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Uppskot til 

 

Løgtingslóg  

um 

skatting av vinningi frá sølu av veiðirættindum 

 

 

Kapittul 1 

Skattskyldan 

 

§ 1. Skyldu at gjalda skatt eftir hesari 

løgtingslóg hava likamligir og løgfrøðiligir 

persónar, sum endaliga avhenda 

veiðirættindi ella partabrøv í feløgum, sum 

eru fevnd av løgtingslóg um sjófeingi. 

 

Kapittul 2 

Hin skattskylduga inntøkan 

 

§ 2. Undir hesa løgtingslóg koma øll 

veiðirættindi, fevnd av løgtingslóg um 

sjófeingi, sum verða endaliga avhendað. 

Rættindi givin bólkunum 4 A, 4 B og 5 í 

løgtingslóg um sjófeingi koma ikki undir 

1. pkt. 

Stk. 2. Umskipan í samtaki verður ikki 

roknað sum endalig avhending eftir hesari 

løgtingslóg, um eigaralutfallið í 

samtakinum hjá likamligu eigarunum ikki 

broytist meira enn 1%, og einki verður 

útgoldið til teirra. Verður lutfallið millum 

likamligu eigararnar broytt meira enn 1 %, 

skal serskattur sambært § 3 roknast í mun 

til, hvussu nógv eigaralutfallið verður 

broytt. 

Stk. 3. Verður einki útgoldið til likamligan 

eigara í einum samtaki, hóast 

eigaralutfallið verður broytt, skal 

serskattur sambært § 3 roknast. Útroknaði 

serskatturin verður skrásettur hjá øllum 

feløgum í samtakinum. Tá felagið seinni 

rindar likamliga eigaranum vinningsbýti, 

skal felagið, áðrenn tað rindar eigaranum 

vinningsbýti, draga skrásettan serskatt frá 

og rinda landskassanum hann. Er allur 

skrásetti serskatturin ikki goldin 

landskassanum tann 1. januar 2032, skal 

restin gjaldast landskassanum hendan 

dagin. 

Stk. 4. Tá feløg, ið ikki eru í sama samtaki, 

verða løgd saman í eitt nýtt felag, skal 

serskattur sambært § 3 roknast. Útroknaði 

serskatturin verður skrásettur hjá nýggja 

felagnum. Tá felagið seinni rindar 

likamliga eigaranum vinningsbýti, skal 
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felagið, áðrenn tað rindar eigaranum 

vinningsbýti, draga skrásettan serskatt frá 

og rinda landskassanum hann. Er allur 

skrásetti serskatturin ikki goldin 

landskassanum tann 1. januar 2032, skal 

restin gjaldast landskassanum hendan 

dagin. 

Stk. 5. Partabrævaumbýti verður ikki 

roknað sum endalig avhending eftir hesi 

løgtingslóg, um einki verður útgoldið 

partaeigarunum, og virðið av 

veiðirættindum hjá feløgunum, hvørs 

partabrøv verða umbýtt, ikki broytist av 

hesi orsøk. 

Stk. 6. Kloyving av samtøkum verður ikki 

roknað sum endalig avhending eftir hesi 

løgtingslóg, um einki verður útgoldið 

partaeigarunum, og um virðið av 

veiðirættindum hjá felagnum, ið verður 

kloyvt, verður býtt millum millum tey 

feløg, ið verða úrslit av kloyvingini í mun 

til støddina á eginpeninginum hjá hesum 

feløgum.  

Stk. 7. Virðið á veiðirættindum sambært 

stk. 4 og stk. 5 verður funnið við meting 

frá óheftum fakfólki. Landsstýrismaðurin 

kann áseta nærri reglur um metingina av 

virðinum, og um hvørji krøv skulu setast 

til val av óheftum fakfólki. 

Stk. 8. Tá persónur skattliga gerst 

heimahoyrandi í Danmark, Grønlandi ella 

øðrum landi, verður hetta, við atliti at hesi 

løgtingslóg, at rokna sum avhending, og 

skal skattliga viðgerast sambært §§ 2 a, 2 

b, 2 c og 2 d í kapitalvinningsskattalógini. 

Trygd sambært § 2 b, stk. 3 skal tó bert 

setast, um skáaupphæddin er størri enn 

500.000 krónur. 

Stk. 9. Í sambandi við ættarliðsskifti galda 

ásetingarnar í §§ 12 og 13 í 

kapitalvinningsskattalógini.  

 

Kapittul 3 

Uppgerð av søluvinningi og áseting av 

skatti 

 

§ 3. Vinningurin frá endaligu avhendingini 

av veiðirættindum verður gjørdur upp og 

skattaður sambært hesi grein. 

Stk. 2. Tá einans veiðirættindi verða 

avhendað er tað søluupphæddin, ið 

partarnir hava avtalað, ið er grundarlag fyri 

útrokningini av einum serskatti. Frá 

søluupphæddini verður drigið skattliga 

bókaða útveganarvirðið av rættindunum. 

Serskattur uppá 35% verður síðan 

roknaður og álíknaður seljaranum. 

Stk. 3. Verða veiðirættindini seld saman 

við skipi og møguligum øðrum aktivum, 

verður støði tikið í samlaða søluvirðinum. 

Frá hesum søluvirðinum verður drigið eitt 

mett handilsvirði á øðrum aktivum enn 

veiðirættindunum, ið verða avhendað. 

Upphæddin, ið hereftir kemur fram, er 

søluvirðið á veiðirættindunum, ið verða 

avhendað. Frá søluupphæddini verður 

drigið skattliga bókaða útveganarvirðið av 

rættindunum. Serskattur uppá 35% verður 

síðan roknaður, og álíknaður seljaranum. 

Stk. 4. Verða partabrøv ella onnur 

virðisbrøv avhendað í felag, har 

veiðirættindi eru partur av ogn felagsins, 

verður støði tikið í innara virðinum á 

felagnum. Handilsvirðið á skipi og øðrum 

aktivum enn veiðirættindum, ið verða 

avhendað, verður funnið. Innara virðið 

verður síðan javnað við muninum millum 

metta handilsvirðið og skattliga bókaða 

virðið á einstøku aktivunum. Innara virðið 

verður hereftir javnað við muninum 

millum útveganarvirðið og skattliga 

bókaða virðið á veiðirættindunum. 

Skattliga virðisjavnaða innara virðið á 

felagnum verður síðan drigið frá 

søluvirðinum á samlaða partapeninginum. 

Serskattur uppá 35% verður roknaður av 

muninum, og álíknaður einstaka 

seljaranum í mun til, hvussu stórur hansara 

partur er av samlaðu ognini. 

Stk. 5. Í førum har útveganarvirðið á 

rættindunum sambært stk. 2-4 ikki er 

bókað serskilt í roknskapi seljarans, 

áliggur tað seljaranum á annan hátt at 

skjalprógva útveganarvirðið. Letur hetta 

seg ikki gera, verður útveganarvirðið sett 

til 0 kr. 

Stk. 6. Handilsvirðið sambært stk. 3 og stk. 

4 verður funnið við meting frá óheftum 

fakfólki. Landsstýrismaðurin kann áseta 



 

3 / 13 

 

nærri reglur um metingina av 

handilsvirðinum, og um hvørji krøv skulu 

setast til val av óheftum fakfólki. 

 

Kapittul 4 

Avleiðingar fyri skattalóg 

 

§ 4. Serskattur álíknaður sambært § 3, stk. 

2 og 3 kann dragast frá, tá skattskylduga 

inntøkan verður gjørd upp eftir 

skattalógini. 

 

Kapittul 5 

Sjálvuppgáva og gjalding 

 

§ 5. Persónar og feløg, skattskyldug eftir 

hesi løgtingslóg, skulu í seinasta lagi 60 

dagar aftan á eina sølu av veiðirættindum 

senda TAKS eina sjálvuppgávu, ið vísir 

úrslitið av søluni. Sama er galdandi við 

sølu av partabrøvum og umskipan í 

samtaki. Feløgini, sum eru við í eini 

umskipan, skulu lata TAKS upplýsingar 

um allar partaeigarar og øll feløg, ið eru 

við í umskipanini. Feløg, sum eru við í eini 

umskipan, sambært § 2, stk. 4, skulu lata 

TAKS upplýsingar um útlutan av 

vinningsbýti og eina uppgerð yvir 

avroknaðan skatt fyri hvønn parteigara 

sær. 

Stk. 2. Verður sjálvuppgáva ikki 

rættstundis send til TAKS, hevur TAKS 

heimild at áseta skattskyldugu inntøkuna 

eftir ætli. 

Stk. 3. Skattur, álíknaður sambært hesi 

løgtingslóg, skal gjaldast til landskassan í 

seinasta lagi 60 dagar eftir, at freistin fyri 

innlating av sjálvuppgávu er farin. 

Stk. 4. Verður skattur eftir stk. 2 ikki 

goldin rættstundis, verður renta roknað við 

0,3% fyri hvønn byrjaðan mánað frá 

gjaldsdegnum at rokna. 

Stk. 5. Landsstýrismaðurin kann áseta 

nærri reglur fyri sjálvuppgávu og 

inngjalding av skatti.  

 

Kapittul 6 

Almennar ásetingar 

 

Kæra 

 

§ 6. Avgerð eftir hesi løgtingslóg verður 

tikin av TAKS. 

Stk. 2. Avgerðin kann innan 4 vikur kærast 

til Skatta- og avgjaldskærunevndina. 

Kæran skal vera skrivlig og grundgivin. 

Stk. 3. Freistin í stk. 2 verður roknað frá tí 

degi, kærarin hevur fingið fráboðan um 

avgerðina. 

 

Eftirlit 

 

§ 7. Øll, ið eru fevnd av hesi løgtingslóg, 

hava skyldu at leggja fyri TAKS øll skjøl, 

ið kunnu verða til sannan av álíkningini, tá 

hetta verður kravt. 

Stk. 2. TAKS hevur heimild at koma á 

staðið fyri at fremja eftirlit og útvega 

upplýsingar, sum verða mettar at vera 

neyðugar fyri at fremja eftirlit eftir 

reglunum í hesi løgtingslóg 

 

Pantiheimild 

 

§ 8. Skattur og sekt, sum stava frá inntøku, 

ið er skattskyldug eftir hesi løgtingslóg, og 

sum eru fallin til gjaldingar, kunnu saman 

við rentum og innkrevjingarkostnaði verða 

innheintað við panting. 

Stk. 2. TAKS fremur pantingina eftir 

reglunum í skattalógini fyri innkrevjing av 

skattum. 

 

Revsing 

 

§ 9. Tann, sum við tí í hyggju at sleppa 

undan at gjalda skatt av inntøku, ið er 

skattskyldug eftir hesi løgtingslóg, greiðir 

rangt frá ella á annan hátt gevur 

villleiðandi upplýsingar ella letur vera við 

at lata inn sjálvuppgávu sambært § 5, 

verður revsaður við sekt ella fongsli upp í 

2 ár. 

Stk. 2. Er brotið framt av stórum gáloysni, 

er revsingin sekt. 

Stk. 3. Feløg og aðrir løgfrøðiligir persónar 

koma undir revsiábyrgd eftir reglunum í 

kapitli 5 í revsilógini. 

Stk. 4. Rættartiltøkini í rættargangslógini í 

kapitli 72 um at leggja hald á og í kapitli 
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73 um rannsókn kunnu nýtast í sama mun 

sum í statsadvokatmálum. 

 

Sektaruppskot 

§ 10. Metir TAKS, at nøktandi greidleiki 

er á veruligu umstøðunum í málinum, og 

at brotið ikki kemur undir strangari revsing 

enn sekt, kann TAKS við einum 

sektaruppskoti boða frá, at málið kann 

verða avgjørt uttan rættarmál, um tann, ið 

hevur framt brotið, játtar seg sekan í 

brotinum og váttar at gjalda sektina 

sambært sektaruppskotinum innan nærri 

ásetta freist.  

Stk. 2. Reglurnar í rættargangslógini um 

innihald í ákæruriti í løgreglumálum og 

reglurnar um, at ein ákærdur ikki hevur 

skyldu at geva frágreiðing, verða 

samsvarandi nýttar viðvíkjandi 

sektaruppskotum. 

Stk. 3. Góðtekur tann, ið hevur framt 

brotið, sektina, fellur rættarsóknin burtur.  

 

Kapittul 7 

Gildiskoma 

 

§ 11. Henda løgtingslóg er galdandi frá 

framløgudegnum.  
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Kapittul. 1. Almennar viðmerkingar 
 

1.1. Orsakir til uppskotið 

Samgongan hevur sett sær fyri at gera eina fiskivinnunýskipan, sum elvir til búskaparliga, 

vinnuliga, lívfrøðiliga og umhvørvisliga burðardygd, og sum hevur við sær mest møguliga 

virðisøking og menning í Føroyum.   

 

Við løgtingslóg um sjófeingi hevur samgongan framt nýskipan fyri gildistíðina á 

veiðirættindum, hvussu landið útlutar veiðirættindi, avtikið uppboðssøluna o.a.  Nýskipanin 

merkir eisini, at veiðirættindini verða knýtt at einum ávísum fiskifari, sum hevur veiðiloyvi. 

 

Endamálið við hesum lógaruppskoti er at áseta reglur um skatting av endaligari avhendan av 

veiðirættindum, sum avtalað í samgonguskjalinum. 

 

Eftir er at gera endaliga tilfeingisskattalóg, sum samgongan hevur avtalað skal vera eitt 

yvirskotsgrundað gjald, sum tekur hædd fyri rentu-, olju- og fiskaprísi. Tilfeingisskattalógin 

verður ætlandi klár at fara til hoyringar í heyst og kann hava gildi frá 2021. 

 

  

1.2.   Galdandi lóggáva 

Í løgtingslóg um sjófeingi fara at verða gjørdar broytingar, soleiðis at møguligt verður 

endaliga at avhenda veiðirættindi. Vinningur frá tílíkari avhendan verður skattaður eftir 

galdandi skattalóggávu. Henda skatting er ymisk, alt eftir um talan er um inntøku hjá 

einstaklingum ella feløgum. Eisini er skattingin ymisk, alt eftir um talan er um vanliga 

inntøku ella kapitalvinningsinntøku. Ætlanin við hesum uppskoti er, út yvir vanliga skatting, 

eisini at áleggja ein serskatt á vinning frá sølu av veiðirættindum. 

 

1.2.1 Ætlaðar broytingar 

Í løgtingslóg um sjófeingi er eisini ásett, at loyvini verða útskrivað sum eginkvotur. Við 

eginkvotum fær fiskivinnan tryggar karmar at arbeiða undir, men fyri eisini at skapa dynamik 

í fiskivinnuni er neyðugt at gera skipanina soleiðis, at veiðirættindi kunnu umsetast. Á henda 

hátt fáa vit størst møguliga virðisskapan í fiskivinnuni til gagns fyri ikki bara tey, ið virka í 

vinnuni, men eisini fyri alt samfelagið. 

 

Í løgtingslóg um sjófeingi er eisini staðfest, at tilfeingið er ogn Føroya fólks. Rættast er tí við 

einari rímiliga høgari skatting av søluvinninginum, tá veiðiirættindi verða seld. Ansast má tó í 

hesum sambandi eftir, at skattingin ikki verður so høg, at hon fer at forða fyri sølu av 

rættindum og soleiðis forða fyri dynamikki í vinnuni. Á hesum grundarlagi verður mett, at ein 

serskattur uppá 35 % kann verða hóskandi. Tá tað er eitt felag, ið selur,  gevur hetta eina 

samlaða effektiva skatting  av vinningi frá sølu av veiðirættindum uppá á leið 65 %. Selur 

einstaklingur veiðirættindi verður samlaða effektiva skattingin áleið 67 %. Selur persónur 

partabrøv, har veiðirættindi eru partur av ognum felagsins verður effektiva skattingin á leið 

58%.  

 

1.2.2.. Søluhættir  

Eitt felag selur veiðirættindi 

 

Uppgávan verður fyrst at rokna út støddina á søluvinninginum.  
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Verða veiðirættindi seld einsamøll, er uppgávan ikki so trupul. Tann søluupphædd, ið 

partarnir avtala, er grundarlag fyri útrokningini. Frá søluupphæddini verður skattliga bókaða 

útveganarvirðið drigið, og serskattur uppá 35 % verður síðan álíknaður. 

 

Meira avbjóðandi verður tað, tá rættindini verða seld saman við skipi og møguligum øðrum 

aktivum. Støði verður her tikið í samlaða søluvirðinum. Frá hesum søluvirði verður drigið  

metta handilsvirðið á øðrum aktivum. Upphæddin, ið hereftir kemur fram, er søluvirðið á 

veiðirættindunum. Frá hesum søluvirði skal dragast skattliga bókaða útveganarvirðið á hesum 

rættindum, og 35 % serskattur verður síðan álíknaður. 

 

Nevnast kann eisini, at útroknaði serskatturin verður síðan drigin frá søluvinninginum, áðrenn 

vanliga skattskyldan verður gjørd upp. 

 

 

Dømi 1  Vísir effektivu skattingina av vinningi uppá 1 mió. kr. frá sølu av veiðirættindum hjá 

einum felag: 

 

Søluvinnigur                                                  1.000.000 krónur 

Serskattur  35 %                                                350.000 krónur 

Vinningur aftaná serskatt                                  650.000 krónur 

Felagsskattur 18 %                                            117.000 krónur 

Vinningur aftaná felagsskatt                             533.000 krónur 

Vinningsbýtigjald 35 %                                    186.550 krónur 

Nettovinningur                                                  346.450 krónur 

 

Dømið vísir, at av einum søluvinningi uppá 1 mió. kr. fær loyvishavarin 346 t.kr. og tað 

almenna 654 t.kr. ella 65,4 %. 

 

Viðmerkjast skal tó, at vinningsbýtisgjaldið ikki fellur til gjaldingar, fyrr enn vinningsbýtið 

verður lutað út til parteigararnar. 

 

 

Einstaklingur (fysiskur persónur) selur veiðirættindi 

 

Uppgávurnar at rokna støddina á søluvinninginum eru tær somu sum tá felag selur 

veiðirættindini. 

 

Dømi 2 Vísir skattingina av vinningi uppá 1 mió. kr. frá sølu av veiðirættindum hjá fysiskum 

persóni: 

 

Søluvinnigur                                                  1.000.000 krónur 

Serskattur  35 %                                                350.000 krónur 

Vinningur aftaná serskatt                                  650.000 krónur 

Vanligur lands- og kommunuskattur 50 %       325.000 krónur 

Nettovinningur                                                  325.000 krónur 
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Dømið vísir, at av einum søluvinningi uppá eina mió. kr. fær loyvishavarin 325 t.kr. og landið 

675 t.kr. ella 67,5 %. 

 

Viðmerkjast skal, at er talan um størri vinningar, er vanligur lands- og kommunuskattur 50 % 

sum í døminum omanfyri. Er talan um smærri vinningar og samlaða skattskylduga inntøkan 

heldur ikki er serliga stór, verður samlaði lands- og kommunuskatturin nakað lægri og 

parturin hjá tí almenna nakað minni enn 65 %. 

 

Partabrøv verða seld, har veiðirættindi eru partur av ognum felagsins  
Støði verður tikið  í innara virðinum á felagnum. Handilsvirðið á skipi og øðrum aktivum enn 

veiðirættindum verður funnið. Innara virðið verður síðan javnað við muninum millum metta 

handilsvirðið og skattliga bókaða virðið á einstøku aktivunum. 

 

Skattliga virðisjavnaða innara virðið á felagnum verður hereftir drigið frá søluvirðinum á 

partabrøvunum og ein skattur uppá 35 % verður roknaður av muninum, og álíknaður einstaka 

seljaranum í mun til, hvussu stórur hansara partur er av samlaða partapeninginum. 

 

 

Dømi 3 Vísir effektivu skattingina av vinningi uppá 1 mió. kr. frá sølu av veiðirættindum tá 

tað eru partabrøv, ið verða seld: 

 

Søluvinnigur                                                  1.000.000 krónur 

Skattur  35 %                                                   350.000 krónur 

Vinningur aftaná serskatt                                 650.000 krónur 

Kapitalvinningsskattur 35 %                            227.500 krónur 

Nettovinningur                                                 422.500 krónur 

 

Dømið vísir, at av einum søluvinningi uppá 1 mió. kr. fær loyvishavarin 423 t.kr. og landið 

577 t.kr. ella 58 %. 

 

 

Útlendskur ognarskapur 

Útlendskir íleggjarar verða skattaðir soleiðis: 

- Íleggjarar búsitandi í londum, vit hava dupultskattaavtalu við, verða skattaðir í 

bústaðarlandinum. Talan verður fyrst og fremst um øll Norðurlond og Bretland.   

 

- Íleggjarar, búsitandi í londum, vit onga dupultskattaavtalu hava við, eru í løtuni ikki 

skattskyldugir í Føroyum av kapitalvinningi frá Føroyum, men samstundis sum hetta 

uppskot verður lagt fyri Løgtingið, verður uppskot lagt fyri Løgtingið um broyting í 

skattalógini, ið ger hesar útlendingar avmarkað skattskyldugar í Føroyum av 

kapitalvinningi, teir fáa úr Føroyum. Tað verður hereftir upp til heimland teirra at 

geva teimum kredit fyri tann skatt, teir fara at gjalda til Føroyar. 
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1.3. Endamálið við uppskotinum 

Uppskotið hevur til endamáls at gera reglur fyri hvussu søluvinningur frá sølu av 

veiðurættindum skal viðgerast skattliga. 

 

1.4. Ummæli og ummæliskjal 

Uppskotið hevur gildiskomu frá framløgudegnum. Uppskotið hevur ikki verið til hoyringar, 

áðrenn tað er framlagt í Løgtinginum. Orsøkin er at sleppa undan møguligari skattahugsan 

(spekulatión), áðrenn uppskotið er lagt fram. 

 

Kapittul 2. Avleiðingar av uppskotinum 

 
2.1. Fíggjarligar avleiðingar fyri land og kommur 

Uppskotið hevur fíggjarligar avleiðingar fyri land og kommunur. Í tann mun endaligar 

avhendingar verða, fer hetta at geva inntøkur til land og kommunur Tað er tó ikki gjørligt 

neyvt at meta um støddina av hesum inntøkum, tí tað veldst um gongdina í fiskivinnuni 

frameftir, og hvussu nógv rættindi fara at verða avhendað.   

 

2.2. Umsitingarligar avleiðingar fyri land og kommunur  

Uppskotið hevur umsitingarligar avleiðingar fyri TAKS. Talan verður serliga um 

eftirlitsuppgávur, har skip og onnur aktiv verða seld saman við veiðirættindum.  

 

2.3. Avleiðingar fyri vinnuna 

Uppskotið hevur avleiðingar fyri vinnuna. Uppskotið áleggur vinnuni ein serskatt uppá 35% 

av vinningi frá sølu av veiðirættindum.  

 

2.4. Avleiðingar fyri umhvørvið 

Uppskotið hevur ikki avleiðingar fyri umhvørvið. 

 

2.5. Avleiðingar fyri serstøk øki í landinum 

Mett verður ikki, at uppskotið hevur  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. Markaforðingar 

Uppskotið hevur ikki við sær markaforðingar. 

 

2.10. Revsing, útpanting, sektir ella onnur størri inntriv 

Uppskotið hevur ásetingar um revsing, útpanting og sektir. Talan er  um líknandi ásetingar, 

sum eru í kapitalvinningslógini. Henda lóg um serskatt av veiðirættindum er eisini ein 

kapitalvinningsskattalóg. 
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2.11. Skattir og avgjøld 

Uppskotið ber samanlagt í sær eina skattahækking. Talan er um ein serskatt uppá 35 %, ið 

skal gjaldast afturat øðrum skatti, tá veiðirættindini verða avhendað.  

 

2.12. Gjøld 

Uppskotið hevur ikki ásetingar um gjøld. 

 

2.13. Áleggur lógaruppskotið fólki skyldur? 

Uppskotið áleggur teimum , ið selja veiðirættindi, skyldu at gera søluúrslitið upp og boða 

TAKS frá hesum. 

 

2.14. Leggur lógaruppskotið heimildir til landsstýrismannin, ein annan enn 

landsstýrismannin ella til kommunur? 

Uppskotið gevur heimildir til landsstýrismannin. Uppskotið gevur í § 2, stk. 7 

landsstýrismanninum heimildir at gera nærri reglur fyri meting av virðinum á veiðirættindum, 

og í § 3, stk. 6 heimildir at gera nærri reglur fyri meting av handilsvirði av skipum og øðrum 

aktivum. Í § 5, stk. 5 fær landsstýrismaðurin heimildir til at gera nærri reglur fyri sjálvuppgávu 

og inngjalding. 

 

2.15. Gevur lógaruppskotið almennum myndugleikum atgongd til privata ogn? 

Uppskotið gevur almennum myndugleikum atgongd til privata ogn. 

 

2.16. Hevur lógaruppskotið aðrar avleiðingar? 

Uppskotið hevur ikki aðrar avleiðingar. 

 

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 

Ja Ja Ja 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 
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Kapittul 3. Serligar viðmerkingar 

 

Til § 1  

Áseting um subjektiva skattskyldu. Ásetingin merkir at øll, sum eru skattskyldug í Føroyum, 

eru fevnd av lógini. Hetta merkir, at útlendingar og útlendsk feløg, sum eru avmarkað 

skattskyldug, eru  skattskyldug eftir hesi lóg. Viðmerkjast skal tó, at persónar og feløg  

heimahoyrandi í øðrum londum, eru í løtuni ikki skattskyldug í Føroyum av kapitalvinningi, 

tey fáa úr Føroyum, men samstundis sum hetta uppskot verður lagt fyri Løgtingið, verður 

uppskot lagt fyri Løgtingið um broyting í skattalógini, ið ger útlendingar avmarkað 

skattskyldugar í Føroyum av kapitalvinninginum, tey fáa úr Føroyum. 

 

Útlendingar og útlendsk feløg í londum, Føroyar hava tvískattaavtalu við, gjalda bert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

skatt í heimlandinum. 

 

 

Til § 2 

Stk.1. Áseting um objektiva skattskyldu. Ásetingin merkir, at endaliga avhendað veiðirættindi 

verða fevnd av lógini. Undantikin eru tó rættindi givin bólkunum 4A, 4B og 5 í løgtingslóg 

um sjófeingi. Talan er her um smærri fiskifør. 

 

 

Stk. 2. Tað kunnu finnast  góðar grundir til at umskipa samtøk, grundir sum einki hava við 

hesa lóg at gera. Fyri ikki at forða fyri tílíkum umskipanum, verður ásett, at hesar umskipanir 

ikki skulu roknast sum endaligar avhendingar, um eigaralutfallið í samtakinum verður óbroytt 

hjá likamligu eigarunum. Vit eiga her at merkja okkum, at treytin fyri at sleppa undan 

serskatti er, at eigaralutfallið hjá likamligu persónunum í samtakinum ikki  broytist. Hetta 

merkir so aftur, at lutfallið hjá likamligu persónunum í veiðirættindunum gott kann broytast. 

Á henda hátt ber t.d. til at flyta veiðirættindi millum dótturfeløg í einum samtaki, uttan at 

serskattur skal gjaldast. Fyri ikki at gera umskipanir truplari enn neyðugt, er eitt bagatelmark 

sett uppá 1 %. Hetta merkir, at broytist lutfallið í veiðirættindunum hjá likamligu persónunum 

minni enn 1%, er ikki talan um endaliga avhending. 

 

Stk. 3. Tað eru nógv dømi um, at nýggjur partapeningur verður skotin inn í felag fyri at 

styrkja felagið, annaðhvørt tí felagið hevur gjaldføristørv, ella tí felagið hevur ætlanir um 

nýíløgur og at víðka um sítt virksemi. Tílík innskot merkja ofta, at verandi partaeigarar 

avhenda partabrøv til persónar ella feløg, ið skjóta nýggjan kapital inn í felagið. Tílík innskot 

kunnu verða gjørd við kontantum peningi, øðrum aktivum ella við samanlegging við felag 

uttanfyri samtakið. Fyri at hetta lógaruppskot ikki skal forða fyri tílíkum umskipanum, verður 

skotið upp, at serskattur, ið verður staðfestur í sambandi við umskipanir av hesum slag, ikki 

skal gjaldast, fyrr enn persónurin ella felagið, ið avhendir, fær vinningsbýtið útgoldið. 

Partafelagið skal í sínum roknskapi skráseta henda útsetta skatt sum eina skyldu. Nevnast 

kann eisini, at samanlegging av feløgum í einum samtaki ikki verður roknað sum endalig 

avhendan, um eigaralutfallið í samtakinum verður óbroytt hjá likamligu eigarunum. 

 

Stk. 4. Í stk. 4 verður ásett, at tá feløg, ið ikki eru í sama samtaki, verða løgd saman í nýtt 

felag, skal serskattur roknast, men ikki gjaldast fyrr enn eigararnir fáa útgoldið vinningsbýti. 

 

Stk.5.  Ásett verður her, at partabrævaumbýti verður ikki roknað sum endalig avhending eftir 

hesi løgtingslóg, um einki verður útgoldið partaeigarunum, og virðið av veiðirættindum hjá 

feløgunum, hvørs partabrøv verða umbýtt, ikki broytist av hesi orsøk. 
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Stk. 6. Ásett verður her, at kloyving av samtøkum ikki skal roknast sum endalig søla eftir hesi 

løgtingslóg, um einki verður útgoldið partaeigarunum og um virðið av veiðirættindum hjá 

felagnum, ið verður kloyvt, verður býtt  millum millum tey feløg, ið verða úrslit av 

kloyvingini í mun til við støddina á eginpeninginum hjá hesum feløgum.  

Dømi: 

Eitt samtak, sum hevur fingið tillutað 100 mió. kr. í veiðirættindum verður kloyvt í: 

Felag A við einum eginpeningi uppá 10 mió.kr. 

Felag B við einum eginpeningi uppá 40 mió.kr. 

Felag C við einum eginpeningi uppá 20 mió.kr. 

Feløgini A, B og C hava soleiðis tilsamans ein eginpening uppá 70 mió. kr.  

Um kloyvingin ikki skal roknast sum endalig avhending, skulu veiðirættindini býtast soleiðis 

millum feløgini: 

Felag A  100 / 70 * 10  =  14,3 mió kr, 

Felag B  100 / 70 * 40  =  57,1 mió kr, 

Felag A  100 / 70 * 20  =  28,6 mió kr, 

 

Nevnast kann eisini, at kloyving av feløgum í einum samtaki ikki verður roknað sum endalig 

avhendan, um eigaralutfallið í samtakinum verður óbroytt hjá likamligu eigarunum. 

 

Stk. 7. 

Landsstýrismanninum verður heimilað at gera nærri reglur fyri, hvussu virðið av 

veiðirættindunum skal metast. Tað hevur týdning fyri fakfólkini, ið skulu meta og TAKS, ið 

fer at hava eftirlit, at hesar reglur eru nágreiniligar. Landsstýrismanninum verður eisini 

heimilað at áseta, hvørji krøv skulu setast til val av fakfólki. 

Stk.8  Her er talan um exit-reglur. Tá persónur, ið hevur fingið tillutað veiðirættindi, flytur av 

landinum, skulu  exitreglurnar í kapitalvinningsskattalógini nýtast. Gjaldskáin og 

bankatrygdin hava við sær, at tað ikki er neyðugt at rinda uppgjørda skattin í sambandi við 

fráflyting, men í staðin fyri tá ið rættindini verða latin víðari. Er upphæddin størri enn 

500.000 kr., skal trygd setast fyri upphæddini. 

Stk. 9. Avhending í sambandi við ættarliðsskifti skal ikki roknast sum endalig avhending eftir 

hesi lóg. Reglurnar um ættarliðsskifti í §§ 12 og 13 í  kapitalvinningsskattalógini verða 

galdandi. Fyri at avhending í sambandi við ættarliðsskifti ikki skal roknast sum avhending 

eftir hesi lóg, verður m.a. sett sum treyt, at avhendanin er til børn, barnabørn, systkin, børn 

hjá systkjum ella barnabørn hjá systkjum. Ein onnur treyt er, at avhendarin er 

høvuðspartaeigari og ein triðja treyt er, at hvør avhendan av partabrøvum er í minsta lagi 10 

% av atkvøðuvirðinum.  

  

Til § 3 

Henda grein ger reglur fyri, hvussu úrslit frá sølu av veiðirættindum skulu gerast upp, og 

hvussu tey skulu skattast. 

 

Stk. 2. Her snýr tað seg um, at veiðirættindi verða seld fyri seg. Talan kann bæði verða um 

felag sum selur, ella einstaklingar sum selja. Við skattliga bókaða virðið skal skiljast 

útveganarvirði pluss gjørdar ábøtur minus gjørdar avskrivingar á materiel aktiv. 
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Stk. 3. Her verða veiðirættindi seld saman við øðum aktivum. Tað snýr seg sjálvandi fyrst og 

fremst um skip, men talan kann eisini verða um øll møgulig onnur aktiv so sum bygningar, 

útgerð og partabrøv. Eisini her kann talan bæði verða um, at felag selur ella einstaklingar 

selja. 

 

Stk. 4. Her verða partabrøv seld hjá felag, ið hevur veiðirættindi. Avbjóðingin er at liða virðið 

av veiðirættindum burtur úr samlaða gjaldinum fyri partabrøvini. Dømi, hvussu hetta kann                                                                                                           

gerast, verður víst niðanfyri: 

 

Fyritreytir: ( t.kr.)  

Søla av partabrøvum  500.000                                                                           

Skattliga innara virðið á felagnum  120.000                                                                                            

Mett handilsvirðið á seldum skipi  100.000                                                  

Skattliga bókaða virðið á seldum skipi  50.000                                                  

Mett handilsvirði á seldari útgerð  20.000                                                    

Skattliga bókaða virðið á seldari útgerð  40.000                                                

Mett handilsvirði á seldum partabrøvum  90.000                                      

Skattliga bókaða virðið á seldum partabrøvum  30.000                                    

Útveganarvirðið á seldum veiðirættindum  100.000                                              

Skattliga bókaða útveganarvirði á seldum veiðirættindunum  70.000                               

Uppgerð av vinningi 

 

   

Skattliga innara virðið                                                                                 120.000 

Handilsvirðið á seldum skipi mett til                                  100.000    

Skattliga bókaða virðið á seldum skipi 50.000       + 50.000       

Handilsvirðið á seldari útgerð mett til                     20.000 

 

  

Skattliga bókaða virðið á seldari útgerð                               40.000        - 20.000 

Handilsvirðið á seldum partabrøvum mett til                       90.000   

Skattliga bókaða virðið á seldum partabrøvum 30.000        + 60.000 

Skattliga innara virðið javnað við seldum aktivum                                  210.000 

 

Útveganarvirðið á seldum veiðirættindum                          100.000   

Skattliga bókaða útveganarvirðið á seldum virðum 70.000            30.000 

Endaliga skattliga javnaða innara virðið                                                    240.000 

 

 

                                      

Søla av partabrøvum                                                                                                                          500.000                        

 

Endaliga skattliga javnaða innara virðið                                                 240.000 

Skattskyldug inntøka 260.000 

Serskattur 35 %                                                                                       91.000 
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Stk. 5. Í mongum førum er skip við veiðirættindum keypt, uttan at veiðirættindini eru skrásett 

fyri seg í roknskapinum hjá seljaranum. Í tílíkum førum áliggur tað seljaranum at skjalprógva 

útveganarvirðið.   

 

Stk. 6. Landsstýrismanninum verður heimilað, at gera nærri reglur fyri, hvussu handilsvirðið 

skal metast. Tað hevur týdning fyri fakfólkini, ið skulu meta og TAKS, ið fer at hava eftirlit, 

at hesar reglur eru nágreiniligar. Landsstýrismanninum verður eisini heimilað at áseta, hvørji 

krøv skulu setast til val av fakfólki. 

 

  

Til § 4  Henda grein ásetur, at serskattur, álíknaður sambært § 3, stk. 2 og 3, kann dragast frá, 

tá skattskylduga inntøkan verður gjørd upp eftir skattalógini. 

Hetta verður gjørt fyri at  tryggja, at inntøka frá sølu av veiðirættindum ikki verður 

dupultskattað. 

  

Til § 5 

Grein 5 ásetur reglur fyri sjálvuppgávu og gjalding. Tá hugtakið sjálvuppgáva verður nýtt í 

hesi grein, er ikki talan um vanligu sjálvuppgávuna, sum vit kenna og heldur ikki 

kapitalvinningssjálvuppgávuna, men eina serliga sjálvuppgávu gjørd til uppgerð av 

skattskyldugari inntøku eftir hesi lóg. Freistir fyri at lata inn sjálvuppgávu og fyri gjalding av 

skatti eru eisini øðrvísi enn í aðrari skattalóggávu. Greinin setur eisini reglur fyri, hvørjar 

upplýsingar skulu latast TAKS saman við sjálvuppgávuni. Landsstýrismaðurin fær eisini 

heimild at áseta nærri reglur fyri sjálvuppgávu og gjalding, um tørvur er á hesum. 

Í stk.2 verður ásett, at um sjálvuppgáva ikki verður rættstundis send til TAKS, hevur TAKS 

heimild at áseta skattskyldugu inntøkuna eftir ætli. TAKS eigur at gera ein so realistiska 

meting av inntøkuni sum gjørligt, m.a. grundað á upplýsingar um líknandi avhendingar.  

 

  

Til §§ 6,7, 8, 9, og 10 

Greinirnar 6 til og við 10 seta reglur fyri kæru, eftirlit, heimild at panta og revsing. Talan er  í 

stóran mun um somu ásetingar, sum eru í kapitalvinningsskattalógini. Henda lóg um serskatt 

av veiðirættindum er eisini ein kapitalvinningsskattalóg. Í mun til galdandi 

kapitalvinningsskattalóg eru tó gjørdar nakrar dagføringar.  

 

 

Til § 11 

Áseting um gildiskomu. Ásett verður, at uppskotið er galdandi frá framløgudegnum. Hetta 

verður gjørt fyri at forða fyri spekulatión í tíðarskeiðinum frá framløgu til kunngerðing. 

 

 

 

 

Fíggjarmálaráðið, 13. mai 2020  

 

 

 

Jørgen Niclasen 

landsstýrismaður 

/ Bjarni Askham Bjarnason 


