
Skjal G 
Fra: Bjørn á Heygum <heygum@adv.fo>  
Sendt: mikudagur, 3. juni 2020 09:28 
Til: Anni Joensen <annij@logting.fo> 
Emne: Til Løgtingið: Senda viðmerkingar til lm. 141 

 

Hjálagt mínar stuttu viðmerkingar, tá stundir hava ikki verið at fara meira nágreiniliga inn í 
málið. 

 

Vinarliga 

Bjørn á Heygum, adv. 

 

Viðmerkingar: 

Løgtingsmál nr. 141/2019: Uppskot til løgtingslóg um skatting av vinningi við sølu av veiðirættindum. 

 

§ 2. Undir hesa løgtingslóg koma øll veiðurættindi, fevnd av løgtingslóg um sjófeingi, sum verða 
endaliga avhendað. 

Stk. 2. Tá veiðurættindi verða endaliga avhendað, skal serskattur sambært § 3 roknast. 

Stk. 3. Rættindi givin bólkunum 4A,4B og 5 í løgtingslóg um sjófeingi eru undantikin serskatting 
sambært hesi lóg. 

 

Skotið verður upp, at skoytt verður eitt stk. 2 uppí, har høvuðsreglan um skatting í samband við 
endaliga avhending verður staðfest, og at § 2 stk. 2 harvið ístaðin verður § 2 stk. 3.  

Í stk. 2 er ásett generel skatting í samband við avhending, sum ikki er avmarkað til likamligar 
persónar.  

 

Annars skal til § 2 gerast vart við, at tað hevði verið ein fyrimunur viðvíkjandi eftirfylgjandi tulking av 
lógini, at tað stóð greitt í viðmerkingunum til lógina, hvat ein endalig avhending veruliga merkir. 

 

Fyri at fáa greiðari skipan í lógartekstin, verðru skotið upp, at serligu reglurnar og undantøkini frá 
høvuðsregluni verða sett í eina lógargrein fyri seg, sum verður § 3.  

Eftirfylgjandi inniber hetta eina forskjóting av raðfylgjuni av lógargreinunum í lógartekstinum. 

 



 

§ 3. Umskipan av 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 %, verður hetta 
roknað sum endalig avhending, og skal serskattur sambært § 3 roknast í mun til hvussu nógv 
eigaralutfallið verður broytt. 

Núverandi § 2 stk. 3. fyrsta pkt. Fellur burtur, tá hetta er tað sama, sum ásett er frammanundan. 

Framhaldið av lógargreinini verður hereftir, næsta pkt í núverandi § 2 stk. 3, so sum niðanfyri 
tilskilað: 

Stk. 2. Útroknaði serskatturin verður skrásettur hjá øllum feløgum í samtakinum. Tá felagið seinni 
rindar likamligu eigarunum vinningsbýti, skal felagið áðrenn tað rindar eigarunum 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. 

 

Viðvíkjandi ásetingini um likamligar eigarar, so má takast hædd fyri hvat hendir, um talan er um feløg 
og felagsskapir, sum eru eigarar. 

Við núverandi lógarteksti er tað bert persónar, sum rinda skatt við broyting av eigaralutfallinum, 
meðan feløg og felagsskapir eru undantiknir. 

Spurningurin er um tað er ætlanin at frítaka feløg og felagsskapir um eigaralutfallið verður broytt, og 
í játtandi føri við hvørjari grundgeving. 

Ístaðin fyri likamligir eigarar kundi bara staðið eigarar. 

 

Í verandi § 2 stk. 7 mugi ávísingarnar broytast. 

Orðingin má hereftir verða:  Virðið á veiðurættindum sambært § 2 stk. 2 og § 3 stk. 2 og 3  

§ 3 stk. 2. Skattliga bókaða útveganarvirði av rættindunum ? 

§ 3 stk. 5. Har útveganarvirðið 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.  

 

Umráðandi er at definera skattliga útveganarvirði nærri. 

Hædd má takast til verandi roknskapir, har virðið av veiðurættindunum kann tykjast rættuliga 
tilvildarligt, soleiðis at ávísar reguleringar kunnu blíva neyðugar.. 


