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Viðv. uppskoti til løgtingslóg um sosialar pensiónir 
 
Almanna- og Heilsumálastýrið hevur við skrivi dagfest 4. juni 1997 sent grannskoð-
anardeildini uppskot til løgtingslóg um sosialar pensiónir til ummælis. 
 
Av góðum grundum hvørki kann ella skal grannskoðanardeildin ummæla uppskot um, 
hvussu landsstýrið ætlar at skipa pensiónsviðurskiftini hjá avlamis- og fólkapensjónist-
um, og grannskoðanardeildin fer tí ikki gera viðmerkingar til tað innihaldsliga/-
materiella í lógaruppskotinum.  
 
Men í hjálagda notati hava vit víst á ávísar ógreiðar orðingar v.m., sum knýta seg til 
lógaruppskotið generelt, til ásetingarnar og viðmerkingarnar um inntøku- ognar-
viðurskiftini og til einstakar lógargreinar annars. 
 
Samanumtikið er niðurtstøða okkara:  
 
1. Generelt um lógaruppskotið 
Mett verður, at viðmerkingarnar til tær einstøku greinarnar í lógaruppskotinum í 

nógvum førum ikki kunnu nýtast sum tulkingargrundarlag.  
 
2. Inntøku- og ognarviðurskifti 
Viðvíkjandi inntøku- og ognarviðurskiftum hava vit serliga roynt at sett okkum inn í,        

hvussu landsstýrið við lógaruppskotinum hevur loyst verandi nógvu umsitingarligu 
trupulleikar á hesum øki. - Eftir at hava gjøgnumgingið uppskotið, verður mett, at 
hesir langt frá eru loystir.  

 
3. Aðrar lógargreinar 
Á fleiri týðandi økjum tykist lógaruppskotið verða ófullfíggjað, tí tað er so torført  at 

ímynda sær, hvat ætlanin er við ávísum greinum og hugtøkum m.a. vísandi til at tær 
nógvu ásetingarnar um, at "landsstýrið ásetir nærri reglur", ofta uttan at greiðar á-
bendingar eru um hesar í viðmerkingunum. 
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Í hjálagda notati hava vit greitt nærri frá gjøgnumgongdini av lógaruppskotinum og 
viðmerkingunum, og vit hava í hesum sambandi roynt at vísa á nakrar lógargreinar/-
orðingar  ella viðmerkingar, sum eftir okkara tykki ikki eru nóg neyvar.  
 

---------------------- 
 

Vónandi kunnu viðmerkingar okkara vera við til at tryggja, at komandi pensiónslóggáva 
verður greið og so løtt at umsita sum gjørligt. Um so er, at tygum hava spurningar til 
omanfyristandandi ella hjálagda tilfar, eru tygum altíð vælkomin at venda tygum til 
okkara.   
 
 
 
 
Vinarlig heilsan 
 
 
 
 
Leivur Harryson   Birgit Vitalis Ottosen 
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J. nr. GL. 1996/2 07 0-1  
Notat viðvíkjandi uppskoti til løgtingslóg um sosialar pensjónir 
 
1.0 Generelt um lógaruppskotið 
Uppskotið er sent grannskoðanardeildini við skrivi dagfest 4. juni 1997, men viðmerk-
ingarnar í uppskotinum eru ikki dagførdar/tillagaðar viðkomandi skattalógar-
broytingum, ið eru samtyktar í vár.  
 
Viðmerkjast skal, at sambært § 37, stk. 3, nr. 2 í Tingskipan Føroya Løgtings skal í 
viðmerkingunum til lógaruppskot vera "serligar viðmerkingar, har greitt verður frá 
innihaldinum av hvørjari einstakari grein í uppskotinum. Eisini skal her verða greitt frá 
ætlanini við greinini, og hvussu hon skal skiljast". 
 
Mett verður, at "tulkingar" av ávísum greinum í nógv størri mun áttu at verið gjørdar í 
viðmerkingunum. Viðmerkingarnar til tær einstøku greinarnar eru í hesum uppskotinum 
í nógvum førum bert tilvísingar til galdandi lógargreinar, og kunnu tí ikki beinleiðis 
nýtast sum tulkingargrundarlag. Fyri at fáa eina hóming av endamáli ella eina fatan av 
eini grein, hugtaki ella ávísari orðing er tí í nógvum førum neyðugt at leita fram álit, 
viðmerkingar, kunngerðir, rundskriv, vegleiðingar o.t. til danskar lógir, ið ofta eru 
farnar úr gildi ella broyttar í Danmark. -  Eitt av endamálunum við at fáa føroyska 
almannalóggávu var at minka um hesar tulkingartrupulleikar. 
 
2.0 Inntøku- og ognarviðurskifti  
Grannskoðanardeildin og Almannastovan hava í fleiri ár víst á, at ein stórur 
umsitingarligur trupulleiki hevur verið ógreiðu ásetingarnar í pensjónslóggávuni um, 
hvussu ognar- og inntøkuviðurskifti ávirka pensiónsútrokningarnar.  
 
Vísast kann eisini á, at í september 1993 setti landsstýrið ein arbeiðsbólk at endurskoða 
og gera tilmæli viðvíkjandi tillaging av ognar- og inntøkuupplýsingunum í skatta- og 
almannalóggávuni. Í eini frágreiðing frá november 1993 vísti bólkurin á so nógvar 
ivaspurningar og grundleggjandi fyrisitingarligar trupulleikar, at skotið varð upp, at seta 
ein annan skjóttarbeiðandi arbeiðsbólk at halda fram við hesum arbeiði, og at koma við 
uppskoti til broytingar í pensjónslógunum sum heild, við tí endamáli at fáa eina einfalda 
og nútímans pensjónslóggávu, sum kann umsitast við verandi starvsfólkatali.  
 
Arbeiðsbólkurin vísti m.a. á, at pensjónslóggávan ongantíð hevur verið fyri 
grundleggjandi endurskoðan, og at sosialu lógirnar ikki longur vóru samanhangandi, 
hvørki sínámillum ella við aðrar lógir, eitt nú skattalógina. Somuleiðis varð heitt á 
landsstýrið um at taka støðu til ávísar grundleggjandi aðalreglur og endamál við eini 
nýggjari lóggávu. 
 
Víst verður herumframt til hjáløgdu frágreiðing frá grannskoðanardeildini til 
Socialministeriet, sum varð send landsstýrinum til kunningar við skrivi dagfest 2. 
desember 1993. Her verður greitt nærri frá tulkingar- og umsitingarligum trupulleikar 
við verandi pensiónslóggávu. Eisini verður víst á, at tað er sannlíkt, at nógvar 
útrokningar, serliga av pensiónsískoyti, ikki eru rættar.  
 
 
2.1 Tær einstøku greinarnar í lógaruppskotinum, sum fevna um inntøku- og 
ognarviðurskifti 
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Í § 25, stk. 1 verður ásett, at útrokningargrundarlagið er:"..persónliga skattskylduga 
inntøkan uttan ávísar skattligar frádráttir". Ógreitt er, hvat hetta merkir, og ásett er, at: 
"Landsstýrið ásetir nærri reglur". 
 
Í § 25, stk. 2, 2. pkt er ásett, "fyri giftar persónar verður roknað við helvtini av samlaðu 
ognarinntøkuni fyri hvønn hjúnafelaga". Mælt verður til at umhugsa møguligar 
"fylgjur"  fyri hjúnafelagar, sum hava serogn. 
 
Í § 25, stk. 5 er ásett, at "Landsstýrið ásetir nærri reglur viðvíkjandi útrokning av 
inntøkugrundarlagnum". 
 
Í § 26, stk. 2 stendur "inntøka av persónligum arbeiði….". Mælt verður til at lýsa hetta 
hugtakið. 
 
Í § 44, stk. 4 stendur viðv. umrokning av pensiónum" við grundarlag í tí av 
skattavaldinum dagførdu inntøkuni". Ógreitt er, hvat hettar merkir. Er talan um ta 
inntøku, sum er skrásett í afturhaldsskipanini sum A-inntøka, ella er fyribilsskrásett B-
inntøka v.m. eisini fevnt av hesum hugtakinum. 
 
Í § 58 er ásett, at "Toll- og Skattstova Føroya skal tryggja, at upplýsingar um inntøku- 
og ognarviðurskifti eru tøkar í nýtiligum formi….og……stuðla Almannastovuni í 
fremjan av reglunum í §§ 25 og 44". Ógreitt er hvussu "tryggja" og "stuðla"skal skiljast 
í hesum føri, hvussu er við ábyrgd- og heimild, og um samskifti hevur verið við 
landsstýrismannin í fíggjarmálum og/ella Toll- og Skattstovu Føroya um hesa áseting. 
 
2.2 Viðmerkingarnar til tær einstøku greinarnar í uppskotinum, sum fevna um 
inntøku- og ognarviðurskifti 
 
Ad. 4.6. Inntøkugrundarlagið 
 
ad. a) 
Í 3. pkt. verður nevnt, at "definitiónin av inntøku í pensiónslógini hevur sostatt ikki 
verið hin sama sum definitiónin av skattskyldugu inntøkuni. Og er helst eisini rættast at 
varðveita hendan skilnað framhaldandi".  
 
Grundgevingarnar í viðmerkingunum fyri skilnaðinum ímillum inntøkuhugtøkini eru 
grunnar og ikki nóg neyvar, og hvat merkir "helst", er landsstýrið í iva? 
 
Víðari er ásett, at:  
1. skotið er upp, at staðfest verður, at inntøkan í pensiónslógarinnar fatan, verður 

skattskylduga inntøkan uttan aðrar skattligar frádráttir enn teir, sum  
2. beinleiðis skulu til fyri at vinna, tryggja og viðlíkahalda inntøkuna, t.v.s. teir 

frádráttir fyri rakstrarútreiðslur, sum frammanundan eru gjørdir í uppgerðini av 
inntøkuni (roknskapinum) hjá sjálvstøðugum vinnurrekandi, og  

3. ferðafrádráttur,  
4. frádráttur fyri dupult húsarhald, gjøld til arbeiðsloysisskipanina og eftirlønargjøld o.t. 

í lønarinntøkum. 
 
Frádráttir, sum ikki skulu takast við eru t.d. fyri:  
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5. umvæling og umbygging av egnum bústaði,  
6. konu- og barnapengar,  
7. hall av egnum virki og húsaleigu,  
8. tap av lánum og ábyrgdum til vinnuvirki,  
9. avskrivingar o.t. 
 
ad. 1. Skotið er upp 
Hvar í lógaruppskotinum er hetta skotið upp? 
 
ad. 2. Beinleiðis 
Hvat merkir hetta? 
 
ad. 3 - 4 og 6 Ferðafrádráttur, frádráttur fyri dupult húsarhald og frádráttir fyri konu- og 
barnapening 
Fleiri av teimum frádráttum, ið nevndir eru í lógaruppskotinum, sum frádráttir í 
lønarinntøkum, eru ikki til longur. 
 
Hvørki í uppskotinum ella í viðmerkingunum eru ásetingar um, um/hvussu tær "nýggju 
stuðulsskipanirnar" so sum stuðul til rentuútreiðslur av lánum, til ferðaútreiðslur, til 
dupult húsarhald, til arbeiðsmarknaðargjøld, til uppihaldspening og til telefonútreiðslur 
hjá langfarasjómonnum ávirka inntøkuhámørk v.m., sum ásett eru í lógaruppskotinum.  
 
ad. 9. Avskrivingar 
Avskrivingar eru ein partur av (skatta)roknskapinum hjá tí vinnurekandi, og verður 
"nettoúrslitið" skrásett í skattaskránna á Toll- og Skattstovu Føroya, sum B-inntøka.  
 
Hvat fevnir o.t. um? 
 
ad. b 
Í 2. pkt. verður "nýggju skrásetingum Toll- og Skattstovunar av ognum" nevnd. 
 
Hvat meinast við hettar? Okkum kunnugt er talan um ta vanligu ognaruppgerðina, sum 
verður telduskrásett, og eru ikki fleiri upplýsingar í hesi skránni enn á ognaruppgerðini.  
 
ad. e 
Í 2. pkt. verður ført fram, at "fyritreytin fyri eini rationellari og effektivari umsiting av 
pensiónslógunum er, at skattamyndugleikin broytir sín skrásetingarhátt. …”  
 
"Neyðugt er í lógini at tryggja, at tann parturin av pensiónsumsitingini, sum hevur við 
inntøkur at gera, er í lagi. Tí er skotið upp, at Toll- og Skattstovuni verður álagt at 
syrgja fyri, at hetta verður gjørt." 
 
Sambært § 25, stk. 1 og stk. 5 ásetir landsstýrið nærri reglur fyri útrokning av 
inntøkugrundarlagi v.m., og tí eru ongi ítøkiligt krøv/ynski at finna í lógini um, hvussu   
"skattamyndugleikin" skal broyta sín skrásetingarhátt. Tað er eisini torført við støði í 
viðmerkingum landsstýrisins til inntøkugrundarlagið at finna ítøkiligar ásetingar um, á 
hvønn hátt Toll- og Skattstova Føroya skal tryggja/syrgja fyri, at upplýsingar um 
inntøku- og ognarupplýsingar eru “í lagi”. 
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Tað má sigast at vera óvanligt í eini pensiónslóg at áleggja einum øðrum almennum 
myndugleika at tryggja upplýsingar í "nýtiligum formi" á so leysum grundarlagi. Hvør 
hevur t.d. ábyrgdina, um Toll og Skattstova Føroya ikki er før fyri at tryggja umrøddu 
upplýsingar í nýtiligum formi, er tað landsstýrismaðurin í almannamálum ella 
landsstýrismaðurin í fíggjarmálum. 
 
Ad. 4.7. Ásetan av pensión í samband við burturgeving, oyðslandi levnað v.m. 
 
Í 4. pkt. er ásett, at "…at forðað verður fyri inntøkuminking orsakað av burturgeving av 
ognum…..".  
 
Orðingin er óheppin, øll hava lógligan rætt til frítt at burturgeva av ognum sínum. 
Almannastovan kann ikki forða fyri tílíkari inntøkuminking. Mælt verður til at greiða 
nærri frá hvørjar reglur landsstýrið ætlar at áseta, herundir viðv. sølu til undirprís ella 
keypi til yvirprís 
 
3.0 Aðrar lógargreinar 
 
Í § 3, stk. 1, nr. 2 er ásett "…hevur hýru við skipi heimahoyrandi í Føroyum". Mælt 
verður til at útgreina, hvat "heimahoyrandi" merkir, og um t.d. skipið skal vera skrásett í 
Føroyum. 
 
Mett verður, at tað átti at verið ein neyv útgreining í viðmerkingunum av 
"bústaðarkravinum" í § 3 og av hvat "búsetast í útlandinum" merkir, og um t.d. treytir 
eru um, at persónurin skal hava avhendað fasta ogn v.m. 
 
Tað tykist óheppi, at "og" verður nýtt við umskifti ímillum nr. 2 og nr. 3 í § 3, tá hetta 
kann skiljast sum um allar treytirnar í § 3, stk. 1, nr. 1-3 skulu verða loknar, fyri at 
vinna rætt til pensión og avlamisveiting. 
 
Í § 4, stk. 1 er ásett, at "…..rætturin til fulla pensión fyri persónar yvir 67 ár…" í stk. 3 
stendur "við 67 ára aldur" og í § 10 "persónar, sum hava fylt 67 ár". Samsvar er ikki 
ímillum § 4, stk. 1 og hinar báðar ásetingarnar. 
 
Í § 7, nr. 1 er ásett, at "tá ið bústaðartíðin verður gjørd upp…….verður við bústað í 
danska ríkinum javnsett hýra við føroyskum, grønlendskum ella donskum skipi". 
"Hýra" tykist ikki verða eitt nóg greitt hugtak at nýta í hesum sambandinum, og mælt 
verður til at nýta eitt meira eintýðugt hugtak, ella at greiða frá í viðmerkingunum, 
hvussu hugtakið "hýra" skal tulkast, t.d. við mynstringartíð e.l.  
 
Í § 7, nr. 2 stendur "útsent umboð fyri ein ….almennan myndugleika". Mælt verður til at 
útgreina, hvat "almennir myndugleikar" fevna um. Merkir hetta landstovnar, ávísar 
grunnar, kommunalar myndugleikar, interkommunalar osv. 
 
Hvat merkir ásetingin í § 7, nr. 3 "uppihald uttanlands í sambandi við starv í 
føroyskum….áhuga". 
 
Í § 14, nr. 2 verða "…aðrar serligar umstøður…" nevndar. Eingin ábending er í greinini 
ella í viðmerkingunum um hvørjar umstøður talan kann verða um. 
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Í § 30, stk. 5 er ásett, at "viðbótin er skattskyldug hjá barninum". § 5, stk. 1 í 
skattalógini ásetir, at "børn verða sett sjálvstøðugt í skatt av allari inntøku síni, herí 
eisini av ….barnaviðbót", og tað í viðmerkingunum til somu grein stendur, at tá talan er 
um uppihaldspening av ymiskum slag til børn, er hann altíð skattskyldugur hjá 
børnunum. Út frá hesum verður mælt til at avklára, hvør hevur vunnið rætt til viðbótina 
sambært § 30, stk. 5 í uppskotinum, um treytirnar fyri viðbót annars eru loknar, 
pensiónisturin ella barnið. 
 
Í § 31, stk. 1 verður orðingin "serliga trong kor" nýtt. Eingin ábending er í viðmerking-
unum um, nær talan kann verða um serliga trong kor. 
 
Í § 31, stk. 4 og 5 er ásett, at "landsstýrið ásetir nærri reglur". 
 
Í § 42, stk. 2 er ásett, at "landsstýrið ásetir nærri reglur". 
 
Í § 50, stk. 4 er ásett, at "landsstýrið ásetir nærri reglur". 
 
Í § 50, stk. 6 er ásett, at "landsstýrið ásetir nærri reglur". 
 
Í § 51, stk. 2 er ásett "…..hvørs pensión fellur burtur eftir reglunum í § 49, stk. 1 og 5 
og § 50, stk. 1 og 4….". Spurt verður um, um allar hesar ásetingarnar skulu verða 
loknar. 
 
Eingin tulking er av, hvat "eftir umstøðunum" í § 52, stk. 2 merkir. 
 
Eingin ábending er um, hvat "munandi" í § 60, stk. 6 merkir, og eingin ábending er um, 
hvat "eftirlit" í stk. 7 merkir. 
 
Í § 60, stk. 9 er ásett, at "fyri virksemi sítt eftir hesi lóg fáa limir Ráðsins eina 
samsýning". Spurt verður um, hvør ásetir hesa samsýning. 
 
Í § 61, stk. 1 er ásett, at "landsstýrið ásetir nærri reglur". 
 
Í § 62, stk. 1 er ásett, at "landsstýrið ásetir nærri reglur". 
 
Vísandi til § 65 verður mælt til at greiða nágreiniliga frá, hvørja avgerð landsstýrið 
hevur tikið/ætlar at taka, og á hvønn hátt avgerðin verður almannakunngjørd. 
 
Sambært § 72 fær lógin gildi tann 1. juli 1998. Ígildiskoman er ikki í samsvari við 
viðmerkingarnar til hesa greinina. 
 
BV/23.07.1997 


