sWSuWruAXYZ3E 
  
Føroyar kemur við einum hjálparpakka, sum eftir øllum at døma svarar til ein lítlan prosentpart av 
BTÚ, 1% er nevnt í miðlunum. Tað líkist meira einum láni, tá ið so harðar treytir fylgja við. Sonevndi 
stuðulin skal gjaldast aftur krónu fyri krónu av møguligum yvirskoti fyri 2020, umframt tað at onki 
vinningsbýti skal útgjaldast næstu 3 árini – ikki bert 2020. Hetta haldi vit eru alt ov hørð krøv.  

1. Fyri tað fyrsta mugu vit fáa staðfest hvønn tosa verður um, tá ið nevnt verður sjálstøðug 
vinnurekandi? Og síðan eisini hvønn tosað verður um, tá ið tað nevnt verður fyritøkur? 

Til §3 á síðu 1 stendur, fyri at fáa stuðul: 
§ 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. 

  
Vil tað so siga at einans um tú ert sjálvstøðug vinnurekandi, so kanst tú fáa stuðul, um 
tú ikki hevur skattligt yvirskot uppá 600.000,-? Og at stuðulin skal rindast aftur um skattliga 
inntøkan verður meria enn 600.000,- í roknskaparárinum?  

  
Men fyritøka, ið hevur móttikið stuðul, rindar stuðulin aftur í tann mun at fyritøkan hevur 
havt skattligt yvirskot í roknskaparárinum 2020?   

2. Vit halda at tað gevur lítla meining, at hava eitt so knívskorið mark sum 50%. Hvat við 
teimum, har virksemið er minkað 49%? Tað burdi verið ein stigvís skipan. Hetta er longu 
viðmerkt av øðrum. Kelda: https://www.in.fo/longri-grein-detail-view/news/motmaelir-
ikki-at-markid-verdur-broytt/ 
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3. Tað er øgiliga ringt at áseta eina løn til ein nýbyrjaðan íverkseta, tí fleiri hava ikki goldið sær 
løn hvønn mánaða, av tí at man velur at konsolidera (tryggja fíggjarstøðuna) felagið. 
Í pakkanum má takast atløga til tey, ið “hava arbeitt i eitt ár” og onga inntøku hava havt; 
men góð útlit nú í ár (fyri kundum), men uppsteðgaði orsakað av korona. Also tey mongu 
sum hava fyritøku sjálv og ikki hava flutt sær sjálvum løn. Tey sum ikki kunnu rokna út frá 
mistari inntøku. Hvar enda tey sum nú er?  

4. Í pakkanum má eisini takast atlit til tey, ið kunnu vísa á beinleiðis mistar 
ordrar í hesum koronatíðum, og restina av árinum fyri summi. Bæði fyri tey, ið hava havt 
umsetning i 2019, og serstakliga tey, ið eru nýggj (upcomming) og ONGAN umsetning hava 
havt i 2019, men hava ordrar i 2020, ið tey hava mist. Sum til dømis í ferðavinnuni. 

5. Einstaklingavirki mugu eisini fáa útsett B skatt til í heyst.  

6. Ein av íverksetarunum hevur prøva sett tølini inn og kann staðfesta at: 

Tað er markantur munur á hjálparátøkunum, um man skal samanlíkna. Seti eg okkara tøl 
inn, so kann eg (eftir td.staðfest 50% sølutap pr. 30. juni) í Føroyum søkja um eini 
3.000,- kr/mð. Um X var eitt danskt skrásett Aps, so kundu vit við somu tølum søkt eftir 
23.000,- kr/mð. Stóri munurin er, at í Danmark er endurrindan av mistum umsetningi í 
einum hjálparpakka. 
Kelda: https://www.danskerhverv.dk/presse-og-nyheder/nyheder/overblik-over-

hjalpepakker-til-erhvervslivet/ 
  
Ferðavinnan:  
Hjálparpakkin fevnir ikki breitt nokk. Hann ger ikki mun fyri ferðavinnuna, sum er harðast rakt og 
sum hevur ringast við at koma fyri seg aftur. Tað er neyðugt við einum hjálparpakka afturat, sum 
bert er til ferðavinnuna, tí ongin onnur vinna er í júst somu støðu. Vit síggja eisini, at onnur lond 
hava gjørt serstakar hjálparpakkar til ferðavinnuna. 
  
Ferðavinnan tjenar áleið 80-90% av inntøkunum í summarmánaðunum frá uml. mai-september. 
Frá umleið oktober-apríl verður arbeitt við at fáa nýggjar ordrar inn. Hetta verður gjørt við at 
arbeiða við marknaðarføring, fara á ferðavinnumessur osfr. Hetta er ógvuliga kostnaðarmikið, men 
verður gjørt við tí fyri eyga, at tað kemur inn aftur um summarið. Tey, sum hava arbeitt nógv og 
lagt nógvan pening í hetta síðan í fjør summar, skuldu nú í summar fáa tann peniningin inn 
aftur, umframt pening til at klára seg fram til summar 2021. Nú er summarið 2020 mist. Hetta 
merkir, at ongin ella møguliga lítil inntøka er í summar og at hesar somu fyritøkur skulu yvirliva 
heilt til summar 2021, uppá lítið ella onki. Tvs. at tað snýr seg, hjá ferðavinnuni,  ikki um tríggjar 
mánaðir og so fer virksemi í gongd aftur. 
Ein høvuðspartur av ferðavinnu, sum vit hava og ynskja at fáa meira av í Føroyum, er MICE-
ferðavinna, sum er vinnuferðavinna. Har eru nógvir ordrar avlýstir í summar og tá ið tað snýr seg 
um vinnuferðavinnu, verða ferðirnar í høvuðsheitum ikki útsettar, men beinleiðis avlýstar. Tey 
hava jú eisini onnur lond á skrá. 
  
Tá ið ferðasmiðirnir í Føroyum missa allar ordar fyri summarið 2020, missa føroyskir undirveitarar 
eisini peningin. Tá ið ein bólkur á t.d. 50 vinnuferðafólk avlýsir, skulu hotell, bussar, fundarhøli, 
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matur, útferðir osfr. eisini avlýsast. So her eru nógvar ketureaktiónir í løtuni. Tað snýr seg ikki bert 
um einstaklingar, sum útseta og vónandi koma aftur einaferð aftaná korona. So hóast hetta 
møguliga er yvirstaðið í t.d. mai/juni, er tað ov seint fyri ferðavinnuna at bjarga 2020. 
  
Vónandi verður hetta tikið til eftirtektar, og síggja vit fram til eina stuðulsskipan, ið umfatar allar 
partar. 
  
Vinarliga  
Íverksetarahúsið og Hugskotið 
 


