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Viðmerkingar til løgtingslóg um skatting av vinningi frá sølu av veiðirættindum 

 

 

Føroya Reiðarafelag hevur fingið uppskot til løgtingslóg um skatting av vinningi frá sølu av veiðirættindum til 

hoyring, og felagið hevur niðanfyristandandi viðmerkingar. 

Talan er um eitt nýtt gjald, sum kemur afturat verandi veiðigjøldum á fiskivinnuna, og fer eftir ætlan at økja 

um samlaða skattatrýstið á føroysku fiskivinnuna. Tó er sera óvist, hvussu nógvur skattur kemur í landskassan 

orsakað av hesum uppskoti. 

 

Reiðarafelagið ger vart við, at umsetiligheit av rættindum hevur stóran týdning fyri, at flotin alsamt kann 

tillaga seg til tey rættindi, ið eru tøk hjá flotanum. Tí hevur tað stóran týdning, at henda lóg ikki forðar fyri, at 

reiðarí royna at tillaga sítt virksemi við avhendingum av rættindum. 

Um uppskotið verður samtykt, eigur løgtingið at umhugsa, um serskatturin skal vera lægri, enn skotið verður 

upp fyri at forða fyri, at umsetiligheitin verður darvað orsakað av ótilætlaðum avleiðingum av uppskotinum. 

Í hesum føri eigur løgtingið at vísa fyrivarni. 

Ein trupulleiki í nýggju reglunum er t.d., tá ið umskipanir í einum samtaki fara fram. Grein 2, stk. 2 sigur, at 

umskipan í samtaki verður ikki roknað sum endalig avhending eftir hesi løgtingslóg, um eigaralutfallið hjá 

likamligu eigarunum ikki broytist meira enn 1%. Um lutfallið millum likamligar eigarar sum liður í einari 

kapitalhækking broytist meira enn 1%, skal serskattur kortini roknast. 

Tað kemur fyri, at feløg gera umskipanir, har eigaralutfallið ikki broytist nógv, men kortini meira enn 1%. Eitt 

hugsað dømi er, at ein kapitalhækking verður framd í einum felag, men allir eigarar eru ikki sinnaðir at hækka 

sín lut. Hetta merkir so, at tann partaeigarin, sum ikki ynskir at seta pening í felagið, hevur ein lutfalsliga minni 

lut eftir umskipanina. Hesin partaeigarin hevur á hendan hátt avhendað ein part av sínum veiðirættindum 

sambært hesi lóg, og serskattur skal skrásetast og rindast. 

Felagið skal síðani gera eina fullfíggjaða meting av øllum virðum í felagnum sambært grein 3, stk. 4, har øll 

virðini í felagnum skulu gerast upp fyri at meta um virðið á veiðirættindum. Ein serskattur uppá 35% verður 

síðani álíknaður einstaka seljaranum í mun til, hvussu stórur hansara partur av samlaðu ognini er. Verður 

einki vinningsbýti útgoldið, skal serskatturin skrásetast í roknskapinum sum ein skylda hjá felagnum. Er hesin 

skrásetti skatturin ikki goldin áðrenn 1. januar 2032, skal felagið rindað landskassanum hendan skattin. 

Ætlanin við lógini hevur neyvan verið at leggja fótonglar fyri t.d. kapitalhækkingum, ið hava við sær smærri 

broytingar í lutfallinum millum eigarar. Talan er um sera torgreiddar metingar, ið skulu gerast av virðum 

felagsins smb. grein 3, stk. 4 orsakað av eini lutfalsliga lítlari broyting í lutfallinum millum ymsar eigarar. 

Spurningurin er, um ætlanin hevur verið at áleggja reiðaríum og myndugleikum slíkar umsitingarligar byrðar 

ísv. vanligar kapitalhækkingar. 



Um uppskotið verður samtykt, eigur bagatelmarkið í grein 2, stk. 2 at hækkast munandi, soleiðis at feløgum 

ikki verða álagdar óneyðuga tungar umsitingarligar byrðar í samband við slíkar umskipanir. Hesar reglur 

kunnu soleiðis raka fleiri fyritøkur í fiskivinnuni, sum bert gera einfaldar kapitalhækkingar. 

Fleiri feløg í føroysku fiskivinnuni við veiðirættindum hava nógvar eigarar, har henda støða lættliga kann taka 

seg upp, og hesi feløg verða síðani rakt av einum eykaskatti, hóast partaeigarar ikki hava í hyggju at avhenda 

veiðirættindi. 

Ein avleiðing av uppskotinum verður eisini, at tá ið reiðarí býta um rættindi sum endalig avhending, verður 

ein serligur skattur álagdur. Eitt reiðarí kann lata rættindi, sum tað ikki ynskir at nýta, frá sær og síðani taka 

ímóti øðrum fiskirættindum, sum hóska betri til virksemið felagsins. Hetta verður nú darvað, av tí at báðir 

partar skulu skattast av hesum umbýti av fiskirættindum. 

Avgerandi fyri um nakar serskattur fellur í hesum føri er, hvør munur er á prísinum í mun til upprunaligt 

útveganarvirðið. Tískil kann henda, at annar parturin verða skattaður hart, tí hann hevur lágt útveganarvirði, 

meðan hin verður skattaður í minni mun, tí hann hevur høgt útveganarvirði. Hetta kann forða fyri 

umsetiligheitini í flotanum. 

Sagt hevur verið, at endamálið er at skatta tey, sum ætla sær úr fiskivinnuni við at avhenda endaliga, og tí 

ávirkar uppskotið ikki tey, sum vera verandi í vinnuni. Tó er avleiðingin av uppskotinum, at tað ikki bert fer at 

áleggja teimum, sum ynskja at gevast, ein eykaskatt, men eisini teimum, sum vera verandi í vinnuni. 

Uppskotið tekur ikki hædd fyri teimum, sum fremja umskipanir í einum felag við veiðirættindum, tí nú skal 

eykaskattur í mongum førum roknast. 

Hetta lógaruppskotið er ikki gjørt við tí fyri eyga at veita landinum støðugar inntøkur frá fiskivinnuni. 

Veiðigjøldini, ið árliga verða áløgd fiskivinnuni, veita landskassanum tær inntøkur, ið mett verður, at 

fiskivinnan skal rinda landinum. Hetta eigur ikki at gerast við umsitingarliga torgreiddum skattalógum. 

Reiðarafelagið heldur, at tá ið landið skal hava inntøkur frá fiskivinnu, eigur hetta at verða gjørt ígjøgnum 

eina skipan við veiðigjøldum ella við eyka partafelagsskatti, eins og gjørt verður við tøkugjaldi í alivinnuni. 

Samanumtikið tekur Reiðarafelagið ikki undir við hesum uppskoti og mælir løgtinginum at umhugsa hetta 

enn einaferð. 
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