
Viðmerkingar til lógaruppskot um skatting av vinningi frá sølu av veiðurættindum. 

 

Viðmerking 1. Maskinmeistarafelagið dugir ikki at siga um skattingin er á tí støði sum hon eigur at vedra tá 
ið tú selir nakað sum tú ikki eigir, men hinvegin hevur brúksrættin til. Tað er sera umráðandi at skattingin er 
á einum støði, sum viðførður at lógin tænir sínum endamálið, við tí fyri eyga at ein ov høg skatting vil 
viðføra at eigarar leggjast á rættindini og ein ov lin skatting við viðføra at eigarin av tilfonginum(landi), ikki 
fær nøktandui burturúr. 

Viðmerking 2. Maskinmeistarafelagið er av tí áskoðan at eitt tílikt uppskot eigur at verða einfalt og lætt at 
gjøgnumskoða. Tað er sera ivingasamt um hettar uppskotið livur upp til tey kriteriðini.  Hinvegin eru tað 
nógvar ymiskar facettir í hesum uppskotinum. Tað er sera umráðandi at lógin vekir álit og leggur upp til at 
tað er verðsins størsta sjálfylgja at tær røttu upphæddinar, fella har sum tær eftir lógini eru ætlaðar at fella, 
heldur enn at tað við spekulatión verður lagt upp til at koma uttan um lógina. 

Viðmerking 3. Tað at tað verður lati upp til landstýrismannin at gerða reglur og útpeika fólk at uppgerða 
virðini í einum felagi sum verður selt ella avhenda, kann koma at viðføra manglandi álit at hendan partin av 
lógini.  

Viðmerking 4. Í verðandi lóg um sjófeingi eru ásetingar um at útlenskur eigaraskapurin kann verða upp til 
25%. Hvussu er um hesin parturin verður seldur ella avhendur uttanlands, ella um hann verður seldur ella 
avhendaður aftur til Føroyar? Hvussu er um útlenskt felag yvurtekur ein føroyskan part?Verðut tá talan um 
skatt sum fellur í Føroyum. 

Viðmerking 5. Er tað møguligt hjá føroyskum eigara at flyta til útlandi og taka veiðuloyvi við sær, uttan at 
tað verður skatta? 

Viðmerking 6. Í § 3. stendur fylgjandi: Vinningur frá endaligu avhendingini av veiðurættindum verður 
gjørdur upp og skattaður sambært hesi grein. Eg haldi at orðingin ”endaligu avhendingini” tikyst sera absolut 
og ófrættakend. Hvønn tíðning skal ein leggja í hesa orðingina? 

Vimerking 7. Hvussu við umsetiligheit/avhending millum skipabólkar. Fer hendan lógin at gerða tað truplari 
at endurnýggja flotan. Eitt nú við at flyta/avhenda veiðuloyvir frá gomlum línuskipum, til nýggjari 
frystilínuskip. 

 

 Samanumtikið haldi eg at talan er um eitt fløkt uppskot sum sera nógv spurnartekin kunnu setast til. Mín 
sannføring er at ein slík lóg eigur at verða einføld og gjøgnumskygd fyri at vinna álit millum alt fólkið. 

 Lógin má eisini verða soleiðis skrúva saman at hon tænir sínum endamálið, og at peningurin í einum og 
hvøjum føri endar á tí staði, sum hann sambært lógini av røttum eigur.  

 Um hon hinvgin leggur upp til spekulatión, og ásetingar kunnu ”bypassast” løgfrøðisliga, fyri at sleppast 
kann undan at gjalda tað sum lógin upprunsaliga legði upp til, kemur hon at verða til almiklan skaða. 

 Samanumtikið haldi eg at tað er gagnligt at tað verður lagdur skattur á sølu/avhending av veiðuleiðir, og 
hesin skattur skal verða á einari høskiligari stødd. Men tá ið tað verður gjørt, er tað sera umráðandi at ein slík 
lóg tænur tí endamálið sum hon er ætla. 
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