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Løgtingsmál nr. 151/2018: Uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um
tollsatsir (Toll- og vøruskráin) og løgtingslóg um meirvirðisgjald (Meirvirðisgjaldslógin)
(Strika toll á EL-bilum og ljóðbøkur gerast MVG-fríar)

Uppskot til
Løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um tollsatsir (Toll- og vøruskráin) og løgtingslóg
um meirvirðisgjald (Meirvirðisgjaldslógin)
(Strika toll á EL-bilum og ljóðbøkur gerast MVG-fríar)

§1
Í løgtingslóg nr. 143 frá 18. desember
2015 um tollsatsir (Toll- og vøruskráin),
sum broytt við løgtingslóg nr. 33. frá 15.
apríl 2016, løgtingslóg nr. 41 frá 10. apríl
2017 og løgtingslóg nr. 18 frá 15. mars
2018, verður gjørd henda broyting:
Skjal 1 til løgtingslóg nr. 143 frá 18.
desember 2015 um tollsatsir (Toll- og
vøruskráin) verður broytt, sum ásett í skjali
1 til hesa løgtingslóg.
§2
Í løgtingslóg nr. 136 frá 8. september 1992
um meirvirðisgjald
(Meirvirðisgjaldslógin), sum seinast broytt

við løgtingslóg nr. 190 frá 21. desember
2018, verða gjørdar hesar broytingar:
1. Í § 12, stk. 1 verða sum litra s og t sett:
“s) Sølu av bókum, ið hoyra undir
vørunummur 49011000, 49019100,
49019900 og 49040000 í toll- og
vøruskránni.
t) Sølu av ljóðbókum, ið hoyra undir
vørunummar 85234919 í toll- og
vøruskránni.”
2. § 12, stk. 6 verður strikað.
§3
Henda løgtingslóg kemur í gildi dagin
eftir, at hon er kunngjørd.

Skjal 1
Í Toll- og vøruskránni verða hesi vørunummur sett inn:
Vørunummar
85234915

Tollsatsur (%)
0

Tekstur
Lydbøger

Í Toll- og vøruskránni verður Gatt-tollurin (%) fyri hesi vørunummur orðaður soleiðis:
Vørunummar
87038010
87038090
87039000

Tollsatsur (%)
0
0
0

Tekstur
Nye
Brugte
Andre motorkøretøjer
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Kapittul 1. Almennar viðmerkingar
1.1. Orsakir til uppskotið
Landsstýriskvinnan í fíggjarmálum vil hervið mæla til tvær ymiskar broytingar. Onnur er
gera ljóðbøkur mvg-fríar eins og flestu aðrar bøkur, hin er at strika GATT-tollin á el-bilum.
Ljóðbøkur mvg-fríar
Orsøkin til uppskotið er, at landsstýriskvinnan hevur avgjørt, at ljóðbøkur skulu gerast mvgfríar og harvið javnsetast við prentaðar bøkur.
Hetta krevur broyting bæði í lógini um tollsatsir (toll- og vøruská) og í mvg-lógini. Talan er tí
um eitt uppskot til eina sonevnda savningarlóg, har báðar lógir verða broyttar í sama
uppskoti.
El-bilar gerast tollfríir
Fleiri broytingar eru framdar í avgjaldslóggávuni seinnu árini fyri at eggja fólki til at keypa
el-bilar. Hetta er liður í orkupolitikkinum hjá samgonguni, og víst verður í hesum sambandi
til samgonguskjalið, har tað stendur:
Fyri at gagnnýta elorkuna í yvirskoti og geva rúm fyri størri útbyggingum skal eggjast til
grøna orkunýtslu hjá húsarhaldum, í flutningi og í vinnu. Verandi stuðuls- og
avgjaldsskipanir skulu umleggjast til tess at røkka málunum.
Í samsvari við setningin, ið samgongan hevur sett sær fyri, verður nú eisini mælt til at avtaka
tollin á el-bilum.

1.2. Galdandi lóggáva
Toll- og vøruskrá:
Í galdandi toll- og vøruskrá hava ljóðbøkur ikki sítt egna vørunummar, men eru bólkaðar
saman við øðrum elektroniskum ella talgildum ljóðmiðlum, treytað av hvat slag av útbúnaði
talan er um, sum t.d. fløgur, geymar o.s.fr. Ljóðbøkur eru sostatt mvg-skyldigar eins og hesir
ljóðmiðlar.
Mvg-lógin:
Í galdandi lóg um meirvirðisgjald er ásett í § 12, stk. 6, at: “Landsstýrið ásetir reglur um, at
avgjaldsskyldug søla sambært hesi lóg ikki fevnir um sølu av bókum.”
Í galdandi kunngerð nr. 22 frá 19. februar 2003 um meirvirðisgjaldsskylduga sølu av bókum
er ásett, at bøkur í vøruflokki 4901 og 4904 eru undantiknar mvg við sølu. Ljóðbøkur eru ikki
fevndar av kunngerðini.
El-bilar
Sambært galdandi lóg skal GATT-tollur rindast fyri el-bilar eins og fyri onnur akfør. Hetta
hevur við sær, at tey, ið keypa el-bilar, framleiddir í londum sum t.d. USA, Kina, Japan og
Korea, ið Føroyar ikki hava fríhandilsavtalu við, skulu rinda 8% í innflutningstolli. Hinvegin
eru bilar, ið eru framleiddir í ES-londum, sum t.d. Týsklandi, Frankaríki og Italia, sum
Føroyar hava fríhandilsavtalu við, tollfríir.
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Tollur kann tó eisini koma fyri á bilum úr ES-londum. Hetta er í førum, har innflytari ikki
kann vátta, at bilurin er frammleiddur í ES-landi. Hetta kann ofta gera seg galdandi, tá talan
er um keyp av brúktum bili, og seljari ikki hevur sonevnda upprunaváttan ella annað, ið kann
vátta upprunan á bilinum.

1.3. Endamálið við uppskotinum
Broyting í toll- og vøruskrá:
Fyri at umsita avgjaldsfrítøkuna krevst, at ljóðbøkur fáa egi vørunummar í toll- og
vøruskránni. Við hesum uppskotinum fáa ljóðbøkur egi vørunummar.
Broyting í mvg-lógini:
Nýggja vørunummarið verður sett inn millum undantøkini í mvg-lógini, og ljóðbøkur gerast
harvið mvg-fríar.
Prentaðar bøkur eru longu í ávísum førum undantiknar mvg. Men hesi undantøk eru, sum
sagt, ásett í kunngerð. Mett verður rættari, at hesi verða undantikin í lóg heldur enn í
kunngerð. Í uppskotinum verður tí eisini mælt til, at seta tey undantøk, sum longu eru fyri
bøkur, inn í lógina. Mælt verður tí í hesum sambandi eisini til at strika kunngerðarheimildina
fyri bøkur.
El-bilar
Nógv átøk eru framd seinastu árini fyri at stimbra søluna av el-bilum í Føroyum. M.a. hava
el-bilar nú í nøkur ár verið undantiknir skrásetingargjaldi, og eisini fáa eigarar av el-bilum
endurrindað upp til 70.000 kr. í mvg, soleiðis at bilar, ið kosta minni enn 350.000 kr. eru
mvg-fríir.
Sambært hesum uppskotinum verður nú eisini mælt til at avtaka tollin á el-bilum, soleiðis at
tað kann gerast púra avgjaldsfrítt at ogna sær ein el-bil.

1.4. Samandráttur av nýskipanini við uppskotinum
Uppskotið hevur við sær:
• At ljóðbøkur fáa egi vørunummar í toll- og vøruskránni, og at tær verða undantiknar
meirvirðisgjaldi sambært mvg-lógini.
• At GATT-tollurin á el-bilum verður strikaður.
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1.5. Ummæli og ummælisskjal
Uppskotið hevur verið til ummælis hjá:
•
•
•
•
•

Vinnuhúsinum
Mentamálaráðnum
TAKS
Landsbókasavninum (Ljóðbókatænastan)
MEGD

Eisini hevur uppskotið ligið alment frammi á hoyringarportalinum hjá landsstýrinum.
Hoyringarsvar eru komin frá Vinnuhúsinum, Mentamálaráðnum, Landsbókasavninum og
MEGD.
Vinnuhúsið og Mentamálaráðið hava ongar viðmerkingar.
MEGD tekur undir við, at ljóðbøkur verða javnsettar við aðrar bøkur og vísir á: “at harvið verða
fólk við sjónbreki, sum nýta ljóðbøkur, javnsett við onnur samsvarandi grein 9 í STsáttmálanum um atkomu til upplýsing fyri øll.”
Landsbókasavnið (Ljóðbókatænastan) tekur undir við uppskotinum, men tey meta, at
viðmerkingin 2.13 er eitt sindur ógreið.
Sambært rundskrivinum frá Løgmansskrivstovuni um lógarsmíð skal í 2.13 í lógaruppskotinum
verða greitt frá um uppskotið áleggur likamligum ella løgfrøðiligum persónum skyldur.
Fíggjarmálaráðið metir ikki, at uppskotið áleggur skyldur. Fíggjarmálaráðið heldur ikki, at
viðmerkingin er ógreið.
Gjørt verður vart við, at uppskotið, ið fór til hoyringar, ikki umfataði tollin á el-bilum. Tann
broytingin hevur sostatt ikki verið til hoyringar.

Kapittul 2. Avleiðingarnar av uppskotinum
2.1. Fíggjarligar avleiðingar fyri land og kommunur
Uppskotið hevur fíggjarligar avleiðingar fyri landskassan. At ljóðbøkur gerast mvg-fríar fer at
kosta landinum eina lítla upphædd í mvg-inntøkum. Roknað verður tó ikki við meira enn
nøkrum fáum túsund krónum árliga.
Strikanin av GATT-tollinum á el-bilum hevur eisini við sær færri inntøkur til landskassan.
Mett verður tó ikki, at talan er um nakra stórvegis upphædd, tí innflutiningurin av el-bilum
enn er sera lítil, og av hesum er bert ein partur – teir, sum eru framleiddir uttan fyri ES –
GATT-tollskyldigur.
GATT-tollurin á ljóðbókum verður í uppskotinum settur á 0%. Men tey vørunummur, sum
ljóðbøkur í dag eru fevnd av eru ikki GATT-tollskyldig, so uppskotið hevur ikki við sær
minni inntøkur av tolli.
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At søla av bókum í vøruflokkunum 4901 og 4904 í toll- og vøruskránni nú verða undantikin í
mvg-lógini hevur ongan kostað við sær, tí hesi eru frammanundan undantikin í kunngerð.
2.2. Umsitingarligar avleiðingar fyri land og kommunur
Uppskotið hevur fyrisitingarligar avleiðingar fyri TAKS, sum nú skal skilja ímillum
ljóðbøkur og aðrar ljóðmiðlar.
2.3. Avleiðingar fyri vinnuna
Uppskotið hevur ikki avleiðingar fyri vinnuna.
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 við sær, at ljóðbøkur gerast avgjaldsfríar, og tað hevur harvið jaligar
fíggjarligar avleiðingar fyri tey, sum vegna veika sjón ella líknandi keypa sær ljóðbøkur.
2.7. Millumtjóðasáttmálar á økinum
Uppskotið hevur ikki avleiðingar fyri millumtjóðasáttmálar á økinum.
2.8. Tvørgangandi millumtjóðasáttmálar
Uppskotið hevur jaligar avleiðingar sæð í mun til Sáttmála Sameindu Tjóða um rættindi hjá
einstaklingum, ið bera brek. Sum MEGD eisini vísa á í sínum hoyringssvari, so verða fólk við
sjónbreki, sum nýta ljóðbøkur, nú javnsett við onnur. Hetta samsvarar við grein 9, stk. 2, litra
f í sáttmálanum, ið áleggur limalondum: “at fáa í lag aðra hjálp og stuðul til fólk, ið bera brek,
til tess at tryggja, at tey sleppa fram at upplýsing.”
2.9. Markaforðingar
Uppskotið hevur ikki við sær markaforðingar.
2.10. Revsing, fyrisitingarligar sektir, pantiheimildir ella onnur størri inntriv
Uppskotið áleggur ikki revsing, fyrisitingarligar sektir, pantiheimildir ella onnur størri inntriv.
2.11. Skattir og avgjøld
Uppskotið ger ljóðbókur mvg-fríar og el-bilar tollfríar.
2.12. Gjøld
Uppskotið áleggur ikki gjøld.
2.13. Áleggur lógaruppskotið likamligum ella løgfrøðiligum persónum skyldur?
Uppskotið áleggur ikki likamligum ella løgfrøðiligum persónum skyldur.
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.
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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
landsmyndugleikar

Fyri
kommunalar
myndugleikar

Fyri pláss ella
øki í landinum

Fyri ávísar
samfelagsbólkar ella
felagsskapir

Fyri vinnuna

Fíggjarligar ella
búskaparligar
avleiðingar

Ja

Nei

Nei

Ja

Nei

Umsitingarligar
avleiðingar

Ja

Nei

Nei

Nei

Nei

Umhvørvisligar
avleiðingar

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Avleiðingar í
mun til altjóða
avtalur og
reglur

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Sosialar
avleiðingar

Kapittul 3. Serligar viðmerkingar
3.1. Viðmerkingar til ta einstøku greinina
Til § 1
Nýtt vørunummar verður sett í skjal 1 í lógini. Ljóðbøkur fáa vørunummar 85234915, og
GATT-tollurin verður settur á 0%.
Tollsatsurin á el-bilum verður lækkaður úr 8% niður í 0%. Talan er um vørunummur:
87038010, 87038090 og 87039000.
Vøruflokkur 87.03, ið talan er um, umfatar einans akfør til flutning av færri enn 10 persónum.
Tað merkir, at bussar, lastbilar o.a. eru ikki umfatað. Orsøkin er, at onki vørunummar er í
vøruskránni til el-bussar, el-lastbilar o.a. So hvørt hesi vørunummur koma í skránna, er ætlanin,
at tey eisini skulu verða undantikin GATT-tolli.
Til § 2, nr .1
§ 12, stk. 1, litra s:
Bøkur við vørunumrunum 49011000, 49019100, 49019900 og 49040000 í toll- og vøruskránni
verða nú nevndar millum undantøkini í § 12, stk. 1. Hesi vørunummur eru longu undantikin í
kunngerð nr. 22 frá 19. februar 2003, men við hesum uppskotinum verður undantakið flutt yvir
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í lógina. Tað verður mett rættari at áseting av skatti og avgjøldum fer fram í lóg heldur enn í
kunngerð. Verður uppskotið samtykt, verður kunngerðin sett úr gildi.
§ 12, stk. 1, litra t:
Eisini nýggja vørunummarið fyri ljóðbøkur verður sett millum undantøkini í § 12, stk. 1. Hetta
hevur við sær, at meirvirðisgjald ikki longur skal rindast fyri ljóðbøkur.
Til § 2, nr. 2
Bøkur í vøruflokki 4901 og 4904 verða nú nevndar millum undantøkini í § 12, stk. 1. Hesi
vørunummur eru longu undantikin í kunngerð nr. 22 frá 19. februar 2003 um
meirvirðisgjaldsskylduga sølu av bókum, men við hesum uppskotinum verður undantakið flutt
yvir í lógina.
Kunngerð nr. 22 frá 19. februar 2003, sum hevur heimild í §12, stk. 6, er soljóðandi:
“6. stk. Landsstýrið ásetir reglur um, at avgjaldsskyldug søla sambært hesi lóg ikki fevnir um
sølu av bókum.”
Tað verður ikki mett at vera rætt at áseta skatt og avgjøld í kunngerð. Við hesum uppskotinum
verða undantøkini flutt yvir í lógina. Mælt verður í hesum sambandi til at strika
kunngerðarheimildina. Verður uppskotið samtykt, verður kunngerðin sett úr gildi.
Til § 2
Áseting um gildiskomu.

Fíggjarmálaráðið, 06. mars 2019

Kristina Háfoss
landsstýrismaður
/ Bjarni Askham Bjarnason

Yvirlit yvir fylgiskjøl:
Fylgiskjal 1: Javntekstur – lóg um meirvirðisgjald
Fylgiskjal 2: Hoyringarsvar frá Mentamálaráðnum
Fylgiskjal 3: Hoyringarsvar frá MEGD
Fylgiskjal 4: Hoyringarsvar frá Vinnuhúsinum
Fylgiskjal 5: Hoyringarsvar frá Landsbókasavninum (Ljóðbókatænastan)
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