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Fíggjarnevndin 
Løgtingið 

Tórshavn, 27 maj 2020

 
VIÐMERKINGAR HJÁ LANDSBANKA FØROYA TIL LØGTINGSMÁL NR. 141/2019: 
UPPSKOT TIL LØGTINGSLÓG UM SKATTING AV VINNINGI FRÁ SØLU AV 
VEIÐIRÆTTINDUM. 
 
Kredittvirðið 

 

Landsbankin hevur ábyrgd av, at ansa eftir kreditvirðinum hjá landskassanum. Kredittvirðið er í stóran 

mun treytað av, um fíggjarpolitikkurin er haldførur. Haldføri merkir, at landskassin við verandi støði á 

skattum og avgjøldum tolir framtíðar broytingar, serliga demografiskar broytingar, uttan at skula hækka 

skatta- og avgjaldstrýstið munandi. 

 

Vit vita, at talið av pensjónistum økist komandi árini og tað merkir, at útreiðslurnar til pensjón, 

heilsuverkið og almannaverkið fara at vaksa. Tí er eisini neyðugt, at inntøkurnar vaksa. 

 

Fiskiríkidømi ogn Føroya Fólks. 

 

Veiðiloyvi hava virðið, um so er at veiðirættindini eru avmarkað, soleiðis at nøkur fáa rætt at fiska, 

meðan onnur ikki hava rætt at fiska. Hesin framíhjárættur, sum er ein eksklusivur rættur, gevur sera 

stórar inntøkur, og er tí sera nógv verdur. Tey sum fáa hendan rættin fram um øll onnur, eiga tí at 

gjalda fyri hann. 

 

Virðið á veiðirættindum, uppboðssøla ella roknað tilfeingisgjald. 

 

Búskaparfrøðingar halda, at rætta virði av hesum eksklusivu rættindum kemur best fram við at selja 

rættindini á uppboðssølu, og tí mæla búskaparfrøðingar til at nýta hesa skipan. Á uppboðssøluni 

avtala keyparar og seljarar prísin sína millum – og tað gevur sum heild rættasta prísin. 

 

Tað er tó ikki politiskur vilji at brúka uppboðssølu. Tað er tí neyðugt at taka tilfeingisrentuna á annan 

hátt – við einum roknaðum tilfeingisgjaldi. 

 

Heldur enn hesa lóg um serskatt í sambandi við sølu av rættinum, eiga vit at taka alla tilfeingisrentuna 

inn umvegis tilfeingisgjaldið. Tilfeingisrentan, verður tikin inn við at áseta veiðigjald per veidd kg. 

Veiðigjøldini eiga at vera sett so, at tey taka inn alla tað mettu (roknaðu) tilfeingisrentuna. 

Tilfeingisrentan er tað yvirnormala avkastið. 
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Eitt gjald sum tekur inn tilfeingisrentuna er væl hægri enn verandi gjøld, tvs. veiðigjøldini hækka. 

 

Tilfeingisrentan ávirkast nógv av broytandi fiskaprísum og oljuprísurin hevur eisini stóra ávirkan. Metta 

tilfeingisrentan má tí roknast við jøvnum millumbilum, og kanska kann ein nýta eina skipan við ávegis 

gjøldum. 

 

Tað er ein treyt, at øll tilfeingisrentan verður tikið inn við tilfeingisgjøldum, fyri at lógin um serskatt í 

sambandi við sølu av veiðirættindi verður óneyðug. 

 

Fyrimunir og vansar. 

Fyrimunurin við einum árligum tilfeingisgjaldi er at landskassin fær leypandi gjald fyri veiðirættindi, 

heldur enn ein skatt, har inntøkan er óviss, og har eingin kann siga, hvussu nógv verður goldið, nær 

nakað verður goldið og har tað er ivasamt um nakað yvirhøvur verður goldið. 

 

Leypandi árlig gjøld eru tryggari hjá landskassanum, og alt eftir hvørja politisku sannføring 

myndugleikarnir hava, kunnu inntøkurnar verða goymdar til framtíðina ella nýtast til útreiðslur ella 

skattalættar. 

 

Leypandi gjøld, har landskassin fær inntøkur á hvørjum ári, gera at tað verður lættari at fáa ein 

haldføran fíggjarpolitikk. 

 

Lóggávan um skatting av sølu av veiðirættindum verður sera trupul at umsita, og ivasamt er, um 

landskassin fær nakað burturúr. Ein skipan við árligum tilfeingisgjøldum er heldur ikki løtt at gera, men 

ber tó væl til. 

 

Havast skal eisini í huga, at lóggávan um skatting av sølu at veiðirættindum er bert góð fyri tey, sum 

fara úr vinnuni, og er sera skaðilig fyri tey, sum koma inn í vinnuna. Tey, sum koma inn í vinnuna 

mugu gjalda eitt stórt tilfeingisgjald til tann, sum fer úr vinnuni, og tey mugu seta seg í stóra skuld, tá 

tey keypa veiðirættindini. 

 

 

Vinarliga 

 

Malan Johansen, stjóri 

 


