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Kunningarskriv til hoyringspartar í sambandi við, at eftirlønarlógin kemur í gildi 

 

Í sambandi við, at Eftirlønarlógin kemur í gildi 1. januar 2014, verður sendur tykkum til 

ummælis ein lógarpakki, sum umfatar 4 lógarbroytingar, 6 nýggjar kunngerðir og eina 

kunngerðarbroyting.  

 

Niðanfyri verður víst eitt yvirlit yvir, hvat talan er um, og síðani verður í stuttum greitt frá 

endamálinum við teimum ymisku lógarbroytingunum og kunngerðunum, og hvat tey í 

høvuðsheitum snúgva seg um.  

 

Lógaruppskot: 

• Uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um eftirlønarsamansparing og skatt av 

eftirløn og rentutryggingum (Eftirlønarlógin) 

• Uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um skatt av rentutryggingum v.m. 

(Rentutryggingarlógin) 

• Uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um landsskatt og kommunuskatt 

(Skattalógin) (Broytingar í FAS-afturbering í sambandi við verkseting av 

eftirlønarlógini) 

• Uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um áseting av skatti 

(Ásetingarlógin)(Broytingar í sambandi við, at Eftirlønarlógin kemur í gildi) 

 

Kunngerðir við heimild í Eftirlønarlógini: 

• Uppskot til kunngerð um skiftisskipan fyri danskar eftirlønarskipanir 

• Uppskot til kunngerð um hvussu eftirløn og eftirlønarskattur verður rindaður 

• Uppskot til kunngerð um frítøku frá eftirlønarlógini í sambandi við tíðaravmarkað starv 

• Uppskot til kunngerð um undantak frá eftirlønarlógini fyri persónar, ið arbeiða 

uttanlands hjá útlendskum arbeiðsgervara, og eru fevndir av útlendskari eftirlønarskipan 

• Uppskot til kunngerð um upplýsingarskyldu hjá eftirlønarveitarum 

 

Kunngerð við heimild í Rentutryggingarlógini: 

• Uppskot til kunngerð um upplýsingarskyldu hjá eftirlønarveitarum 

 

Kunngerðarbroyting við heimild í Skattalógini: 

• Uppskot til kunngerð um broyting í kunngerð um áseting av afturberingsprosenti til 

reiðaravirkir, sum hava skip, ið eru skrásett í Føroysku Altjóða Skipaskránni FAS 
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Stutt frágreiðing um lógaruppskotini: 

 

Uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um eftirlønarsamansparing og skatt av 

eftirløn og rentutryggingum (Eftirlønarlógin): 

Talan er í høvuðsheitum um lógartekniskar broytingar, sum hava víst seg at verða neyðugar í 

sambandi við, at Eftirlógin kemur í gildi frá 1. Januar 2014, og bundin eftirlønarsamansparing 

verður sett í gildi fyri nærum allar borgarar í Føroyum.  

 

Uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um skatt av rentutryggingum v.m. 

(Rentutryggingarlógin): 

Eftirlønarlógin kemur av avloysa Rentutryggingarlógina, og tí er neyðugt við eini 

lógarbroyting, sum ásetur, at tað frá 1. januar 2014 ikki longur ber til at rinda til eftirløn 

sambært Rentutryggingarlógini. Eisini verða gjørdar ymiskar neyðugar dagføringar í lógini. 

 

Uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um landsskatt og kommunuskatt 

(Skattalógin) (Broytingar í FAS-afturbering í sambandi við verkseting av eftirlønarlógini): 

Føroyingar sum sigla undir FAS-skipanini, skulu eisini rinda til eftirløn sambært 

Eftirlønarlógini. Neyðugt verður tí at broyta ásetingarnar í skattalógini um afturbering til 

reiðaravirkini undir FAS-skipanini, soleiðis at heimilað verður at afturbera útgoldna eftirløn.   

 

Uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um áseting av skatti 

(Ásetingarlógin)(Broytingar í sambandi við, at Eftirlønarlógin kemur í gildi) 

Føroyingar sum sigla undir FAS-skipanini, og persónar við uttanlandsinntøku sbrt. § 25 b í 

Skattalógini, skulu eisini rinda til eftirløn sambært Eftirlønarlógini. Neyðugt verður tí at broyta 

Ásetingarlógina, soleiðis at hesir persónar kunnu fáa frádrátt fyri inngjaldi til eftirløn eins og 

aðrir skattgjaldarar. 

 

Stutt frágreiðing um kunngerðirnar: 

 

Uppskot til kunngerð um skiftisskipan fyri danskar eftirlønarskipanir 

Persónar, ið sambært starvssáttmála eru fevndir av danskari eftirlønarskipan, tá ið 

eftirlønarlógin kemur í gildi, kunnu koma undir eina serliga skiftisskipan. Kunngerðin greiðir 

nærri frá treytunum fyri hesa skiftisskipan, og hvussu hon verður umsitin. 

 

Uppskot til kunngerð um hvussu eftirløn og eftirlønarskattur verður rindaður 

Kunngerðin ásetir nærri, hvørjar skyldur arbeiðsgevarar og skattgjaldarar hava í sambandi við 

at bundna eftirlønargjaldið verður rindað, og eisini verður nærri útgreinað, hvussu skipanin við 

bundnum eftirlønargjaldið verður umsitin í verki. 

 

Uppskot til kunngerð um frítøku frá eftirlønarlógini í sambandi við tíðaravmarkað starv 

Persónar, ið koma til Føroyar at arbeiða í styttri tíðarskeið, kunnu verða undantiknir at rinda 

bundna eftirlønargjaldið, um teir uppfylla ávísar treytir. Kunngerðin ásetur nærri, hvussu hetta 

undantak verður umsitið og hvørjar treytir skulu lúkast.  

 

Uppskot til kunngerð um undantak frá eftirlønarlógini fyri persónar, ið arbeiða uttanlands 

hjá útlendskum arbeiðsgervara, og eru fevndir av útlendskari eftirlønarskipan 

Persónar, ið arbeiða uttanlands hjá útlendskum arbeiðsgevarum, og í hesum sambandi verða 

fevndir av útlendskari eftirlønarskipan, kunnu verða undantiknir at rinda bundna 

eftirlønargjaldið. Kunngerðin ásetur nærri, hvørjar treytir skulu lúkast, og hvussu hetta verður 

umsitið. 
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Uppskot til kunngerð um upplýsingarskyldu hjá eftirlønarveitarum  

(við heimild í Eftirlønarlógini) 

Kunngerðin ásetur, hvørjar upplýsingarskyldur eftirlønarveitarar, ið umsita inngjøld, ið eru 

rindaði sambært Eftirlønarlógini, hava mótvegis TAKS. 

 

Uppskot til kunngerð um upplýsingarskyldu hjá eftirlønarveitarum  

(við heimild í Rentutryggingarlógini) 

Kunngerðin ásetur, hvørjar upplýsingarskyldur eftirlønarveitarar, ið umsita inngjøld, ið eru 

rindaði sambært Rentutryggingarlógini, hava mótvegis TAKS.  

 

Uppskot til kunngerð um broyting í kunngerð um áseting av afturberingsprosenti til 

reiðaravirkir, sum hava skip, ið eru skrásett í Føroysku Altjóða Skipaskránni FAS  

(við heimild í Skattalógini): 

Føroyingar sum sigla undir FAS-skipanini, skulu eisini rinda til eftirløn sambært 

Eftirlønarlógini. Neyðugt verður tí at broyta FAS-kunngerðina, soleiðis at afturberingin á 35%, 

eisini verður givin fyri útgoldna eftirløn.  

 

 

Hoyringarfreistin til Fíggjarmálaráðið er sett til fríggjadagin 15. november 2013. 

 

Eru nøkur ivamál hesum viðvíkjandi, ber til at venda sær til mín í telduposti á hansk@fmr.fo 

ella á telefon: 552009.  

 

 

Vinarliga 

 

 

Hans Kári Vang, 

fulltrúi 

 

mailto:hansk@fmr.fo

