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Fíggjarmálaráðið 
 

 

Løgtingið 

Dagfesting: 22.01.2020 

Mál nr.: 20/00005 

Málsviðgjørt: HKV 

Eftirkannað: Lógartænastan 

dagfestir 

 

 

Løgtingsmál nr. xx/2019: Uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um eftirløn 

og løgtingslóg um skatt av rentutryggingum v.m. (Rætting viðvíkjandi eftirløn uttanfyri 

Eftirlønarlógina, strikað prísjavning av upphæddum og ymiskar nágreiningar) 

 

Uppskot til 

 

Løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um eftirløn og løgtingslóg um skatt av 

rentutryggingum v.m. 

(Rætting viðvíkjandi eftirløn uttanfyri Eftirlønarlógina, strikað prísjavning av upphæddum og 

ymiskar nágreiningar) 

 

 

§ 1 
 

Í løgtingslóg nr. 49 frá 14 mai 2013 um eftirløn, sum broytt við løgtingslóg nr. 152 frá 20. 

desember 2013, løgtingslóg nr. 69 frá 30. apríl 2018, løgtingslóg nr. 133 frá 19. desember 

2014, løgtingslóg nr. 157 frá 24. desember 2015, løgtingslóg nr. 44 frá 6. mai 2015 og 

løgtingslóg nr. 134 frá 19. desember 2014 verða gjørdar hesar broytingar: 

 

1. Í § 2, stk. 1 verður aftan á “B-inntøkuni” sett: “samanlagt,”. 

 

2. Í § 2 verður sum stk. 10 sett: 

“Stk. 10. Eftirlønargjald sbrt. 1 og stk. 5, ið er minni enn 30 krónur, verður ikki álagt at 

rinda.” 

 

3. Í § 13, stk. 1 verður aftan á “eftirlønarskipan” sett: “, ið er stovnað sbrt. hesi løgtingslóg 

ella har inngoldið er sbrt. § 17 stk. 5 í hesi løgtingslóg,” 

 

4. Í § 13, stk. 2 verður aftan á “eftirlønarsamansparing” sett: “, ið er stovnað sbrt. hesi 

løgtingslóg ella har inngoldið er sbrt. § 17 stk. 5 í hesi løgtingslóg.” 

 

5. Yvirskriftin yvir § 14 verður strikað. 
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6. § 14 verður strikað. 

 

7. Yvirskriftin yvir § 15 verður strikað. 

 

8. § 15 verður strikað. 

 

9. Í § 17, stk. 5 verður “verða 40 prosent í eftirlønarskatti” broytt til: “verður 

eftirlønarskattur”. 

 

 

§ 2 
 

Í løgtingslóg nr. 51 frá 29. desember 1971 um skatt av rentutryggingum v.m., sum seinast 

broytt við løgtingslóg nr. 134 frá 19. desember 2014, verða gjørdar hesar broytingar: 

 

1. Í § 7, stk. 5 verður “inngoldin” broytt til: “skattað”. 

 

2. § 7B, stk.  6 verður strikað. 

 

3. Í § 12 b, stk. 1 verður aftan á 2. pkt. sum nýtt pkt. sett:  

“Ásetingin í 1 pkt. er ikki galdandi fyri inngjøld fevnd av § 11 a, stk. 5 í hesi løgtingslóg.”  

 

 

§ 3 

 

Stk. 1. Henda løgtingslóg kemur í gildi dagin eftir, at hon er kunngjørd. 

Stk. 2. § 1, nr. 5-6 og § 2, nr. 3 hava virknað frá 1. januar 2014. 

Stk. 3. § 1, nr. 7-8 og § 2, nr. 2 koma í gildi 1. januar 2021.  
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Kapittul 1. Almennar viðmerkingar 

 

 

1.1. Orsakir til uppskotið 

 

Mælt verður til hesar broytingar: 

 

1. Rætting viðvíkjandi eftirløn uttanfyri Eftirlønarlógina 

Taks hevur gjørt Fíggjarmálaráðið vart við, at galdandi lóggáva viðvíkjandi skatti av teimum 

eftirlønum, ið ikki eru fevndar av Eftirlønarlógini er óheppin. Lóggávan er ikki orðað soleiðis, 

sum tað helst hevur verið ætlanin, í sambandi við, at Eftirlønarlógin kom í gildi í 2014.  

 

2. Strikað prísjavning av upphæddum 

Eisini hevur tað víst seg, at tann prísjavning av upphæddum, sum er í lóggávuni, hevur havt 

við sær lítið gagn, men heldur ger viðurskiftini meira umskiftilig og ógreið. 

 

3. Ymiskar nágreiningar 

Harumframt hevur tað víst seg neyðugt at nágreina ávísar ásetingar, soleiðis at tað verður greitt 

hvussu hesar orðingar skulu skiljast. Greitt verður nærri frá hesum í serligu viðmerkingunum 

til lógaruppskotið. 

 

 

1.2. Galdandi lóggáva 

 

1. Rætting viðvíkjandi eftirløn uttanfyri Eftirlønarlógina 

 

Inntil 1. januar 2014, tá nýggja Eftirlønarlógin kom í gildi, varð rindað til eftirløn eftir 

Rentutryggingarlógini. Rentutryggingarlógin er ein partur av skattalóggávuni og hevur 

ásetingar um, hvussu inngjøld til eftirløn kunnu dragast frá skattskyldugu inntøkuni. Eisini er 

ásett, hvussu útgjøld skulu skattast. Leypandi útgjøld (lutapensjón og lívrenta) verða roknað 

upp í skattskyldugu inntøkuna, og eingangs útgjald (kapitalpensjón) rindar avgjald á 35%. 

 

Frá 1. januar 2012 varð Rentutryggingarlógin broytt soleiðis, at skattur skuldi rindast við 

inngjald. At rinda skatt við inngjald vísti seg tó at verða sera trupult hjá teimum, sum arbeiddu  

uttanlands hjá einum útlendskum arbeiðsgevara, og sum høvdu sína eftirløn hjá útlendskum 

eftirlønarveitara. Tí varð ein serskipan gjørd, har hesi kundu halda fram við at rinda til eftirløn 

uttanlands við frádrátti, og uttan at rinda eftirlønarskatt við inngjald. Undantakið frá skatti við 

inngjald er ásett í § 11 a, stk. 5 í Rentutryggingarlógini, og harumframt umfatar serskipanin 

eisini eitt hækkað avgjald á tann partin av kapitalpensjónini, ið er inngoldin eftir 31. desember 

2012 (í § 6B, stk. 6). Fyri nærri kunning um hesa serskipan verður víst til tingmál nr. 52/2012.  

 

Eftirlønarlógin kom í gildi 1. januar. Tá kom eisini í gildi ásetingin í § 12 b í 

Rentutryggingarlógini um, at tað ikki longur kann rindast til eftirløn eftir 

Rentutryggingarlógini. Nú skuldi einans rindast til eftirløn eftir nýggju Eftirlønarlógini. 

Renturtryggingarlógin varð sostatt sett úr gildi viðvíkjandi inngjaldi, men er tó framvegis í gildi 

í sambandi við útgjald. 

 

Tá átti at verið ásett, at tey, sum eru undir serskipan, og fingu undantak sbrt. 1, stk. 9 í 

Eftirlønarlógini, framhaldandi kundu rinda inn eftir Rentutryggingarlógini. Men tað varð ikki 

gjørt. Hinvegin komu ásetingar í § 14 í Eftirlønarlógini, sum gjørdu, at tey undir serskipan 
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mistu frádráttarrættin soleiðis, at teirri inngjøld – formelt sæð – gjørdust skattskyldug inntøka, 

og útgjaldið skattafrítt.  

 

Taks hevur tó ikki enn kravt skatt av hesum inngjøldum, men neyðugt er við rætting. 

 

Í § 14, stk. 1. er ásett, at inngjøld til eftirlønarskipanir uttanfyri Eftirlønarlógina hava ikki 

frádrátt í skattskyldugu inntøkuni. Hetta hevur havt tað óhepna við sær, at eisini tær útlendsku 

skipanir, sum fingu undantak sbrt. § 1, stk. 9, og sum framvegis hava rindað inn við frádrátti 

og uttan eftirlønarskatt – formelt sæð – ongan frádráttarrætt hava havt í lóggávuni síðan 1. 

januar 2014.   

 

Í § 14, stk. 2. er ásett, at eftirlønarskipanir uttanfyri eftirlønarlógina verða ikki skattaðar við 

útgjald. Eisini henda ásetingin var óheppin, tí tað kann frítaka útgjøldum frá hesum somu 

omanfyri nevndu útlendsku eftirlønarskipanum frá skattskyldu, hóast tær í verki ikki hava 

rindað nakran skatt við inngjald.  

 

Eisini er í § 14, stk. 2 ásett, at renta og onnur virðisøking av eftirlønarskipanum uttanfyri 

eftirlønarlógina skal viðgerast eftir kapitalvinningsskattalógini og skattast árliga. Eisini tað má 

tað sigast at verða óheppið tá tað umræður tær omanfyri nevndu eftirlønarskipanir. Hesar hava 

sostatt – formelt sæð – verið skyldugar at rinda kapitalvinningskatt av teimum inngjøldum sum 

eru framd síðan 1. januar 2014.  

 

Harumframt má sigast, at §14 er ein óneyðug áseting, sum ikki átti at verið sett í 

Eftirlønarlógina. Tí greinin viðger viðurskifti sum eru Eftirlønarlógini óvikomandi. 

Eftirlønarlógin eigur ikki at regulera, hvussu aðrar skipanir skulu viðgerast skattliga. Hetta er 

alt viðurskifti, sum eru regulera aðrastaðni í skattalóggávuni.   

 

 

2. Strikað prísjavning av upphæddum 

 

Fleiri av teimum upphæddum, ið standa í Eftirlønarlógini og Rentutryggingarlógini, hava síðan 

2014 árliga verið javnaðar við vøkstrinum í prístalinum. Úrslitið hevur verið sum víst niðanfyri: 

 
Eftirlønarlógin 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

§ 2, stk. 4, prístalsviðgerð 

av kr. 150.000 

150.373 147.761 146.891 145.025 146.393 148.259 150.000 

§ 10, stk. 2, prístalsviðgerð 

av kr. 400.000 

400.995 394.030 391.708 386.733 390.381 395.357 400.000 

§ 10, stk. 2, prístalsviðgerð 

av kr. 60.000 

60.149 59.104 58.756 58.010 58.557 59.303 60.000 

§ 10, stk. 2, prístalsviðgerð 

av kr. 2.500 

2.506 2.463 2.448 2.417 2.440 2.471 2.500 

 
Rentutryggingarlógin 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

§ 7B, stk. 1, prístalsviðgerð 

av kr. 4.000 

4.057 3.987 3.949 3.913 3.950 4.000 4.000 

§ 7B, stk. 2, prístalsviðgerð 

av kr. 4.000 

4.057 3.987 3.949 3.913 3.950 4.000 4.000 

§ 7B, stk. 3, prístalsviðgerð 

av kr. 50.000 

50.713 49.832 49.365 48.909 49.371 50.000 50.000 

§ 7B, stk. 4, prístalsviðgerð 

av kr. 1.500 

1.521 1.495 1.481 1.467 1.481 1.500  1.500 
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§ 7B, stk. 4, prístalsviðgerð 

av kr. 150.000 

152.139 149.497 148.095 146.728 148.112 150.000 150.000 

§ 7B, stk. 5, prístalsviðgerð 

av kr. 1.500 

1.521 1.495 1.481 1.467 1.481 1.500  1.500 

§ 7B, stk. 5, prístalsviðgerð 

av kr. 200.000 

202.852 199.329 197.460 195.638 197.483 200.000 200.000 

 

Sum víst, so eru upphæddirnar í 2020 áleið tær somu sum í 2014 tá tær komu í gildi.  

 

Endamálið við javningini var at tryggja upphæddirnar, soleiðis at tær ikki gjørdust ov lágar alt 

ov skjótt. Men við teirri gongd, sum er í prístalinum, er hetta ikki neyðugt.  

 

Hin vegin hevur tað umsitingarligar avbjóðingar við sær, at upphæddirnar broytast árliga. 

Serliga tað, at tær stundum minka hevur avbjóðingar við sær fyri eftirlønarveitarar, tí tað kann 

hava við sær, at upphæddir tey hava avtalað við kundan, longu árið eftir kunnu vísa seg ov 

høgar og í stríð við lógina. 

 

 

1.3. Endamálið við uppskotinum 

 

1. Rætting viðvíkjandi eftirløn uttanfyri Eftirlønarlógina 

 

Í uppskotinum verður mælt til, at Rentutryggingarlógin verður broytt soleiðis, at eftirløn, sum 

er innvunnin fyri arbeiði uttanlands í starvi hjá arbeiðsgevara við heimstaði uttanlands og 

goldin til útlendskan eftirlønarveitara, aftur kann verða rindað eftir Rentutryggingarlógini.  

 

Í Eftirlønarlógini verður mælt til, at § 14 verður strikað. Hetta hevur við sær, at tey undir nevndu 

serskipan kunnu fáa frádrátt fyri inngjald til eftirløn og eisini verður tryggjað at útgjald verður 

skattskyldugt. Eisini gerst renta og virðisøking aftur skattafrí fyri tey undir serskipan.  

 

Hesar báðar broytingar samanlagt tryggja, at tann serskipan frá skatti við inngjald, sum varð 

sett í gildi 1. juli 2012, og sum fall burtur  1. januar 2014, kann halda fram.  

 

Hetta verður gjørt afturvirkandi, soleiðis at inngjøld framd eftir 1. Januar 2014, kunnu gerast 

partur av Rentutryggingarlógini. Tað inniber, at tey hava frádráttarrætt fyri inngjald, og at tey 

verða skattað eftir Rentutryggingarlógini við útgjald. 

 

2. Strikað prísjavning av upphæddum 

Mælt verður tí til at avtaka prísjavningina frá og við 2021. Tað vil siga, at 1. januar 2021 verður 

farið aftur til upprunaligu upphæddirnar, og tær verða ikki longur javnaðar.  

 

Men verður tað soleiðis, at munandi prísvøkstur verður í framtíðini, ber til við lógarbroyting at 

dagføra upphæddirnar. 
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1.4. Samandráttur av nýskipanini við uppskotinum 

Uppskotið hevur við sær: 

 At ásetingarnar um skatt og frádrátti viðvíkjandi eftirlønarskipanum uttanfyri 

Eftirlønarlógina kemur í rættlag.  

 At prísjavningin av upphæddum í Eftirlønarlógini og Rentutryggingarlógini verður 

avtikin. 

 At ymisk viðurskifti, ið hava verið ógreið í Eftirlønarlógini og Rentutryggingarlógini 

verða nágreinað. 

 

 

1.5. Ummæli og ummælisskjal 

Umframt at hava ligið alment frammi á hoyringarportalinum hjá Føroya Landsstýri, so er 

uppskotið eisini sent til ummælis hjá hesum hoyringarpørtum: 

 

Almennir myndugleikar og stovnar: 

Almannamálaráðið 

Almannaverkið 

Brúkaraumboðið 

Fiskimálaráðið 

Kommunufelagið 

Heilsu- og Innlendismálaráðið 

Kappingareftirlitið 

Løgmansskrivstovan 

Mentamálaráðið 

Ríkisumboðið og stovnarnir undir statinum 

Tryggingareftirlitið  

Uttanríkis- og Vinnumálaráðið 

TAKS 

 

Arbeiðsgevarar: 

Føroya Arbeiðsgevarafelag (Vinnuhúsið) 

Føroya Reiðarafelag 

Kommununala Arbeiðsgevarafelag Føroya 

 

Áhugabólkar: 

Landsfelag Pensjónista 

Meginfelag teirra, ið bera brek í Føroyum 

Antares 

 

Eftirlønarveitarar: 

Betri Pensjón 

Felagið Peningastovnar 

Lív 

 

Fakfeløg: 

Akademikarafelag Føroya  

Heilsurøktarafelagið  

Arkitektafelag Føroya  

Bioanalytikarafelagið  

Búskapar- & Løgfrøðingafelag Føroya  
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Ergoterapeutfelagið  

Fakfelag Sjómansskúlalærara í Føroyum  

Farmakonomforeningen  

FAS Serlæknafelag Føroya 

Felagið Føroyskir Sjúkrarøktarfrøðingar  

Felagið Maskinmeistaralærarar  

Føroya Arbeiðarafelag  

Føroya Fiskimannafelag  

Føroya Handverkarafelag  

Føroya Lærarafelag  

Føroya Musikklærarafelag  

Føroya Prentarafelag  

Føroya Skipara- og Navigatørfelag  

Føroya Tekniska Lærafelag  

Fysioterapeutfelag Føroya  

Havnar Arbeiðmannafelag  

Havnar Arbeiðskvinnufelag  

Havnar Handverkarafelag  

Heilsuhjálparafelag Føroya  

Heilsurøktarfelag Føroya  

Hjálparlæknaráð Føroya  

Samstak  

Landsfelag Handverkaranna  

Ljósmøðrafelag Føroya  

Magistarafelag Føroya 

Akademikarafelag Føroya  

Maskinmeistarafelagið  

Pedagogfelagið  

Rithøvundafelag Føroya  

S & K Felagið  

Starvsmannafelagið  

Sosialráðgevarafelag Føroya  

Tænastumannafelagið  

Yrkisfelag Studentaskúla- og HF-lærara 

YTF  

Prestafelagið  
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Kapittul 2. Avleiðingarnar av uppskotinum 

 

 

2.1. Fíggjarligar avleiðingar fyri land og kommunur 

Talan er í høvuðsheitum um broytingar sum mugu gerast, tí skeivleikar eru í lóggávuni. Tað 

ber ikki til at siga, hvørjir fíggjarligu avleiðingarnir verða, um rættingar ikki verða gjørdar. 

 

2.2. Umsitingarligar avleiðingar fyri land og kommunur 

Uppskotið hevur jaligar umsitingarligar avleiðingar fyri TAKS. At lóggávan verður dagførd og 

gjørd greiðari lættir um umsitingina.  

 

2.3. Avleiðingar fyri vinnuna 

Uppskotið hevur jaligar umsitingarligar avleiðingar fyri eftirlønarveitarar. At lóggávan verður 

dagførd og gjørd greiðari lættir um umsitingina. 

 

2.4. Avleiðingar fyri umhvørvið 

Uppskotið hevur ikki avleiðingar fyri umhvørvið. 

 

2.5. Avleiðingar fyri serstøk øki í landinum 

Uppskotið hevur ikki avleiðingar fyri serstøk øki í landinum. 

 

2.6. Avleiðingar fyri ávísar samfelagsbólkar ella felagsskapir 

Uppskotið hevur avleiðingar fyri tey, sum arbeiða uttanlands hjá útlendskum arbeiðsgevara og 

rinda til eftirløn uttanlands, uttan at rinda skatt við inngjald. Skattaviðurskiftini viðvíkjandi 

teirra eftirlønarskipan koma nú aftur í rættlag. 

 

2.7. Millumtjóðasáttmálar á økinum 

Uppskotið hevur ikki avleiðingar fyri millumtjóðasáttmálar á økinum. 

 

2.8. Tvørgangandi millumtjóðasáttmálar 

Uppskotið hevur ikki avleiðingar fyri tvørgangandi millumtjóðasáttmálar. 

 

2.9. Markaforðingar 

Uppskotið ger lóggávuna viðvíkjandi skatti av eftirlønarskipanum uttanfyri eftirlønarlógina 

greiðari, og minkar harvið um eina markaforðing.  

 

2.10. Revsing, fyrisitingarligar sektir, pantiheimildir ella onnur størri inntriv 

Uppskotið hevur ikki ásetingar um revsing, fyrisitingarligar sektir, pantiheimildir ella onnur 

størri inntriv. 

 

2.11. Skattir og avgjøld 

Uppskotið hevur við sær, at tey sum arbeiða uttanlands og rinda til eftirløn uttanlands kunnu 

varðveita sín frádráttarrætt, og at tey verða skattað eftir Rentutryggingarlógini við útgjald.  

 

Eisini verður tað greiðari, hvussu renta og virðisøking í eini eftirlønarskipan skal skattast. 

 

2.12. Gjøld 

Uppskotið hevur ikki ásetingar um gjøld. 

 

2.13. Áleggur lógaruppskotið likamligum ella løgfrøðiligum persónum skyldur? 
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Uppskotið leggur ikki skyldur á likamligar ella løgfrøðiligar persónar. 

 

2.14. Leggur lógaruppskotið heimildir til landsstýrismannin, ein stovn undir 

landsstýrinum ella til kommunur? 

Uppskotið leggur ikki heimildir til landsstýrismannin, ein stovn undir landsstýrinum ella til 

kommunur. 

 

2.15. Gevur lógaruppskotið almennum myndugleikum atgongd til privata ogn? 

Uppskotið gevur ikki almennum myndugleikum atgongd til privata ogn.  

 

2.16. Hevur lógaruppskotið aðrar avleiðingar? 

Uppskotið hevur ikki aðrar avleiðingar. 

 

2.17. Talvan: Yvirlit yvir avleiðingarnar av lógaruppskotinum 

 
 Fyri landið ella 

landsmyndug-

leikar 

Fyri 

kommunalar 

myndugleikar 

Fyri pláss ella 

øki í landinum 

Fyri ávísar 

samfelags-

bólkar ella 

felagsskapir 

Fyri vinnuna 

Fíggjarligar ella 

búskaparligar 

avleiðingar 

Ja Ja Nei Ja Nei 

Umsitingarligar 

avleiðingar 
Ja Nei Nei Ja Nei 

Umhvørvisligar 

avleiðingar 
Nei Nei Nei Nei Nei 

Avleiðingar í 

mun til altjóða 

avtalur og 

reglur 

Nei Nei Nei Nei Nei 

Sosialar 

avleiðingar 
 Nei Nei  
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Kapittul 3. Serligar viðmerkingar 

 

3.1. Viðmerkingar til ta einstøku greinina 

 

Til § 1, nr. 1 
Tað verður nágreinað, at eftirlønargjaldið skal samsvara við ávísan prosentpart av A- og B-

inntøkuni samanlagt – og ikki við ávísan prosentpart av hvørjum inntøkuslagi sær. Tað vil siga, 

at útrokningargrundarlagið er A- og B-inntøkan samanlagt. Tvs. at bundna eftirlønargjaldið í 

árinum verður roknað sum: 

 

Inngjald = Kravda prosentið í árinum  x (A-inntøka í árinum + B-inntøka í árinum) 

 

Hetta hevur í verki við sær, at um meira enn kravda prosentið er rindað av A-inntøkuni, kann 

tað sum loypur av verða frádrigið kravda gjaldinum av B-inntøkuni í sambandi við ársuppgerð.  

 

Hinvegin er ikki møguligt at lækka bundna inngjaldið av A-inntøkuni, tí § 2, stk. 2 ásetur, at 

hvør einstøk lønarútgjalding samstundis skal hava eitt eftirlønarinngjald samsvarandi við í 

minsta lagi bundna inngjaldið í § 2, stk. 1.  

 

Til § 1, nr. 2 

Í sambandi við, at § 15 verður strikað, tí at prísjavningin verður avtikin, verður § 15, stk. 2 flutt 

til § 2, har tað verður til eitt nýtt stk. 10. Nýggja § 2, stk. 10 er sostatt einsljóðandi við § 15, 

stk. 2, sum verður strikað. Talan er sostatt bara um flyting av einum stykki. Sjálv ásetingin er 

óbroytt.. 

 

Til § 1, nr. 3-4 

§ 13 ásetur at renta og annar vinningur eru skattafrí. Núverandi orðing nevnir bara 

eftirlønarskipan og kann sostatt tulkast sum, at hetta er galdandi fyri eftirlønarskipanir sum 

heild. Ætlanin hevur tó bara verið at áseta fyri eftirlønarskipanir sbrt. Eftirlønarlógini. 

 

Tað verður tí gjørt greitt, at ásetingarnar í § 13 einans eru galdandi fyri eftirlønarskipanir, ið 

eru fevndar av Eftirlønarlógini, og ikki fyri eftirlønarskipanir sum heild. Eisini verður gjørt 

greitt, at tey inngjøld, sum eru rindað til danskar eftirlønir eftir skiftisskipanini í § 17, stk. 5 

somuleiðis  eru fevnd.  

 

Nú skuldi verið greitt, at aðrar skipanir verða ikki viðgjørdar eftir ásetingum í § 13. Tær verða 

viðgjørdar í øðrum lógum.  

 

Til upplýsingar kann nevnast, at renta og annar vinningur eisini eru skattafrí í 

eftirlønarskipanum, ið eru fevndar av Rentutryggingarlógini. Hetta er ásett í 

kapitalvinningsskattalógini.  

 

Til § 1, nr. 5-6 

§ 14 verður strikað.  

 

Í § 14, stk. 1. er ásett, at inngjøld til eftirlønarskipanir uttanfyri Eftirlønarlógina hava ikki 

frádrátt í skattskyldugu inntøkuni. Hetta hevur havt tað óhepna við sær, at eisini tær útlendsku 

skipanir, sum fingu undantak sbrt. § 1, stk. 9, og sum framvegis hava rindað inn við frádrátti 

og uttan eftirlønarskatt – formelt sæð – ongan frádráttarrætt hava havt í lóggávuni síðan 1. 

januar 2014.   
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Í § 14, stk. 2. er ásett, at eftirlønarskipanir uttanfyri eftirlønarlógina verða ikki skattaðar við 

útgjald. Eisini henda ásetingin var óheppin, tí tað kann frítaka útgjøldum frá hesum somu 

omanfyri nevndu útlendsku eftirlønarskipanum frá skattskyldu, hóast tær í verki ikki hava 

rindað nakran skatt við inngjald.  

 

Eisini er í § 14, stk. 2 ásett, at renta og onnur virðisøking av eftirlønarskipanum uttanfyri 

eftirlønarlógina skal viðgerast eftir kapitalvinningsskattalógini og skattast árliga. Eisini tað má 

tað sigast at verða óheppið tá tað umræður tær omanfyri nevndu eftirlønarskipanir. Hesar hava 

sostatt – formelt sæð – verið skyldugar at rinda kapitalvinningskatt av teimum inngjøldum sum 

eru framd síðan 1. januar 2014.  

 

Samanumtikið má tí sigast, at §14 er óheppin øll sum hon er, og at hon tí má strikast 

afturvirkandi til 1. januar 2014, fyri at fáa hesi viðurskifti í rættlag. 

 

Til § 1, nr. 7-8 

Prísjavning av upphæddum verður avtikin. Upphæddirnar, sum eru ásettar í § 2, stk. 4 og § 10, 

stk. 2 hava árliga verið við vøkstrinum í prístalinum. Úrslitið hevur verið sum víst niðanfyri: 

 
Eftirlønarlógin 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

§ 2, stk. 4, prístalsviðgerð 

av kr. 150.000 

150.373 147.761 146.891 145.025 146.393 148.259 150.000 

§ 10, stk. 2, prístalsviðgerð 

av kr. 400.000 

400.995 394.030 391.708 386.733 390.381 395.357 400.000 

§ 10, stk. 2, prístalsviðgerð 

av kr. 60.000 

60.149 59.104 58.756 58.010 58.557 59.303 60.000 

§ 10, stk. 2, prístalsviðgerð 

av kr. 2.500 

2.506 2.463 2.448 2.417 2.440 2.471 2.500 

 

Sum víst, so eru upphæddirnar í 2020 áleið tær somu sum í 2014 tá tær komu í gildi.  

 

Endamálið við javningini var at tryggja upphæddirnar, soleiðis at tær ikki gjørdust ov lágar alt 

ov skjótt. Men við teirri gongd, sum er í prístalinum, er hetta ikki neyðugt.  

 

Hin vegin hevur tað umsitingarligar avbjóðingar við sær, at upphæddirnar broytast árliga. 

Serliga tað, at tær stundum minka hevur avbjóðingar við sær fyri eftirlønarveitarar, tí tað kann 

hava við sær, at upphæddir tey hava avtalað við kundan, longu árið eftir kunnu vísa seg ov 

høgar og í stríð við lógina. 

 

Mælt verður tí til at avtaka prísjavningina frá og við 2021. Tað vil siga, at 1. januar 2021 verður 

farið aftur til upprunaligu upphæddirnar, sum vóru galdandi í 2014, og tær verða ikki longur 

javnaðar.  

 

Men verður tað soleiðis, at munandi prísvøkstur kemur í framtíðini, ber altíð til at dagføra 

upphæddirnar. 

 

Til § 1, nr. 9 

Konsekvensrætting í sambandi við, at eftirlønarskatturin í § 12, stk. 2, síðan 1. januar 2019, 

ikki longur er 40%, men nú er stigvaksandi í mun til inntøku sambært skali 1 til hesa 

løgtingslógina. 
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Til § 2, nr. 1 

Gjørt verður greitt, at ásetingin einans er galdandi fyri inngjøld eftir § 11 a, sum eru skattað við 

inngjald. Inngjøld sambært serskipanini í § 11 a, verða eisini rindað sbrt. § 11 a, men hesi 

rindað ikki skatt við inngjald og skulu tí ikki viðgerast eftir § 7, stk. 5 um útgjald fer fram 

áðrenn 60 ára aldur.  

 

Til § 2, nr. 2 

Prísjavning av upphæddum verður avtikin. Upphæddirnar, sum eru ásettar í § 7B, stk. 1-5 hava 

árliga verið javnaðar við vøkstrinum í prístalinum. Úrslitið hevur verið sum víst niðanfyri: 

 
Rentutryggingarlógin 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

§ 7B, stk. 1, prístalsviðgerð 

av kr. 4.000 

4.057 3.987 3.949 3.913 3.950 4.000 4.000 

§ 7B, stk. 2, prístalsviðgerð 

av kr. 4.000 

4.057 3.987 3.949 3.913 3.950 4.000 4.000 

§ 7B, stk. 3, prístalsviðgerð 

av kr. 50.000 

50.713 49.832 49.365 48.909 49.371 50.000 50.000 

§ 7B, stk. 4, prístalsviðgerð 

av kr. 1.500 

1.521 1.495 1.481 1.467 1.481 1.500  1.500 

§ 7B, stk. 4, prístalsviðgerð 

av kr. 150.000 

152.139 149.497 148.095 146.728 148.112 150.000 150.000 

§ 7B, stk. 5, prístalsviðgerð 

av kr. 1.500 

1.521 1.495 1.481 1.467 1.481 1.500  1.500 

§ 7B, stk. 5, prístalsviðgerð 

av kr. 200.000 

202.852 199.329 197.460 195.638 197.483 200.000 200.000 

 

Sum víst, so eru upphæddirnar í 2020 áleið tær somu sum í 2014, tá tær komu í gildi.  

 

Endamálið við javningini var at tryggja upphæddirnar, soleiðis at tær ikki gjørdust ov lágar alt 

ov skjótt. Men við teirri gongd, sum er í prístalinum, er hetta ikki neyðugt.  

 

Hin vegin hevur tað umsitingarligar avbjóðingar við sær, at upphæddirnar broytast árliga. 

Serliga tað, at tær stundum minka hevur avbjóðingar við sær fyri eftirlønarveitarar, tí tað kann 

hava við sær, at upphæddir tey hava avtalað við kundan, longu árið eftir kunnu vísa seg ov 

høgar og í stríð við lógina. 

 

Mælt verður tí til at avtaka prísjavningina frá og við 2021. Tað vil siga, at 1. januar 2021 verður 

farið aftur til upprunaligu upphæddirnar, sum vóru galdandi í 2014, og tær verða ikki longur 

javnaðar.  

 

Men verður tað soleiðis, at munandi prísvøkstur kemur í framtíðini, ber altíð til at dagføra 

upphæddirnar. 

 

Til § 2, nr. 3 

Ásett verður, at ásetingin í § 12. b, stk. 1, 1pkt er ikki galdandi fyri inngjøld fevnd av § 11 a, 

stk. 5. Hetta inniber at eftirløn, ið er forvunnin fyri arbeiði fyri ein útlendskan arbeiðsgevara 

og sum verður rindað til ein útlendskan eftirlønarveitara, framhaldandi kann verða viðgjørt eftir 

hesari lóg við inngjald, og eftir somu treytum sum áðrenn 1. januar 2014.  

 

Hetta verður gjørt afturvirkandi til 1. januar 2014. Tað hevur við sær, at tey inngjøld til eftirløn, 

sum síðan 1. januar 2014 eru innvunnin fyri arbeiði uttanlands í starvi hjá arbeiðsgevara við 

heimstaði uttanlands og goldin til útlendskan eftirlønarveitara, kunnu verða fevnd av 
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ásetingunum í Rentutryggingarlógini. Saman við broytingini í Eftirlønarlógini, har § 14 verður 

strikað afturvirkandi til 1. januar 2014, hevur broytingin við sær, at hesi inngjøld kunnu verða 

inngoldin eftir somu treytum, sum vóru galdandi áðrenn 1. januar 2014.   

 

Til § 3 

Áseting um gildiskomu.  

 

Broytingarnar viðvíkjandi § 14 í Eftirlønarlógini og § 11 a í Rentutryggingarlógini hava 

virknað frá 1. januar 2014. Sostatt verður lóggivið afturvirkandi. Hetta verður mett at verða 

neyðugt, og einasti møguleiki í hesum føri um viðurskiftini skulu fáast í rættlag. Samanumtikið 

kann sigast, at broytingarnar hava við sær, at farið verður aftur til somu treytir, ið vóru galdandi 

áðrenn 1. januar 2014. Við eisini at lóggeva aftur til 1. januar 2014, verður tryggjað, at onki 

tíðarskeið verður, har treytirnar eru øðrvísi. Soleiðis kann øll eftirlønin verða viðgjørd eins og 

eftir somu treytum. Verður tað ikki gjørt, hevur tað við sær, at skattur má rindast av teimum 

inngjøldum, sum eru rindað síðan 1. januar 2014. Somuleiðis skal skattur rindast av avkasti og 

virðisøking síðan 1. januar 2014. Í sambandi við útgjald vildu hesi inngjøld verið skattafrí, men 

tað vildi verið sera trupult at skilt ímillum, hvat er skattað, og hvat ikki er skattað 

frammanundan.  

 

Broytingarnar viðvíkjandi prísjavning av upphæddum koma í gildi 1. januar 2021. Orsøkin er, 

at TAKS longu hevur fráboðað hvørjar upphæddir verða galdandi fyri 2020. Tí verður mælt til 

at prísjavningin verður strikað við virknað frá 1. januar 2021.   

 

.   

 

 

Fíggjarmálaráðið, xx.01.2020. 

 

 

Jørgen Niclasen 

landsstýrismaður 

 

/ Bjarni Askham Bjarnason 

 

 

Yvirlit yvir fylgiskjøl: 

Fylgiskjal 1: Javntekstur 

Fylgiskjal 2:  

Fylgiskjal 3: 
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Fylgiskjal 1 

Javntekstur 

 

Galdandi orðingar í løgtingslógini samanbornar við broyttu orðingarnar í 

løgtingslógaruppskotinum. 

 

Galdandi orðingar Løgtingslógaruppskotið 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 2. Bundna eftirlønargjaldið er frá 1. januar 

2014 í minsta lagi 1 prosent av A-inntøkuni 

og B-inntøkuni, og eftirlønargjaldið hækkar 

til 12 prosent í 2026 og seinni, soleiðis: 

(...) 

 

 

 

 

 

 

 

§ 13. Rentur og annar vinningur í eini 

eftirlønarskipan eru hvørki skatta- ella 

avgjaldskyldug.  

Stk. 2. Tað sama er galdandi fyri vinning og 

tap við innloysing ella sølu av partabrøvum, 

sølu av tekningarrætti, vinningi og tapi 

vegna kursbroytingar av lánsbrævagoymslu, 

útlutan av avtøkuvinningi ella líknandi, tá 

virðisbrøvini eru partur av eini 

eftirlønarsamansparing. 

 

 

 

 

Inngjald uttan frádráttarrætt í skattskyldugu 

inntøkuni 

 

 

§ 1 
 

Í løgtingslóg nr. 49 frá 14 mai 2013 um 

eftirløn, sum broytt við løgtingslóg nr. 152 

frá 20. desember 2013, løgtingslóg nr. 69 

frá 30. apríl 2018, løgtingslóg nr. 133 frá 

19. desember 2014, løgtingslóg nr. 157 frá 

24. desember 2015, løgtingslóg nr. 44 frá 6. 

mai 2015 og løgtingslóg nr. 134 frá 19. 

desember 2014 verða gjørdar hesar 

broytingar: 

 

1. Í § 2, stk. 1 verður aftan á “B-inntøkuni” 

sett: “samanlagt,”. 

 

 

 

 

2. Í § 2 verður sum stk. 10 sett: 

“Stk. 10. Eftirlønargjald sbrt. 1 og stk. 5, 

ið er minni enn 30 krónur, verður ikki 

álagt at rinda.” 

 

 

3. Í § 13, stk. 1 verður aftan á 

“eftirlønarskipan” sett: “, ið er stovnað 

sbrt. hesi løgtingslóg ella har inngoldið 

er sbrt. § 17 stk. 5 í hesi løgtingslóg,” 

 

4. Í § 13, stk. 2 verður aftan á 

“eftirlønarsamansparing” sett: “, ið er 

stovnað sbrt. hesi løgtingslóg ella har 

inngoldið er sbrt. § 17 stk. 5 í hesi 

løgtingslóg.” 

 

 

 

 

5. Yvirskriftin yvir § 14 verður strikað. 

 

 

 



 

15 

 

§ 14. Inngjøld til eftirlønarskipanir, sum 

ikki koma undir treytirnar í hesi løgtingslóg, 

hava ikki frádráttarrætt í skattskyldugu 

inntøkuni. 

Stk. 2. Útgjald sbrt. stk. 1 verða ikki skattað, 

tó skal rentutilvøkstur og virðisøking 

viðgerast eftir kapitalvinningsskattalógini í 

samansparingartíðarskeiðnum og verða 

skattað árliga. Tað er eftirlønarveitari, ið 

flytur skattin beinleiðis til TAKS vegna 

eftirlønarsamansparara.  

 

 

Javning av upphæddum 

 

§ 15. Upphæddirnar, sum eru ásettar í § 2, 

stk. 4 og § 10, stk. 2 í hesi løgtingslóg, 

verða árliga javnaðar í mun til prístalið 1. 

juli 2013, sum verður sett til 100. 

Broytingin í upphæddunum verður útroknað 

hvønn 1. juli, og saman við upphædd sbrt. § 

9, stk. 4 kunngjørd av landsstýrismanninum 

sum galdandi fyri komandi álmanakkaár. 

Stk. 2. Eftirlønargjald sbrt. § 2, stk 1 og § 2, 

stk. 5, ið er minni enn 30 krónur, verður ikki 

álagt at rinda. 

 

 

§ 17.  

… 

Stk. 5. Persónur, sum í starvi sínum fyri 

arbeiðsgevara við heimstaði í Føroyum, er 

fevndur av eftirlønarskipan hjá donskum 

eftirlønarveitara, tá henda lóg kemur í gildi, 

kann verða undantikin hesi løgtingslóg og í 

staðin halda áfram við at rinda til donsku 

eftirlønarskipanina, hóast ásetingarnar í § 5. 

Treytir fyri undantøku eru, at onki verður 

rinda til kapitaleftirløn, og at rindað verður í 

minsta lagi tað í § 2, stk 1 ásetta 

eftirlønargjaldið, men tó ongantíð minni enn 

10 prosent av føstu árslønini. Fyri inngjaldi 

verður veittur burtursíggingarrættur og 

frádráttarrættur í skattskyldugu inntøkuni. 

Rindað verða 40 prosent í eftirlønarskatti 

samsvarandi § 12, stk. 2. Útgjaldsleisturin 

fylgir áseting, ið er galdandi sbrt. 

eftirlønarsáttmálanum. Loyvi til at koma 

undir hesa skiftisskipan verður givið eftir 

6. § 14 verður strikað. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Yvirskriftin yvir § 15 verður strikað. 

 

8. § 15 verður strikað. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Í § 17, stk. 5 verður “verða 40 prosent í 

eftirlønarskatti” broytt til: “verður 

eftirlønarskattur”. 
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umsókn til TAKS. Landsstýrismaðurin 

ásetir við kunngerð nærri reglur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 7. 

... 

Stk. 5. Útgjald fyri 60 ára aldur viðførir, at 

rindast skal eitt eykagjald uppá 25% av 

upphæddini til útgjaldingar fyri ta eftirløn, 

sum er inngoldin samsvarandi § 11 a. Er 

talan um avlamni ella deyða fyri 60 ára 

aldur, verður tó ikki rindað eykagjald  til 

landskassan. 

 

 

§ 7 B. 

... 

Stk. 6. Upphæddirnar, sum eru ásettar í hesi 

grein, verða árliga javnaðar í mun til 

prístalið 1. juli 2014, sum verður sett til 100. 

Broytingin í upphæddunum verður útroknað 

hvønn 1. juli og kunngjørd av 

landsstýrismanninum sum galdandi fyri 

komandi álmanakkaár. 

 

 

§ 12 b. Frá 1. januar 2014 at rokna  verður 

ikki loyvt at rinda inn á eftirlønarkontur, ið 

er stovnaðar sambært hesi lóg. Allar 

eftirlønarskipanir, ið eru stovnaðar sambært 

hesi lóg, verða framhaldandi í gildi og 

fylgja útgjaldsleisti, ið er ásettur sambært 

hesi lóg. 

 

 

 

 

§ 2 
 

Í løgtingslóg nr. 51 frá 29. desember 1971 

um skatt av rentutryggingum v.m., sum 

seinast broytt við løgtingslóg nr. 134 frá 19. 

desember 2014, verða gjørdar hesar 

broytingar: 

 

1. Í § 7, stk. 5 verður “inngoldin” broytt til: 

“skattað”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. § 7B, stk.  6 verður strikað. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Í § 12 b, stk. 1 verður aftan á 2. pkt. sum 

nýtt pkt. sett:  

“Ásetingin í 1 pkt. er ikki galdandi fyri 

inngjøld fevnd av § 11 a, stk. 5 í hesi 

løgtingslóg.”  

 

 

 

§ 3 

 

Stk. 1. Henda løgtingslóg kemur í gildi 

dagin eftir, at hon er kunngjørd. 

Stk. 2. § 1, nr. 5-6 og § 2, nr. 3 hava virknað 

frá 1. januar 2014. 

Stk. 3. § 1, nr. 7-8 og § 2, nr. 2 koma í gildi 

1. januar 2021.  

 


