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Uppskot til
Løgtingslóg
um
veiðigjald

Virkisøki
§ 1. Rættindahavari, sum hevur ræðið á
rættindum, sum Føroyar ráða yvir, sambært
løgtingslóg um fyrisiting av sjófeingi ella
reglum sambært hesi lóg, skal rinda
veiðigjald til landið.
Veiðigjald
§ 2. Veiðigjaldið verður ásett sum eitt
krónugjald fyri hvørt kilo í rundari vekt fyri
hvørt fiskaslag sambært § 3, sum verður
landað í fiskiárinum.
Stk. 2. Veiðigjaldið verður roknað fyri hvørt
fiskiár eftir reglunum í §§ 4 og 5.
Stk. 3. Veiðigjald verður ikki lagt á veiðu,
sum er fingin við rættindum keyptum á
almennari uppboðssølu.
Stk. 4. Landsstýrismaðurin ásetir nærri
reglur um at umrokna fisk og fiskaúrdrátt til
runda vekt sambært stk. 1.
§ 3. Veiðigjald skal rindast av hesum
fiskasløgum:

1) Makrelur, norðhavssild, heystgýtandi
sild, svartkjaftur og lodna í veiðibólki
1, sambært § 4, stk. 1.
2) Toskur, hýsa, upsi, kongafiskur,
svartkalvi og rækjur í veiðibólki 2,
sambært § 4, stk. 1.
3) Toskur, hýsa, upsi, kongafiskur, longa,
blálonga, brosma, hvítingur, havtaska,
tunga, reyðsprøka, stinglaksur,
búrfiskur, gulllaksur, kalvi og
svartkalvi í veiðibólki 3, sambært § 4,
stk. 1.
4) Toskur, hýsa, upsi, kongafiskur, longa,
brosma, blálonga, havtaska, hvítingur,
kalvi og svartkalvi í veiðibólki 4,
sambært § 4, stk. 1.
Útrokningargrundarlag
§ 4. Útrokningargrundarlag fyri veiðigjaldi
verður roknað fyri hvørt fiskaslag, sambært
§ 3 í hesum veiðibólkum:
1) Fiskiskapur eftir uppsjóvarfiski á øllum
leiðum.

2) Fiskiskapur eftir botnfiski í
Barentshavinum og við Svalbard og
svartkalva við Vesturgrønland og
rækjum á øllum leiðum.
3) Fiskiskapur eftir botnfiski við troli
aðrastaðni enn á teimum í nr. 2 nevndu
leiðum og fiskiskapum.
4) Fiskiskapur eftir botnfiski við øðrum
reiðskapi enn troli aðrastaðni enn í
teimum í nr. 2 nevndu leiðum og
fiskiskapum.
Stk. 2. Útrokningargrundarlagið sambært
stk. 1 verður roknað sum søluvirði av allari
veiðu, frádrigið rakstrarkostnaði, herundir
hýrur, lønir og roknaðar avskrivingar og
roknað avkast av nettosøluni sambært
roknskapum frá árinum fyri, at
veiðigjaldsprosentið verður ásett sambært §
7.
Stk. 3. Søluvirðið av veiðu verður grundað
á upplýsingar úr skattauppgerðum hjá
feløgum og persónum, ið reka fiskiskap, frá
árinum fyri, at veiðigjaldsprosentið verður
ásett sambært § 7. Søluvirðið verður býtt á
hvørt fiskaslag eftir virði sambært uppgerð
hjá Vørn frá sama ári.
Stk. 4. Rakstrarkostnaður, herundir hýrur og
lønir, verður grundaður á upplýsingar úr
skattauppgerðum hjá feløgum og persónum,
ið reka fiskiskap, frá árinum fyri, at
veiðigjaldsprosentið verður ásett sambært §
7. Avskrivingar verða roknaðar sum 10%
av nettosøluni. Rakstrarkostnaður verður
lagdur á hvørt fiskaslag eftir avreiddari
nøgd sambært uppgerð hjá Vørn. Hýrur,
lønir og avskrivingar verða løgd á hvørt
fiskaslag eftir virði sambært uppgerð hjá
Vørn. Veiðigjaldið, sambært hesi
løgtingslóg, verður ikki roknað sum
rakstrarkostnaður í uppgerðini av
útrokningargrundarlagnum sambært hesi
grein.
Stk. 5. Roknað avkast til felagið ella
persónin, ið rekur fiskiskap, verður ásett til
10% av nettosøluni. Roknaða avkastið
verður lagt á hvørt fiskaslag eftir
avreiðingarvirði.
Stk. 6. Um felag ella persónur hevur
rættindi til fiskiskap í tveimum ella fleiri av
bólkunum í § 4, stk. 1, verður

útrokningargrundarlagið býtt á ávísa
fiskiskapin eftir somu reglum sum í stk. 25.
Útrokning av veiðigjaldinum
§ 5. Fyri hvønn veiðibólk, nevndur í § 4,
stk. 1, verður veiðigjaldið pr. kg. roknað
soleiðis, at 70% av
útrokningargrundarlagnum, sambært § 4,
stk. 2, verður ásett sum prosent av
avreiðingarvirðinum fyri ávísa fiskaslagið í
bólkinum. Prosentið verður rundað til heilt
tal við einum desimali og síðani faldað við
miðal avreiðingarprísinum fyri ávísa
fiskaslagið í bólkinum fyri inniverandi
fiskiár. Um uppboðssøla er fyri ávísa
fiskaslagið í fiskiárinum, skal veiðigjaldið
pr. kg. lagast til prísin á uppboðssøluni av
stutttíðar rættindum soleiðis, at faldað
verður við lutfallinum av heildarkvotuni, ið
ikki verður seld á uppboðssølu tað fiskiárið,
og afturat hesum skal síðani leggjast
miðalprísurin, ið er fingin á uppboðssølu í
fiskiárinum fyri ávísa fiskaslagið, faldað
við lutfallinum av heildarkvotuni, ið er seld
á uppboðssølu í fiskiárinum.
Stk. 2. Roknskapartøl og veiðinøgd frá
fiskiskapi hjá bólkunum 4, 4 T og 5,
sambært § 26, stk. 1 í løgtingslóg um
fyrisiting av sjófeingi, skulu ikki takast við
í útrokningina av veiðigjaldinum.
§ 6. Fyribils veiðigjaldið er avreidda nøgdin
faldað við veiðigjaldi sum prosent, sambært
§ 5, stk. 1, 1. og 2. pkt., faldað við miðal
avreiðingarprísinum fyri fiskaslagið fyri
tann mánaðin, uppgjørt verður fyri.
§ 7. Áðrenn fiskiárið byrjar, ásetir
landsstýrismaðurin í kunngerð
veiðigjaldsprosentið sambært § 5, stk. 1,
sum er galdandi fyri hvørt fiskaslag í
hvørjum veiðibólki fyri fiskiárið.
Skyldur
§ 8. Í skattaroknskapinum hjá teimum, sum
reka fiskiskap, undantikið roknskapartøl hjá
bólkunum 4, 4 T og 5, sambært § 26, stk. 1
í løgtingslóg um fyrisiting av sjófeingi, skal
serstøk uppgerð gerast fyri inntøkur og
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útreiðslur av fiskiskapinum. Uppgerðin
verður latin TAKS saman við
sjálvuppgávuni. Landsstýrismaðurin kann í
kunngerð áseta nærri reglur um uppgerðina.
Stk. 2. Feløg, ið reka fiskiskap, hava skyldu
eftir umbøn at lata TAKS allar upplýsingar
og skjøl, sum eru neyðug til sannan av
serstøku uppgerðini sambært stk. 1 í hesi
grein. Somu skyldu hava feløg, stovnar,
myndugleikar o.tíl., sum hava upplýsingar
ella skjøl, sum eru neyðug til at sanna
uppgerðina.

panting fyri veiðigjøld, skuldskrivaða rentu
og innheintingarkostnað eftir reglunum um
innkrevjing av skattum.
Stk. 7. TAKS kann innheinta skuld og
innheintingarkostnað sambært hesi
løgtingslóg við at afturhalda í A-inntøku hjá
teimum gjaldskyldugu persónunum
sambært reglunum um hetta í skattalógini.
Revsing
§ 11. Er ikki harðari revsing ásett eftir
aðrari lóg, verður tann, sum við tí í hyggju
at sleppa undan at gjalda veiðigjald
sambært hesi løgtingslóg, heldur aftur
upplýsingar, gevur skeivar ella á annan hátt
villleiðandi upplýsingar, tá gjaldið skal
gerast upp sambært hesi løgtingslóg,
revsaður við sekt ella fongsli upp til 2 ár.
Sekt skal áleggjast við støði í gjøldunum,
sum roynt er at sleppa undan.
Stk. 2. Er brotið framt av stórum gáloysni,
er revsingin sekt ella, tá ið talan er um
skerpandi umstøður, fongsul upp í 4
mánaðir.
Stk. 3. Verður fullfíggjað serstøk
skattauppgerð, sambært § 8, stk. 1, ikki
latin TAKS rættstundis, áleggur TAKS eina
sekt á 5.000 kr.
Stk. 4. Feløg og aðrir løgfrøðiligir persónar
verða revsaðir sambært reglunum í kapitli 5
í revsilógini.
Stk. 5. Mál, viðvíkjandi brotum eftir hesi
lóg, verða viðgjørd sum løgreglumál,
samanber tó § 12. Rættartiltøkini í
rættargangslógini í kapitli 72, um at leggja
hald á, og í kapitli 73, um rannsókn, kunnu
nýtast í sama mun sum í
statsadvokatsmálum.

§ 9. Upplýsingar, sum TAKS fær frá serligu
skattauppgerðunum, sambært § 8, stk. 1, og
sum TAKS hevur rætt til at krevja, sambært
§ 8, stk. 2 í hesi løgtingslóg, koma undir
somu reglur um tagnarskyldu, sum ásett í §
151 í skattalógini.
Innkrevjing
§ 10. Veiðigjaldið, sambært § 2, verður
goldið við fyribils gjøldum sambært
rokning. Vørn ger upp fyribils veiðigjaldið
og sendir rættindahavaranum rokning
hvønn mánað.
Stk. 2. Fyribils veiðigjaldið verður gjørt upp
mánaðarliga fyri hvørt fiskaslag í hvørjum
veiðibólki.
Stk. 3. Vørn ger endaliga veiðigjaldið upp
fyri fiskiárið, sambært §§ 4 og 5, í januar
mánaði árið eftir, at fiskiárið er farið. Eru
goldnu fyribils veiðigjøldini fyri árið hægri
enn endaliga veiðigjaldið fyri árið, verður
munurin mótroknaður í komandi fyribils
veiðigjøldum. Eru goldnu fyribils
veiðigjøldini fyri árið lægri enn endaliga
veiðigjaldið fyri árið, verður munurin
uppkravdur við rokning.
Stk. 4. Veiðigjaldið fellur til gjaldingar tann
1. í mánaðinum aftaná, at rokning er send,
við gjaldfreist til 20. í mánaðinum.
Stk. 5. Verður veiðigjaldið ikki goldið
rættstundis, verður renta roknað við 0,7%
fyri hvønn byrjaðan mánað frá
gjalddegnum, til goldið er. Sama er
galdandi fyri skuldskrivaða rentu.
Stk. 6. Veiðigjaldið við afturatkomnum
rentum og innheintingarkostnaði kann
verða innheintað við panting. TAKS fremur

Uttanrættarlig sektaruppskot
§ 12. Í málum um brot sambært § 11, har
Vørn metir, at nøktandi greidleiki er á
veruligu umstøðunum í málinum, at brotið
ikki kemur undir strangari revsing enn sekt,
kann Vørn við einum sektaruppskoti boða
frá, at málið kann verða avgjørt uttan
rættarmál, um tann, ið hevur framt brotið,
játtar seg sekan í brotinum og váttar at
gjalda sektina sambært sektaruppskotinum
innan nærri ásetta freist.
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Stk. 2. Reglurnar í rættargangslógini um
innihald í ákæruriti í løgreglumálum og
reglurnar um, at ein ákærdur ikki hevur
skyldu at geva frágreiðing, verða
samsvarandi nýttar viðvíkjandi
sektaruppskotum.
Stk. 3. Góðtekur tann, ið hevur framt brotið,
sektina, fellur rættarsóknin burtur.
Stk. 4. Somuleiðis kunnu tey, sum hava
verið við til at fremja brot, fáa fráboðan um,
at málið kann verða avgjørt uttan rættarmál
við góðtøku av sektaruppskoti, sambært stk.
1.

a) Makrelur, 25%.
b) Norðhavssild, 25%.
c) Heystgýtandi sild, 25%.
d) Svartkjaftur, 9%.
e) Lodna, 19%.
2) Fiskiskapur eftir botnfiski í
Barentshavinum og við Svalbard og
svartkalva við Vesturgrønland og
rækjur á øllum leiðum:
a) Toskur, 6%.
b) Hýsa, 1%.
c) Upsi, 0%.
d) Kongafiskur, 0%.
e) Svartkalvi, 10%.
f) Rækjur, 5%.
3) Fiskiskapur eftir botnfiski við troli
aðrastaðni enn í teimum í nr. 2 nevndu
leiðum og fiskiskapum:
a) Einki veiðigjald.
4) Fiskiskapur eftir botnfiski við øðrum
reiðskapi enn troli aðrastaðni enn í
teimum í nr. 2 nevndu leiðum og
fiskiskapum:
a) Einki veiðigjald.

Gildiskoma og skiftisreglur
§ 13. Henda løgtingslóg kemur í gildi 1.
januar 2018, tó kemur § 7 í gildi 1. januar
2019.
§ 14. Hóast § 4, § 5, stk. 1, 1. pkt. og § 6,
verða veiðigjaldið og fyribils veiðigjaldið
fyri fiskiárið 2018 og 2019 roknað grundað
á niðanfyri standandi prosent av miðal
avreiðingarprísinum fyri fiskiárið:
1) Fiskiskapur eftir uppsjóvarfiski á øllum
leiðum:

Kapittul 1. Almennar viðmerkingar
1.1. Orsøkir til uppskotið
Samgongan hevur sett sær fyri, at ein skipan við veiðigjaldi skal setast í verk, so at øll, ið hava
og gagnnýta føroysk fiskirættindi, skulu lata landinum eitt gjald. Í grein 13, stk. 4 í uppskoti til
lóg um fyrisiting av sjófeingi frá 2017 er staðfest, at rættindahavari skal gjalda tilfeingisgjald,
ið samsvarar við tilfeingisrentuna. Hetta tilfeingisgjaldið kann vera antin sum gjald avgjørt á
uppboði ella veiðigjald sum avgjørt í hesi løgtingslóg.
1.2. Endamálið við uppskotinum
Endamálið við hesum lógaruppskotinum er at seta í verk eina skipan, har veiðigjald verður lagt
á eyka stóran vinning hjá eigarum av rættindum til føroyskt sjófeingi.
Tilfeingisrenta og tilfeingisgjald
Tilfeingisgjald hongur saman við búskaparliga fyribrigdinum tilfeingisrenta.
Tilfeingisrentan er:

4

Tað avlop, ið er eftir, tá kapitalur og arbeiðsmegi eru lønt í samsvari við avkast til
kapital og løn til arbeiðsmegi í øðrum vinnugreinum.
Tilfeingisgjald er:
Tað gjald, ið eigarin av tilfeinginum – landið – tekur inn av tilfeingisrentuni.
Ein skatting av tilfeingisrentu ella av eyka stórum vinningi av fiskiskapi, kann ikki samanberast
við vanligan partafelagsskatt. Tilfeingisgjaldið kann dragast frá skattskyldugu inntøkuni hjá
felagnum ella persóninum sambært skattalógini.
Í sambandi við ta veiðigjaldsskipan, ið her verður skotin upp, er neyðugt at gera ein serskildan
tilfeingisroknskap fyri bólkar av feløgum, ið reka fiskiskap.
Uppgerð av eyka stórum vinningi
Skotið verður upp, at eyka stórur vinningur verður gjørdur upp soleiðis:
Inntøkur frá sølu av fiski (og vøru, sum er virkað umborð)
−
Rakstrarkostnaður av fiskivinnurakstri (ikki rentur, men íroknað hýrur)
−
Avskrivingar (10% av nettosølu)
−
Roknað avkast av nettosølu (10% í rakstraravkasti)
=
Eyka stórur vinningur ella “roknað avlop”
Henda uppgerð tekur støði í rakstrarkostnaðunum, sum standast av fiskiveiðu. Frádráttur
verður ikki veittur fyri rentur. Her skal viðmerkjast, at veruligar lønarútreiðslur verða íroknaðar
rakstrarkostnaðin. Um tilfeingisrentan skuldi roknast út eftir búskaparfrøðiligum ástøði, skuldi
ein brúkt alternativa lønarkostnaðin fyri líknandi størv í øðrum vinnugreinum.
Í útrokningini av eyka stóra vinninginum fáa feløgini ein frádrátt, sum samsvarar við 10% av
søluvirðinum, fyri avskrivingar. Út frá søguligum roknskapartølum frá Hagstovu Føroya, árini
1999 til 2013, hava føroysk feløg havt avskrivingar sum prosent av søluvirðinum á 4,0%.
Tølini vísa, at feløg, ið hava nógvan kapital bundnan í skip, hava hægri avskrivingar í mun til
søluvirðið. Fiskiveiða og flutningur sjóvegis hava avskrivingar, ið liggja millum 7-10% av
søluvirðinum. Hesi tøl eru støðug yvir ár, og mett verður rímiligt, at 10% kunnu dragast frá fyri
avskrivingar í útrokningini av eyka stóra vinninginum.
Skotið verður upp, at frádráttur verður veittur fyri 10% av nettosøluni. Hetta verður eisini
kallað rakstraravkast. Hetta avkast er ein meting av, hvat eitt rímiligt avkast kundi verið, um
vinnan var ein onnur enn fiskivinna. Talið er ásett út frá ymiskum atlitum. Eitt atlit er tann
norski oljugrunnurin, sum síðan 1998 hevur havt eitt avkast upp á uml. 5% pr. ár. Eitt annað
atlit er tann íslendska lóggávan um tilfeingisgjøld, sum sigur, at roknaða avkastið skal vera 8%.
Fyri at gera skipanina so einfalda sum møguligt, verður avkastið av kapitalíløgunum umroknað
til avkast av nettosøluni, sum er á nærum sama støði. Eisini verður roknað við, at fleiri leigað
skip vera í føroyskari fiskivinnu, tá nýggja lógin um fyrisiting av sjófeingi verður sett í gildi 1.
januar 2018, tískil kann hugsast, at fleiri av feløgunum ikki gera íløgur í skip.
Út frá søguligum roknskapartølum frá Hagstovu Føroya, árini 1999 til 2013, hava føroysk
feløg havt rakstraravkast á í miðal 5,2% hesi árini. Út frá hesum verður eisini mett, at 10% er
eitt rímiligt rakstraravkast, og at tað við hesum er lagt upp fyri eyka váðanum í fiskivinnuni í
mun til aðrar vinnur.
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Roknskaparlig lyklatøl býtt á
vinnugreinar

Rakstraravkast
(EBIT-margin)
(%)
8,1
1,6
11,0
6,3
4,9
4,2
2,0
5,2

Tilfeingisvinnur
- Feskfiskaveiða
- Onnur fiskiveiða
- Fiskaaling
Vøruframleiðsluvinnur
Tænastuvinnur
- Flutningur sjóvegis
Allar vinnur

Avskriving
sum prosent
av søluvirði
7,8
7,6
9,6
6,9
3,2
3,0
7,3
4,0

Kelda: Hagstova Føroya (hagtalsgrunnurin “vinnubúskapur”)

Veiðibólkar
Skotið verður upp, at eyka stóri vinningurin verður gjørdur upp samlað fyri ávísar veiðibólkar,
soleiðis at øll feløg í sama bólki rinda sama gjald fyri hvørt fiskaslag tey avreiða.
Rættindahavarar kunnu ikki ávirka sítt egna gjald, um øll skipini í bólkinum eru partur av
roknaða avlopinum. Fyri at mótvirka, at reiðarí ávirka gjaldið, er neyðugt, at tað ikki eru ov fá
feløg í sama bólki.
Útrokningin eigur at gerast fyri lutfalsliga homogenar veiðibólkar, soleiðis at
útreiðslugrundarlagið hjá einstøku skipunum í bólkinum, verður so eins sum til ber.
Tí verður skotið upp at rokna gjaldið serstakt fyri fiskiskap eftir uppsjóvarfiski og fyri fiskiskap
eftir botnfiski. Eisini verður skotið upp at býta fiskiskap eftir botnfiski upp í fiskiskap í
Barentshavinum og við Svalbard og annan fiskiskap. Somuleiðis verður skotið upp at býta
botnfiskiskapin undir Føroyum sundur millum fiskiskap við troli og fiskiskap við øðrum
reiðskapi enn troli.
Bólkingin av flotanum verður tá býtt í fýra veiðibólkar:
1) Fiskiskapur eftir uppsjóvarfiski á øllum leiðum.
2) Fiskiskapur eftir botnfiski í Barentshavinum og við Svalbard og svartkalva við
Vesturgrønland og rækjum á øllum leiðum.
3) Fiskiskapur eftir botnfiski við troli aðrastaðni enn í Barentshavinum og við Svalbard.
4) Fiskiskapur eftir botnfiski við øðrum reiðskapi enn troli aðrastaðni enn í Barentshavinum
og við Svalbard.
Veiðigjald á avreiðingar
Skotið verður upp at brúka avreiddu nøgdina sum grundarlag fyri at áseta veiðigjaldið. Annar
leistur kundi verið at ásett gjaldið eftir, hvussu stóran part av fiskirættindum rættindahavari
hevur rætt at brúka, tað vil siga eftir tali av útlutaðum fiskidøgum ella eftir nøgd av útlutaðari
kvotu. Trupulleikin í hesum førum er, at ein og sami rættindahavari kann hava rættindi til bæði
fiskidagar, kvotur, umframt onnur rættindi til fiskiskap, sum hvørki eru skipað við fiskidøgum
ella kvotum, men við aðrari avmarking, eitt nú tal av fiskiførum. Hetta ger, at ein skipan, har
gjaldið verður lagt á útlutað rættindi, kann vera rættiliga fløkt. Fyri at gera skipanina einfalda
og greiða, verður skotið upp at nýta avreiddu nøgdina sum grundarlag fyri at áleggja gjaldið.
Við hesum rinda eigarar av fiskiførum eftir, hvussu nógv verður tikið úr fiskastovnunum.
Útróðrarflotin
Mælt verður til, at allir rættindahavarar skulu rinda veiðigjald.
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Fyri at lætta um umsitingina av skipanini verður skotið upp, at í útrokningini av
útrokningargrundarlagnum verða upplýsingar um rakstur og veiðu ikki tikin við hjá førum í
bólkunum 4, 4 T og 5. Soleiðis verður ikki neyðugt at gera serliga uppgerð av útroknaða
avlopinum, og hesi før nýtast ikki at lata TAKS serliga uppgerð saman við vanligu
skattauppgerðini.
Eigarar av skipum og bátum í bólkunum 4 og 5 skulu tó rinda veiðigjald á sama støði sum
veiðibólkur 4, og bólkur 4 T skal rinda á sama støði sum veiðibólkur 3.
70% gjald av eyka stórum vinningi
Av eyka stóra vinninginum fyri hvønn bólk verður skotið upp at taka inn 70%.
Tað vil altíð vera ymiskt, hvussu stórt avlop hvør einstakur rættindahavari megnar at framleiða,
eisini sjálvt um øll virka undir somu reguleringum og optimalum fyritreytum. Tí verður ikki
mett rætt at taka inn 100% av eyka stóra vinninginum. Út frá hvat kann roknast við av spjaðing
í inntøkunum hjá einstøku rættindahavarunum, verður mett, at ein við at taka 70% av eyka
stóra vinninginum tekur hædd fyri hesi spjaðing.
Roknað verður eitt avlop fyri hvørt fiskaslag í hvørjum bólki. Avlopið verður sett sum lutfall
av avreiðingarprísinum fyri útrokningarárið. Síðani verður miðalavreiðingarprísurin gjørdur
upp fyri fiskiárið, og veiðigjaldið verður síðani ásett út frá hesum.
Veiðigjaldið verður soleiðis á hvørjum ári roknað út frá uppgerðini fyri eyka stóra vinninginum
fyri farna árið, men verður ásett eftir teimum nøgdum, sum verða avreiddar tað komandi
fiskiárið.
Veiðigjaldið verður lýst sum eitt lutfall av miðalavreiðingarprísinum, soleiðis at tað er
miðalavreiðingarprísurin, ið avgerð upphæddina. Tað, sum rættindahavarar skulu rinda, verður
eitt vektað miðal av veiðigjaldinum og miðalprísinum, ið rættindi eru seld fyri á uppboðssølu
farna árið.
Veiðigjald sum lutfall av miðal avreiðingarprísinum, sambært grein 5, stk. 1, 1. pkt., fyri hvørt
fiskaslag galdandi fyri hvønn veiðibólk, verður ásett í kunngerð í seinasta lagi, tá fiskiárið
byrjar.
Revsing
Lógaruppskotið hevur ásetingar um revsing fyri at halda aftur upplýsingar, geva skeivar ella á
annan hátt villleiðandi upplýsingar við tí í hyggju at sleppa undan at gjalda veiðigjald eftir
lógini. Revsiramman er ásett til sama støði sum fyri skattasvik eftir skattalógini, og er hetta
mett at vera rímiligt.
Skiftisskipan
Av tí, at upplýsingarnar ikki eru tøkar fyri at rokna út lutfallið av miðal avreiðingarprísinum,
sambært § 5, stk. 1, 1. pkt., verður skotið upp at gera eina skiftisskipan fyri fiskiárini 2018 og
2019, soleiðis at veiðigjaldið ikki verður roknað eftir ásetingunum í uppskotinum, men at
veiðigjaldið, sum lutfall av miðalavreiðingarprísinum fyri 2018 og 2019, verður ásett beinleiðis
í lógini.
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1.5. Ummæli og ummælisskjal
Lógaruppskotið verður sent til ummælis hjá Fiskivinnuráðnum, Felagnum Trolbátar, Vørn,
Fíggjarmálaráðnum, Gjaldstovuni, TAKS, Kommunufelagnum, Føroya landfúta,
Dátueftirlitinum og Vinnuhúsinum samstundis, sum tað verður borið Løgtinginum.

Kapittul 2. Avleiðingarnar av uppskotinum
Fíggjarligar og umsitingarligar avleiðingar fyri landið
Ein varislig meting er, at samlaða inntøkan frá veiðigjaldi í 2017 hevði ligið um 300 mió. kr.,
um tølini frá almennum roknskapum fyri 2015 verða løgd til grund. Víst verður til
útrokningina, sum er lýst undir serligu viðmerkingunum (talva 5). Ilt er at vita, hvat inntøkan
verður í 2018, tí kvoturnar eru ikki ásettar enn, men ein varislig meting er, at inntøkurnar koma
at liggja á nøkulunda sama støði sum í 2017, á umleið 300 mió. kr. Afturat hesum kemur
inntøka frá uppboðssølu.
Ein fortreyt, fyri at skipanin við veiðigjaldi grundað á eyka stóran vinning skal eydnast, er, at
elektronisk innlating av roknskapartølum eftir einum serligum leisti verður sett í verk. Undir
hesum umstøðum hækka umsitingarligu byrðurnar hjá myndugleikunum ikki av at skula
móttaka upplýsingar og rokna út veiðigjald fyri hvørt fiskiár. Menningin av skipanini, soleiðis
at upplýsingarnar kunnu latast elektroniskt í serligum formati, er mett til uml. kr. 300.000.
Skipanin fer at krevja nakað av umsitingarligari orku frá TAKS, sum má hava ávíst eftirlit við,
at serligu uppgerðirnar, sum verða latnar inn saman við skattaroknskapinum, eru rættar. Mett
verður, at hetta hevur ein kostnað fyri TAKS á kr. 122.000 árliga.
Eisini fer skipanin at krevja nakað av umsitingarligari orku frá Vørn, sum skal gera upp gjaldið
fyri hvønn einstakan rættindahavara og krevja gjaldið inn.
Tað hevur eisini fíggjarligar avleiðingar fyri TAKS at tillaga innkrevjingarskipanina og
bókhaldsskipanina soleiðis, at krøvini, sum eru í eftirstøðu, og sum TAKS skal heinta inn,
kunnu mótroknast automatiskt og soleiðis, at innkomin peningur kann avroknast automatiskt
gjøgnum skipanina. KT-menningin er mett til ein einsinniskostnað á kr. 138.000. Eisini hevur
tað umsitingarligar avleiðingar fyri TAKS at umsita innheintingina, bæði fyri pantifútar og
bókhald. Umsitingin er mett til kr. 220.000 árliga.
Fíggjarligar og umsitingarligar avleiðingar fyri kommunur
Veiðigjaldið, eftir hesi lóg, kann dragast frá í uppgerðini av skattskyldugu inntøkuni eftir
skattalógini. Tí hevur uppskotið fíggjarligar avleiðingar fyri kommunur. Um inntøkan frá
veiðigjaldinum verður 300 mió. kr., fara kommunurnar at fáa umleið 8 mió. kr. minni inn í
partafelagsskatti. Uppskotið hevur ikki umsitingarligar avleiðingar fyri kommunur.
Fíggjarligar og umsitingarligar avleiðingar fyri vinnuna
Lógin førir við sær, at feløg, sum í dag ikki rinda veiðigjald, frameftir skulu rinda veiðigjald.
Somuleiðis førir lógin við sær, at veiðigjøldini verða øðrvísi enn veiðigjøldini, sum undanfarin
ár hava verið ásett í lóg um serstakar treytir. Útrokningar, ið kunnu geva ábendingar um,
hvørjar avleiðingar hetta kann fáa fyri eigarar av fiskiførum í einstøku bólkunum eru at finna
undir serligu viðmerkingunum.
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Eisini hevur uppskotið umsitingarligar avleiðingar fyri vinnuna, tí eigarar av fiskiførum, saman
við skattauppgerðini, skulu lata TAKS serstaka uppgerð av inntøku og rakstrarútreiðslum í
sjálvari fiskiveiðuni, greinað á fiskifar og fiskasløg.
Skipanin, at lata inn upplýsingar til TAKS, má tillagast soleiðis, at tey, sum reka fiskiveiðu
eisini kunnu lata inn serligu uppgerðirnar talgilt. Hetta kann hava við sær útreiðslur fyri
vinnuna.
Umhvørvisligar avleiðingar
Uppskotið hevur ikki umhvørvisligar avleiðingar.
Serligar fíggjarligar, umsitingarligar ella umhvørvisligar avleiðingar fyri serstøk øki í
landinum
Mett verður ikki, at uppskotið hevur serligar fíggjarligar, umsitingarligar ella umhvørvisligar
avleiðingar fyri serstøk øki í landinum.
Sosialar avleiðingar fyri ávísar samfelagsbólkar ella felagsskapir
Mett verður ikki, at uppskotið hevur sosialar avleiðingar fyri ávísar samfelagsbólkar ella
felagsskapir.
Millumtjóðasáttmálar
Uppskotið hevur ikki avleiðingar í mun til millumtjóðasáttmálar.
Leggur uppskotið fólki skyldur, t.d. upplýsingarskyldu, skrásetingarskyldu ella krøv um loyvi
Uppskotið áleggur feløgum, ið reka fiskivinnu, at lata inn serliga uppgerð saman við
skattauppgerðini. Eisini áleggur uppskotið borgarum upplýsingarskyldu. Skyldurnar eru ásettar
í greinunum 8 og 9 í uppskotinum.
Leggur uppskotið heimildir til annan landsstýrismann
Uppskotið leggur ikki heimildir til annan landsstýrismann. Uppskotið áleggur borgarum at lata
upplýsingar til TAKS, sum er stovnur undir øðrum landsstýrismanni.
Fær almenni myndugleikin atgongd til privata ogn
Uppskotið gevur ikki almennum myndugleika atgongd til privata ogn.
Fyri
landið/landsmyndugleikar
Fíggjarligar/
búskaparligar
avleiðingar
Umsitingarligar
avleiðingar
Umhvørvisligar
avleiðingar
Avleiðingar í mun
til altjóða avtalur og
reglur
Sosialar
avleiðingar

Fyri
kommunalar
myndugleikar

Fyri
pláss/øki í
landinum

Fyri ávísar samfelagsbólkar/
Felagsskapir

Fyri
vinnuna

Ja

Ja

Nei

Nei

Ja

Ja

Nei

Nei

Nei

Ja

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei
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Kapittul 3. Serligar viðmerkingar
Til § 1.
Lógin áleggur feløgum og persónum, ið hava rætt til at veiða av fiskirættindum, Føroyar ráða
yvir, at rinda veiðigjald.
Tey, sum skulu gjalda veiðigjald sambært hesi lóg, eru bæði einstaklingar og feløg, sum eiga
fiskifør undir føroyskum flaggi, sum leiga fiskifør undir føroyskum flaggi ella gera avtalu við
onnur um, vegna seg, at veiða av rættindunum.
Gjaldið verður ásett fyri tað, sum veitt verður í føroyskum sjógvi, og við teimum rættindum,
sum Føroyar við samráðingum hava rokkið uttan fyri føroyskan sjógv.
Til § 2.
Greinin staðfestir, at veiðigjaldið verður ásett sum eitt krónugjald fyri hvørt fiskaslag, sum
verður landað í fiskiárinum.
Skyldan at rinda avgjald byrjar, tá landað verður.
Tað er rættindahavarin, sum rindar veiðigjaldið. Hetta hevur við sær, at um t.d. fiskidagar ella
kvotur verða avhend, so verður tað tann, sum keypir fiskidagarnar ella kvoturnar, sum skal
rinda veiðigjaldið.
Stk. 2. Veiðigjaldið verður roknað á hvørjum fiskiári eftir ásetingunum í greinunum 4 og 5.
Stk. 3. Rættindi, keypt á almennari uppboðssølu, verða ikki áløgd veiðigjald. Henda áseting
fevnir sostatt bert um uppboðssølur, har landið selur rættindi á uppboðssølu, og ikki tá rættindi
verða seld, sum longu eru útlutað.
Stk. 4. Nærri reglur um at umrokna fisk og fiskaúrdrátt til runda vekt verða ásettar í kunngerð.
Til § 3.
Fyri at avmarka, hvussu nógv veiðigjøld skulu ásetast, verður veiðigjald bert lagt á fiskasløgini
í veiðibólkunum, ið ikki eru ov smá í nøgd og virði. Veiðigjald verður sostatt ikki lagt á øll
fiskasløg, men bert á tey fiskasløg, sum eru nevnd í hesi grein.
Fyri veiðibólk 1 er talan um: Makrel, norðhavssild, heystgýtandi sild, svartkjaft og lodnu.
Fyri veiðibólk 2 er talan um: Tosk, hýsu, upsa, kongafisk, svartkalva og rækjur.
Fyri veiðibólk 3 er talan um: Tosk, hýsu, upsa, kongafisk, longu, blálongu, brosmu, hvíting,
havtasku, tungu, reyðsprøku, stinglaks, búrfisk, gulllaks, kalva og svartkalva.
Fyri veiðibólk 4 er talan um: Tosk, hýsu, upsa, kongafisk, longu, brosmu, blálongu, havtasku,
hvíting, kalva og svartkalva.
Til § 4.
Veiðigjaldið verður gjørt upp eftir veiðibólkum, sum eru nevndir í almennu viðmerkingunum.
Tá vit hava fiskiskap, sum virkar undir ymiskum skipanarligum fortreytum, er neyðugt at gera
ein skilna eftir hesum fortreytum millum ávísar bólkar av fiskiførum. Eisini kann vísast á, at
tilfeingisrentan er ymisk frá bólki til bólk, og tí er rímiligt, at teir bólkar, sum hava lítla
tilfeingisrentu, gjalda minni, og bólkar, sum hava størri tilfeingisrentu, verða álagdir eitt størri
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veiðigjald. Á henda hátt verður heldur ikki kravt veiðigjald frá einum bólki, sum í einum
fiskiári hevur hall sambært uppgerðini av útrokningargrundarlagnum fyri veiðigjald.
Hóast einstakur eigari av fiskifari hevur hall av sínum rakstri, so skal hesin rinda veiðigjald,
um so er, at bólkurin samlað hevur avlop sambært roknaða útrokningargrundarlagnum fyri
veiðigjaldinum. Soleiðis kemur hvør rættindahavari at rinda veiðigjald í mun til gongdina í
bólkinum.
Eitt krónugjald verður lagt á ta nøgd, sum verður veidd í fiskiárinum.
Stk. 2. Í hesi grein er ásett, hvussu grundarlagið fyri útrokning av veiðigjaldinum verður gjørt
upp.
Uppgerðin av útrokningargrundarlagnum fyri veiðigjaldinum byggir á raksturin hjá
fiskiførunum, uttan at taka fíggjarkostnaðin við. Frádráttur verður síðani veittur fyri roknaðar
avskrivingar og eitt roknað avkast.
Stk. 3. Søluvirðið av veiðuni verður tikið frá skattauppgerðunum hjá feløgum ella persónum, ið
reka fiskiveiðu. Viðmerkjast skal, at tað er bert inntøka, sum stavar frá sølu av veiðu, sum skal
takast við í uppgerðina. Um felagið ella persónurin hevur inntøku frá øðrum virksemi, skal tann
inntøkan skiljast frá. Sambært grein 8 skal serlig uppgerð latast TAKS saman við
skattauppgerðunum, har kravt verður, at uppbýti verður gjørt millum inntøku frá sølu av veiðu
og møguliga aðra inntøku.
Tann skattauppgerðin, sum verður nýtt, er tann, sum verður latin TAKS árið fyri, at
veiðigjaldið verður ásett. Sum dømi kann nevnast, at fyri inntøkuárið, sum endar í ella fellur
saman við álmanakkaárinum 2018, skulu feløg lata inn skattaroknskap tann 1. juli 2019. Er
talan um fyritøkur hjá persónum, skal roknskapurin latast inn 1. mai 2019. Hesar uppgerðir,
sum verða latnar inn saman við sjálvuppgávuni á sumri 2019, verða nýttar í útrokningini av
veiðigjaldinum fyri fiskiárið 2020.
Sí ”Nettosøla” í talvu 1.
Stk. 4. Rakstrarkostnaður verður eisini tikin úr skattauppgerðum hjá feløgum ella persónum,
sum reka fiskiveiðu. Her er eisini talan um rakstrarkostnaðir, sum standast av fiskiveiðu og ikki
øðrum virksemi, sum møguliga er í felagnum. Rakstrarkostnaður fevnir um eitt nú hýrur, lønir,
olju, viðlíkahald av skipi, reiðskap, proviant, frysting og pakking umborð, flutning og
landingar. Roknaðar avskrivingar, ið svara til 10% av nettosøluni, kunnu eisini dragast frá.
Veiðigjøld og útreiðslur fyri keyp av veiðirættindum kunnu ikki dragast frá.
Hýrur verða lagdar á hvørt fiskaslag eftir virði, tí hýrurnar eru tengdar at avreiðingarvirðinum.
Aðrar rakstrarútreiðslur verða lagdar á hvørt fiskaslag eftir nøgd, tí mett verður, at hesar
útreiðslur eru tengdar at nøgdini av veiðuni.
Stk. 5. Roknað avkast av nettosølu er sett til 10%. Sí almennu viðmerkingarnar um, hví
avkastið er sett til 10%.
Stk. 6. Um eitt felag ella persónur hevur virksemi í fleiri av bólkunum, nevndir í grein 4, verða
inntøkurnar hjá hesum býttar á ávísa fiskiskapin eftir avreiðingarvirðinum, og útreiðslurnar
verða býttar á ávísa fiskiskapin eftir avreiddari nøgd í hvørjum bólki, á sama hátt sum í
greinunum 2-4.
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Hetta merkir, at bæði rakstrarkostnaður og avkast av ognum verða býtt millum ymiskan
fiskiskap í mun til avreiðingarvirðini og avreiddu nøgdirnar frá ávísa fiskiskapinum. Feløgini,
ið reka fiskiskap, skulu í serstakari uppgerð boða TAKS frá, hvussu stórar útreiðslurnar eru í
hvørjum veiðibólki.

Talva 1: Útrokningargrundarlag grundað á roknskapartøl fyri 2015

Nettosøla
(§4, stk. 3) (A)

Rakstrar- og hýrur og
avskr. (§4, stk. 4) (B)

Úrslit áðrenn rentur og
skatt (C=A-B)

Roknað avkast 10% av
umsetningi (§ 4, stk. 5)
(D=10%*A)

Útrokningar
grundarlag (C-D)

Veiðibólkur 1
Veiðibólkur 2
Veiðibólkur 3
Veiðibólkur 4
Tilsamans

Tal av skipum

(mió. kr.)

11
6
29
14
60

1.231
516
476
211
2.434

776
422
482
215
1.895

455
94
-6
4
539

123
52
48
21
243

332
42
0
0
374

Talva 1 skal takast við fyrivarni. Øll fiskifør eru ikki við í útrokningunum. Tølini byggja á
roknskapargreining frá grannskoðarafelagnum Januar. Rakstrarútreiðslur eru undantiknar
goldin veiðigjøld. Út frá talvu 1 sæst, at bert veiðibólkur 1 og 2 koma at gjalda veiðigjald í
2018, um hetta var roknskapargrundarlagið.
Til § 5.
Veiðigjaldið verður roknað á hvørjum ári fyri hvønn veiðibólk sær. Fyrst verður
útrokningargrundarlagið gjørt upp eftir ásetingunum í grein 4 fyri hvønn veiðibólk sær. 70% av
útrokningargrundarlagnum verður lagt út á veiðinøgdina hjá bólkinum. Veiðinøgdin, sum
verður nýtt, er veiðinøgdin hjá bólkinum fyri sama inntøkuárið, sum inntøkugrundarlagið
byggir á, og er hetta annað árið fyri fiskiárið, veiðigjaldið verður ásett.
Síðani verður útrokningargrundarlagið lagt út á fiskasløgini, og verður lýst sum eitt lutfall av
miðal avreiðingarprísinum í útrokningarárinum.
Sí talvu 2, har útrokningargrundarlagið frá talvu 1 verður býtt út á fiskasløg. Her við støði í
uppsjóvarflotanum.

Talva 2: Útrokningargrundarlag grundað á roknskapir fyri 2015 fyri uppsjóvarskip
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Sild

Makrelur

Svartkjaftur

Lodna

Íalt

(mió. kr.)

Veidd nøgd (Tons)
A Virði
Avreiðingarprísir
B Rakstrarútreiðslur (býtt eftir nøgd)
C Hýrur (býtt eftir virði)
D Avskrivingar (býtt eftir virði)
E Úrslit áðrenn rentur og skatt (A-B-C-D)
F Normalt avkast (10% av virði)
Útrokningargrundarlag (E-F)
Útrokningargrundarlag kr/kg
70% av útrokningargrundarlag

37
222
5,96
23
74
22
102
22
80
2,16
1,51

75
451
5,99
46
151
45
208
45
163
2,17
1,52

253
472
1,86
156
158
48
111
47
64
0,25
0,18

26
86
3,27
16
29
9
32
9
24
0,91
0,63

392
1.231
3,14
241
412
124
454
123
331
0,84
0,59

Í prosent av miðal avreiðingarprísi

25%

25%

9%

19%

19%

Roknaða veiðigjaldið finst við at falda miðal avreiðingarprísin fyri ávísa fiskaslagið í einum
fiskiári við lýsta lutfallinum. Sild er her bæði norðhavssild og heystgýtandi sild.
Krónugjaldið fyri hvørt kilo av hvørjum fiskaslagi verður funnið sum eitt vektað miðal millum
miðal kiloprísin, fingin er á uppboðssølu, og roknaða veiðigjaldið, og harvið fæst eitt veiðigjald
fyri hvørt fiskaslag (sí talvu 4).
Talva 3 vísir gongdina í nøgdum og virði í fiskiskapinum av uppsjóvarfiskasløgum higartil í
2017 (januar til september 2017) fyri uppsjóvarskip.

Makrelur

Svartkjaftur

Lodna

Avreiðingarvirði (mió. kr.)
Nøgd (tTons)
Prísir jan-sep 2017

Sild

Talva 3: Nøgd, virði og prísir higartil í ár fyri uppsjóvarfiskasløg (jan-sep 2017)

11
3
4,52

325
43
7,63

379
269
1,41

81
15
5,54

Viðmerkjast skal, at bert 3 túsund tons ella umleið 3% av heildarkvotuni fyri 2017 av sild eru
fiskað til september 2017, tí eru prísirnir fyri sild ikki eftirfarandi.
Í talvu 4 niðanfyri er lýst, hvussu útroknaða veiðigjaldið fyri 2015, víst er á í talvu 2, fer at
ávirka gjaldið fyri uppsjóvarfiskasløg fyri 2017. Veiðigjøldini fyri einstøku fiskasløgini finnast
við at falda veiðigjaldið, sum lutfall av miðal avreiðingarprísinum fyri einstøku fiskasløgini,
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við miðal avreiðingarprísin fyri einstøku fiskasløgini. Um vit taka makrel sum dømi, so eru
25% av 7,63 kr. = 1,93 kr.

Makrelur

Svartkjaftur

Lodna

Veiðigjald sambært roknskapi
Partur á uppboð
Uppboðssølu prísir
Veiðigjald

Sild

Talva 4: Veiðigjald fyri uppsjóvarfiskasløg grundað á 2015 roknskapartøl og 2017
avreiðingartøl og uppboð í 2017

1,14
47%
1,50
1,32

1,93
10%
3,19
2,06

0,13
14%
0,24
0,15

1,07
1,07

Niðastu tølini í talvu 4 fáast við at falda veiðigjaldið sambært roknskapi við partinum av
heildarkvotuni, sum ikki fer á uppboð og afturat hesum leggja prísin frá uppboðnum faldað við
partinum, sum fer á uppboð. Taka vit dømið fyri makrel fæst:
Veiðigjald fyri makrel = 1,93×90% + 3,19×10% = 2,06
Fyri at gera eina varisliga meting av inntøkunum í 2018 av hesi lóg eru, sum ein meting,
heildarkvoturnar fyri 2017 fyri hesi fiskasløg nýttar í talvu 5. Harumframt er mett um partin av
kvotunum, sum verða bodnar út. Tað, sum so er eftir, verður ásett frá talvu 4, sum eisini er ein
meting:

Makrelur

Svartkjaftur

Lodna

Íalt

Heildarkvota 2017 (tTons)
Partur á uppboð (tTons)
Partur ásettur (tTons)
Veiðigjald (kr/kg)
Inntøka mió. kr.

Sild

Talva 5: Meting av inntøkunum fyri 2018 fyri uppsjóvarfisk

113
61
53
1,32
69

108
33
75
2,06
154

380
118
263
0,15
39

15
0
15
1,07
16

279

Umframt uppsjóvarfiskasløg er eisini ætlanin at fáa inntøkur frá øðrum fiskiskapi. Í talvu 6
niðanfyri er lýst, hvat veiðigjaldið, sambært roknskapunum, hevði verið fyri hinar bólkarnar.
Fyri veiðibólk 3 og 4 hava hesir bólkar ikki nakað útrokningargrundarlag til, at nakað ásett
tilfeingisgjald hevði verið ásett fyri 2017 (sí talvu 1).
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- 1,08
-

Rækjur

-

Gulllaksur

-

Svartkalvi

Longa

0,73 0,09
-

Kongafiskur

Upsi

Veiðibólkur 2
Veiðibólkur 3
Veiðibólkur 4

Hýsa

Toskur

Talva 6: Veiðigjald sambært roknskapunum fyri nøkur botnfiskasløg býtt á ymisku
veiðibólkarnar

- 1,16
-

Fyri tosk og hýsu í Barentshavinum eru góð 10% seld á uppboði í 2017 fyri ein miðalprís á
2,47 kr/kg. Í talvu 7 er hesin prísurin faldaður við eini vekt á 0,1, sum eisini er gjørt í talvu 5
fyri hesi fiskasløg.

- 1,17
-

Rækjur

-

Gulllaksur

-

Svartkalvi

Longa

0,90 0,33
-

Kongafiskur

Upsi

Veiðibólkur 2
Veiðibólkur 3
Veiðibólkur 4

Hýsa

Toskur

Talva 7: Endalig avrokning fyri botnfisk, um avreiðingargjald hevði verið goldið í 2017

- 1,20
-

Ein varislig meting er, at inntøkan av hesum hevði verið umleið 30 mió. kr. í 2018, um
heildarkvoturnar verða á sama støði sum í 2017.
Stk. 2. Ásett verður, at roknskapargrundarlagið og veiðinøgdin frá fiskiskapi við útróðrarbátum
í bólkunum 4, 4 T og 5 ikki skal takast við í útrokningina av veiðigjaldinum. Fleiri av bátunum
í bólki 5 kunnu sigast at hava tað sum hjávinnu, hóast teir avreiða alla ella part av veiðuni, og
talið av bátum í hesum bólki er stórt. Hinvegin eru eisini útróðrarmenn í hesum bólki, sum
kunnu sigast fult út at reka vinnuligan fiskiskap og hava stórar inntøkur, og at hesir tí eisini
eiga at rinda veiðigjald eins og onnur, sum reka vinnuligan fiskiskap. Tí eru eigarar av
útróðrarbátum í bólki 4, 4 T og 5 ikki undantiknir veiðigjaldinum, men fyri at sleppa undan
umsitingarligu byrðuni av skipanini, bæði fyri stórt tal av útróðrarmonnum og fyri
myndugleikarnar, verður ásett, at útrokningargrundarlagið og veiðinøgdin hjá bólkunum 4, 4 T
og 5 ikki skulu takast við í útrokningina av veiðigjaldinum. Soleiðis verður ikki neyðugt at gera
serliga uppgerð av útrokningargrundarlagnum fyri hesar bólkar, og útróðrarmenn í bólkunum
4, 4 T og 5 nýtast ikki at lata TAKS serliga uppgerð saman við vanligu skattauppgerðini.
Til § 6.
Fyribils veiðigjaldið verður gjørt upp soleiðis, at avreidda nøgdin verður faldað við veiðigjaldi
sum prosent, sambært grein 5, stk. 1, 1. og 2. pkt., faldað við miðal avreiðingarprísinum fyri
tað fiskaslagið í tí mánaðinum, avreitt er.
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Til § 7.
Tað verður landsstýrismaðurin í fiskivinnumálum, sum á hvørjum ári roknar veiðigjaldið sum
lutfall av miðal avreiðingarprísinum, sum er galdandi fyri hvørt fiskaslag í hvørjum veiðibólki
út frá upplýsingunum úr serligu skattauppgerðunum, sum verða skrásettar hjá TAKS.
Landsstýrismaðurin skal í kunngerð áseta veiðigjaldið sum lutfall av miðal avreiðingarprísinum
galdandi fyri komandi fiskiár.
Til § 8.
Stk. 1. Kravt verður, at ein serlig uppgerð verður latin TAKS saman við skattauppgerðini. Við
serligu uppgerðini skulu útgreiningar gerast, sum eru neyðugar fyri at gera upp
útrokningargrundarlagið fyri veiðigjaldi eftir lógini, umframt veiðinøgdir, sum eru fingnar í
tíðarskeiðinum, sum uppgerðin byggir á, soleiðis at veiðigjaldið kann verða roknað á hvørjum
ári. Neyðugt er at býta virksemið upp í tað, sum er knýtt at fiskiveiðu og møguligt annað
virksemi, tí tað er bert inntøka frá sølu av veiðu og kostnaðir, sum hava við fiskiveiðu at gera,
sum skulu takast við í uppgerðina av roknaða avlopinum eftir hesi lóg. Eisini kann verða
neyðugt at útgreina virksemið eftir teimum bólkum, sum eru nevndir í grein 4, umframt
møguligar aðrar upplýsingar, sum eru neyðugar fyri at gera upp inntøkuna, býta veiðuna á
veiðibólkar o.a.
Tey, sum reka fiskiskap, eru tey, sum hava inntøkur og/ella útreiðslur av beinleiðis fiskiskapi.
Um ein rættindahavari fær onnur at veiða fyri seg, eru tað inntøkurnar og/ella útreiðslurnar hjá
tí, sum veiðir, sum skulu latast inn í serstakari uppgerð til TAKS.
Serliga uppgerðin skal ikki latast inn fyri inntøku av veiðu við útróðrarbátum í bólkunum 4, 4
T og 5.
Nærri reglur um serligu uppgerðina verða ásettar í kunngerð.
Stk. 2. TAKS hevur rætt til allar upplýsingar og øll skjøl, sum kunnu sanna upplýsingarnar,
sum eru neyðugar eftir lógini. Upplýsingar og skjøl kunnu krevjast frá rættindahavarum
umframt frá øðrum, t.d. feløgum, stovnum og myndugleikum, sum hava viðkomandi
upplýsingar ella skjøl.
Til § 9.
Ásetingin merkir, at roknskaparupplýsingar og upplýsingar annars í sambandi við uppgerðina,
sum koma myndugleikanum í hendi í sambandi við viðgerðina av hesi lóg, koma undir
tagnarskyldu og ikki kunnu latast víðari til óviðkomandi. Tað verður tí ikki gjørligt at fáa hesar
upplýsingar útflýggjaðar eftir ásetingunum í løgtingslóg um innlit í fyrisitingina.
Viðmerkjast skal, at hóast talan er um serliga tagnarskyldu, kunnu hesar latast víðari til annan
fyrisitingarmyndugleika, um upplýsingarnar eru neyðugar fyri virksemið hjá myndugleikanum
ella fyri eina avgerð, sum myndugleikin skal taka, vísandi til grein 27, stk. 3 í fyrisitingarlógini.
Soleiðis kann Fiskimálaráðið ella Vørn fáa tær upplýsingar frá TAKS, sum eru neyðugar fyri at
gera upp veiðigjaldið, hóast talan er um upplýsingar, sum eru fevndar av serligari tagnarskyldu.
Til § 10.
Stk. 1-3. Tað verður Vørn, sum ger upp, hvussu nógv hvør rættindahavari skal rinda fyri
veiddu nøgdirnar. Uppgjørt verður mánaðarliga. Tað mánaðarliga gjaldið er eitt fyribils gjald.
Fyribils veiðigjaldið verður gjørt upp soleiðis, at avreidda nøgdin verður faldað við
veiðigjaldinum sum lutfall, sambært grein 5, faldað við miðal avreiðingarprísinum fyri tað
fiskaslagið í tí mánaðinum, avreitt er.
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Tá fiskiárið er runnið, verður tað endaliga veiðigjaldið gjørt upp sambært greinunum 4 og 5 og
tað, sum er goldið fyribils, verður regulerað. Er ov nógv goldið gjøgnum fiskiárið, verður hetta
mótroknað í komandi fyribils veiðigjøldum. Á henda hátt slepst undan at rinda veiðigjald aftur
til rættindahavaran, sum síðani skal rinda peningin aftur til landið, tá næsta fyribils veiðigjaldið
skal rindast. Er ov lítið goldið gjøgnum árið, verður rokning send rættindahavaranum. Somu
treytir eru tá galdandi í mun til freistir o.a., sum tá fyribils veiðigjøld skulu rindast.
Stk. 4. Gjaldið fellur til gjaldingar tann 1. í mánaðinum eftir, at rokning er send. Tó fær eigarin
gjaldfreist til 20. í sama mánaði. Henda áseting er galdandi fyri fyribils og endaliga
veiðigjaldið. Sama er galdandi fyri ásetingarnar í stk. 5 og 6 í hesi grein.
Stk. 5. Um ikki verður goldið rættstundis, verður renta roknað av kravinum við 0,7% um
mánaðin, til goldið er. Sama er galdandi fyri skuldskrivaða rentu.
Stk. 6. Lógin ásetir pantiheimild fyri kravinum, og tað er TAKS, sum fremur pantingina eftir
reglunum um innkrevjing av skattum.
Stk. 7. Henda áseting er bert fyri tey, sum reka fiskiveiðu á persónligum støði. T.v.s., at feløg
eru ikki fevnd av hesi áseting. Ásetingin í skattalógini er § 78.
Til § 11.
Stk. 1. Greinin gevur heimild at revsa tann, sum heldur aftur upplýsingar, gevur skeivar ella á
annan hátt villleiðandi upplýsingar, við tí í hyggju at sleppa undan at gjalda veiðigjaldið eftir
lógini.
Ein ítøkilig støða, sum vísast kann á, er, at av tí, at veiðigjald ikki verður lagt á øll fiskasløg,
umframt at veiðigjaldið er ymiskt fyri ymisk fiskasløg, kann vera rættiliga stórur munur á
gjøldunum, sum skulu rindast, alt eftir hvat fiskaslag talan er um. Vandi er fyri, at
rættindahavarar fara at royna at avreiða eitt fiskaslag sum eitt annað, fyri at sleppa undan
avgjaldi ella sleppa við einum lægri avgjaldi.
Revsiramman er ásett til sama støði sum fyri skattasvik eftir skattalógini. Mett verður eisini
hóskandi at nýta somu sektarupphæddir, sum vanliga verða nýttar í málum um skattasvik eftir
skattalóggávuni. Her kann vísast til, at sektin fyri brot á skattalóggávuna, tá talan er um brot
framt við vilja, vanliga verður ásett til tvær ferðir skattin, sum ikki er komin til skattingar. Fyri
brot, sum er framt av grovum ósketni, verður sektin vanliga ásett til eina ferð skattin, sum ikki
er komin til skattingar. Herðandi ella linnandi umstøður kunnu gera, at sektin verður hækkað
ella lækkað.
Stk. 2. Henda áseting fevnir um brot, sum eru framd av stórum gáloysni, og tá er revsingin
linari enn revsingin sambært stk. 1, sum bert fevnir um brot, sum eru tilætlað.
Stk. 3. Um skattauppgerðin, sambært § 7, stk. 1, ikki verður latin TAKS rættstundis, áleggur
TAKS eina sekt á 5.000 kr. Talan er sostatt um sekt fyri óreglusemi, sum TAKS áleggur.
Støddin á sektini svarar til tað, sum í mesta lagi kann áleggjast sambært § 104 í skattalógini,
um sjálvuppgáva av inntøku ikki verður latin inn rættstundis. Talan er um lutfalsliga stóra sekt,
men verður hetta mett at vera neyðugt, um sektin skal hava ætlaða virknaðin.
Stk. 4. Ásetingin heimilar at revsa løgfrøðiligar persónar fyri brot, fevnd av hesi lóg, eftir
reglunum í revsilógini, kapittul 5.
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Stk. 5. Mál, sum verða viðgjørd eftir revsiásetingunum, verða viðgjørd sum løgreglumál. Hetta
merkir, at løgreglan kann avgreiða mál við sektaruppskoti, og á tann hátt sleppa undan at fara í
rættin við hvørjum einstøkum broti. Fortreytin er tó, at hin skuldsetti, uttanrættarliga, játtar seg
sekan í brotinum og góðtekur ásettu sektina. Eisini kunnu reglur í rættargangslógini lovbekendtgørelse nr. 148 af 9. marts 2004 om lov for Færøerne om rettens pleje, sum seinast
broytt við lóg nr. 428 frá 3. mai 2017 - um at leggja hald á og um rannsókn nýtast sum í
statsadvokatsmálum.
Til § 12.
Stk. 1. Heimilað verður eftirlitsmyndugleikanum at viðgera mál við fyrisitingarligum
sektaruppskoti, um so er, at sekt verður góðtikin. Reglurnar í rættargangslógini, um at
framleggja sektaruppskot, skulu fylgjast, tá ið sektaruppskot verða løgd fram við heimild í hesi
lóg.
Við hesum uppskoti fær Vørn heimild til sjálvstøðugt at seta fram sektaruppskot. Treytin er
framhaldandi, fyri at avgreiða eitt mál við fyrisitingarligum sektaruppskoti, at tann, sum hevur
framt brotið, góðtekur sektina. Tað verður bert givið fiskiveiðieftirlitinum heimild at avgera
ávís nevnd brot á lóggávuna við fyrisitingarligum sektaruppskoti. Onnur brot verða
framhaldandi latin fútanum til víðari viðgerð og ikki viðgjørd við fyrisitingarligum
sektaruppskoti. Mett verður, at tørvur er á, at Vørn kann avgreiða ávís mál við
fyrisitingarligum sektaruppskoti. Talan er serliga um mál, sum eru einføld og greið og ikki
krevja nakað serstakt, tá ið talan er um próvførslu o.a.
Stk. 2. Reglurnar í rættargangslógini - lovbekendtgørelse nr. 148 af 9. marts 2004 om lov for
Færøerne om rettens pleje, sum seinast broytt við lóg nr. 428 frá 3. mai 2017 - um innihald í
ákæruriti í løgreglumálum, og at ákærdi ikki hevur skyldu at geva frágreiðing, verða brúktar í
sambandi við sektaruppskot.
Stk. 3. Ásett verður, at verður sektaruppskot góðtikið, so er málið at rokna sum endaliga
avgreitt og rættarsóknin liðug.
Stk. 4. Ásetingarnar í grein 11 eru eisini galdandi fyri tey, sum hava verið við til at fremja brot.
Til § 13.
Áseting um gildiskomu. § 7 kemur ikki í gildi fyrr enn í 2019, tí grundarlagið fyri at rokna
lutfallið av miðal avreiðingarprísinum, ikki kann fáast til vega fyrr enn í 2019. Orsøkin til hetta
er, at tey, sum reka fiskiveiðu, ikki hava skyldu at lata inn serstaka skattauppgerð fyri inntøkur
og útreiðslur av fiskiveiðu sambært § 8, fyrr enn lógin fær gildi 1. januar 2018.
Til § 14.
Lógin kemur í gildi 1. januar 2018, tó ber ikki til at rokna útrokningargrundarlagið fyri
veiðigjaldinum fyri fiskiárini 2018 og 2019 eftir grein 4 og grein 5, stk. 1, 1 pkt. í lógini, men
verður hetta í staðin ásett sambært grein 14. Fyrsta útrokning, sum skal gerast av
veiðigjaldinum eftir grein 4 og grein 5, stk. 1, 1 pkt. í lógini, verður gjørd fyri fiskiárið 2020.
Neyðugu upplýsingarnar fyri at rokna út veiðigjaldið eru ikki tøkar fyrr enn eftir 1. juli 2019, tá
fyrsta uppgerðin eftir lógini skal latast inn. Tí er ikki møguligt at gera veiðigjaldið upp eftir
reglunum í lógini fyri fiskiárini 2018 og 2019.
Tað sama er galdandi fyri fyribils veiðigjaldið sambært § 6, og er hetta eisini fevnt av
skiftisregluni.
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Fiskimálaráðið, 2. november 2017

Høgni Hoydal (sign.)
landsstýrismaður

/ Rógvi Reinert (sign.)
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