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Svar til fyrispurning nr. 38/2018, eftir tingskipanini § 52a, um MVG-frítøku av 

ljóðbókum, settur Kristinu Háfoss, landsstýriskvinnu í fíggjarmálum 

 

Fyrispurningurin var soljóðandi: 

1. Skulu ljóðbøkur roknast sum útgávur av prentaðum bókum, sum jú eru frítiknar MVG-

skyldu, ella skulu tær roknast sum ein vøra fyri seg, sum er MVG-skyldug? 

2. Hvør er metti kostnaðurin fyri landið, um ljóðbøkur koma á listan yvir vørur frítiknar 

fyri MVG? 

3. Eru ætlanir um at gera hesar broytingarnar í reglunum um MVG? Um ja, nær kann hetta 

verða gjørt? 

 

Svar til spurning 1: 

Sambært galdandi lóg verða ljóðbøkur og prentaðar bøkur ikki flokkaðar í sama vøruflokk: 

• Prentaðar bøkur eru í vøruflokki 4901, og er hesin vøruflokkur frítikin MVG.  

• Ljóðbøkur eru hinvegin í vøruflokki 8523, sum hevur við sær skyldu at rinda MVG.  

 

Ljóðbøkur verða sostatt ikki roknaðar sum prentaðar bøkur, og rinda tí meirvirðisgjald í 

sambandi við sølu ella innfluting.  

 

Svar til spurning 2: 

TAKS hevur ikki hagtøl fyri, hvussu nógv meirvirðisgjald verður rindað av ljóðbókum. Tað er 

tí ikki møguligt at upplýsa neyva kostnaðin, men mett verður, at talan neyvan er um eina stóra 

upphædd.  

 

Svar til spurning 3: 

Ja, landsstýriskvinnan í fíggjarmálum hevur avgjørt, at fara undir at broyta kunngerð og 

vøruskrá soleiðis, at ljóðbøkur og prentaðar bøkur verða javnsettar tá umræður MVG. Harvið 

verða ljóðbøkur eisini MVG fríar, eins og prentaðar bøkur eru tað, í næstum. Hetta er avgjørt, tí 

at prentaðar bøkur og ljóðbøkur tæna sama endamáli, og hartil eru tað ikki øll, ið kunnu lesa 

prentaðar bøkur, men hava tørv á ljóðbókum.  

 

 

í Tinganesi, 7. desember 2018 

 

 

Kristina Háfoss 

landsstýriskvinna 


