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INNGANGUR
Endamálið við leiðbeiningini er at geva nevndarlimum og øðrum leiðarum innan ítróttina
eitt samlað skjal at nýta sum hjálp og vegleiðing, tá tað viðvíðkur skatta- og øðrum
fíggjarligum viðurskiftum mótvegis almenna myndugleikanum.
Leiðbeiningin verður løgd út á heimasíðuna hjá ÍSF – www.isf.fo - soleiðis at ítróttafeløgini
hava atgongd til tilfarið í tí dagliga.
So hvørt tillagingar eru neyðugar, verður hetta fráboðað og leiðbeiningin verður dagførd.
Somuleiðis er ætlanin at útbyggja skjalið soleiðis, at tað nøktar tørvin hjá leiðslunum í
ítróttafeløgunum.
ÍSF hevur miðað eftir, at leiðbeiningin gevur feløgum, nevndarlimum, kassameistarum,
íðkarum, hjálparfólkum v.m. – ja, teimum, sum í tí dagliga varða av ítróttini - innlit í og svar
uppá teir mest týðandi tættirnar innan skatt og meirvirðisgjald, tá um ítróttina umræður.
Dentur hevur verið lagdur á at gera leiðbeiningina lætt atgongiliga hjá leikfólki, uttan serligt
innlit í skatta- og mvg viðurskifti.
Tað er tískil týðandi at halda sær fyri eyga, at talan ikki er um úttømandi útgreiningar. Tað
er ikki í øllum føri, at lóggáva og vegleiðingar geva eitt greitt svar.
Tískil kunnu tað vera serlig viðurskifti í einstaka ítróttafelagnum, har leiðbeiningin ikki gevur
eitt greitt og beinleiðis svar. Í slíkum føri og tá ivamál stinga seg upp, verður mælt til at nýta
sakkøna hjálp, til tess at tryggja, at tær í lógini ásettu reglurnar verða nýttar á rættan hátt.
Leiðbeiningin er gjørd í tøttum samstarvi við grannskoðara ÍSF´s, P/F JANUAR, løggilt
grannskoðanarvirki, sum hevur veitt hjálp og ráðgeving i sambandi við útgávu og dagføring
av leiðbeiningini.
Vónandi kemur leiðbeiningin at vera ein hjálp hjá øllum innan ítróttarørsluna.

5. januar 2018
ÍTRÓTTASAMBAND FØROYA
Elin Heðinsdóttir Joensen, forseti
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SAMANDRÁTTUR
Leiðbeiningin er býtt upp í 2 høvuðspartar, har fyrri parturin snýr seg um skattlig viðurskifti,
meðan seinni parturin umrøður meirvirðisgjald. Tó verður innleitt við góðum ráðum til
leiðslurnar í ítróttarfeløgunum viðvíkjandi fíggjarliga økinum.
Ásannandi, at flestu ítróttafeløg sambært skattalógini í meiri ella minni mun eru
skattskyldug av virksemi sínum, verður víst á týdningin av, at einstaka ítróttafelagið formelt
staðfestir skattligu støðuna og í framhaldi av hesum sendur inn umsókn um skattafrælsi.
Víst verður á greiða og týdningarmikla síðuvinningin fyri nevndina í ítróttafelagnum, at
góður ordan er í bókhaldsviðurskiftunum. Harvið hevur leiðslan innlit í fíggjarligu gongdina
í felagnum, soleiðis at neyðug átøk kunnu verða sett í verk, áðrenn ov seint er. Samstundis
verða skrásetingarkrøvini viðvíkjandi skatti og meirvirðisgjaldi tryggjað munadygt.
Leiðbeiningin lýsir í hvørjum føri kravt verður, at útgjaldingar verða fluttar um Askattaskipanina og annars hvørjar samsýningar v.m. og hvørjir fríir ágóðar eru
skattskyldugir hjá móttakara. Í hesum sambandi verður somuleiðis greinað, hvussu og við
hvørjum upphæddum møguleiki er fyri at endurrinda, skattafrítt, kostnað, sum persónar
hava avhildið í arbeiði sínum fyri ítróttafelagið. Nomið verður harafturat við hvørjar
stuðulskipanir – viðvíkjandi ferðing og bústaði – arbeiðstakarin kann troyta.
Við virknað frá 2007 samtykti Løgtingið eina serliga „ítróttareglu“ viðvíkjandi skattafríum
samsýningum til dómarar, linjuverjar, umframt til venjarar innan ítróttina, leiðarar, og
hjálparar hjá ítróttafeløgum. Ásetingin verður greinað nærri í leiðbeiningini. Ásetingin
inniber millum annað, at til ber í mesta lagi at fáa kr. 30.000 skattafrítt um árið. Hinvegin
ber ikki til, samstundis at fáa skattafríar veitingar, burtursæð viðvíkjandi ferðing uttanlands
í arbeiðsørindum fyri ítróttafelagið.
Í pettinum viðvíkjandi meirvirðisgjaldi verður víst á mest vanligu tættirnar, sum eru
viðkomandi hjá ítróttafeløgum, tá um mvg ræður.
Hóast ítróttur í breiðari merking er undantikin mvg-skylduni, lýsir leiðbeiningin tey
undantøk, sum hóast hetta, eru galdandi. Mest eyðsýnda undantakið er viðvíkjandi
lýsingarinntøkum, sponsor- og reklamuinntøkum, umframt kioskvirksemi av ymiskum slagi.
Víst verður á, at neyðugt er hjá tí einstaka ítróttafelagnum at greina og liða sundur
raksturin, til tess at staðfesta – í fyrsta lagi – um felagið yvirhøvur er mvg-skyldugt. Er mvgskylduga inntøkan árliga kr. 30.000 ella meira, hevur felagið skyldu at lata seg skráseta. Eftir
at mvg-skyldan er staðfest, verður – í øðrum lagi – neyðugt at taka støðu til, av hvørjum
útreiðslum mvg kann fáast aftur. Talan kann verða um beinleiðis atknýttar útreiðslur, har
mvg fæst aftur, men eisini óbeinleiðis atknýttar útreiðslur, har mvg bert lutvíst fæst aftur.
At enda verða tær útreiðslur lýstar, har als ikki er heimilað at fáa endurrindað
meirvirðisgjald.
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GÓÐ RÁÐ TIL LEIÐSLUNA
Niðanfyri er greitt frá, hvussu dagliga virksemið í einstaka ítróttafelagnum kann verða lagt
til rættis á mest skynsaman hátt, við atliti at tí fíggjarliga partinum. Lýsingin er ikki altumfevnandi, men gevur innlit í tær týdningarmestu fyribyrgjandi atgerðirnar, sum einstaka
nevndin eigur at umhugsa.
Arbeiðsuppgávur og ábyrgd fyri fíggjarliga partinum og bygnaðurin í tí einstaka felagnum
er ásett í viðtøkunum. Men vanliga velur aðalfundurin eina nevnd, sum síðani skipar seg við
formanni, næstformanni og kassameistara. Afturat hesum velur nevndin ein bókhaldara.
Meðan aðalfundurin er evsta vald og stingur út í kortið fíggjarligu kósina, góðtekur ella
vrakar ársoknskapin v.m., hevur nevndin ábyrgdina fyri, at avgerðir frá aðalfundinum verða
fylgdar, og at virksemið annars er samsvarandi viðtøkunum.
Nevndin hevur somuleiðis ábyrgdina fyri, at ognir felagsins eru tryggar, at inntøkur til
fulnar gerast inntøka hjá felagnum, at einans heimilaðar útreiðslur verða goldnar, og at
flytingar bert verða gjørdar samsvarandi haldgóðum grundarlagi.
Setningurin kann bert røkkast, um stovnsett verður ein skipað mannagongd, har fleiri
persónar eru partur av fíggjarliga økinum. Ymiskt er hvussu nevndir eru samansettar. Ofta
er talan um leikfólk, hvørs innlit og førleiki á fíggjarliga økinum eru avmarkað. Tískil kemur
tað fyri, at t.d. kassameistarin er valdur, tí tað er ásett, at ein slíkur skal veljast, men har
førleikin ikki er til staðar. Eisini kemur fyri, at fíggjarliga økið, rokningar, flytingar, atgongd
til og innlit í bankakontur, einans hvílir á herðunum á einum persóni.
Niðanfyri eru uppsett nøkur góð ráð og mannagongdir, sum í flestu førum kunnu verða
nýtt í dagliga virkseminum á fíggjarliga økinum.
Nevndarformaður:
 Rokningar skulu stílast formanninum
 Sama er galdandi fyri kontuavrit frá peningastovnum v.m. og
 Innanhýsis uppgerðir fyri tiltøk, ferðir v.m.
 Formaðurin váttar/áteknar skjølini og letur tey víðari til bókhaldara
 Fylgir við og kunnar seg um tær rørslur, sum eru á bankakontum
Bókhaldari:
 Bókar skjøl, sum eru váttað av formanninum.
 Letur kassameistara yvirlit yvir upphæddir, sum eru búnar at gjalda.
 Letur formanninum avrit av flytingaryvirlitinum.
 Tryggjar, at skjøl fyriliggja fyri allar inntøkur og útreiðslur.
 Stemmar av bankkontur v.m. regluliga.
 Letur regluliga nevndini fullfíggjaðar fíggjarjavnar/fíggjaruppgerðir.
 Fylgir upp uppá ivamál v.m., í tøttum samstarvi við formann og kassameistara.
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Tað er sera týdningarmikið í sambandi við munadygga fíggjarstýring, at inntøkur og
útreiðslur verða skrásettar í bókhaldinum beinanvegin hesar verða staðfestar. Ofta verður
ístaðan ”kassa-princippið” nýtt, t.v.s. skrásett verður, tá goldið verður. Tá geva
fíggjaruppgerðir ikki røttu myndina av rakstri og fíggjarstøðu.
Um ongin bókhaldsførleiki er í nevndini, eigur uttanhýsis bókhaldari at verða valdur. Tað er
av stórum týdningi, at bókhaldið støðugt er dagført, soleiðis at nevndin hevur eitt haldgott
stýringsamboð at taka støðu út frá.
Í nógvum førum – serliga í smærri og miðalstórum feløgum, uttan egna umsiting – er tað
avgjørt ein optimal loysn í samlaðu mannagongdini at velja ein uttanhýsis dygdargóðan
bókhaldara, sum eisini, tá talan er um skatt og meirvirðisgjald, hevur fakligan førleika at
tryggja, at farið verður fram á lógligan hátt.
Kassameistari:
 Fyrireikar flytingaráheitan, sambært yvirliti frá bókhaldara.
 Tryggjar at kontant-upphæddir frá tiltøkum beinanvegin verða settar í banka.
 Hevur vakið eyga við gjaldførinum.
 Hevur vakið eyga við t.d. ovurnýtslu í mun til ætlanir v.m.
 Tryggjar, at inntøkur verða fluttar felagnum (t.d. sponsoravtalur, limagjøld).
 Tryggjar, at nevndarsamtyktir verða hildnar viðvíkjandi tí fíggjarliga.
 Rykkir eftir peningi, um debitorar ikki gjalda til tíðina.
Verður valdur ein kassameistari, sum somuleiðis hevur bókhaldsførleika, ber eisini til, at
kassameistarin røkjur bókhaldsuppgávuna, sambært omanfyristandandi. Men tá er alneyðugt, at formaðurin eisini váttar tær flytingar, sum kassameistarin/bókhaldarin hevur gjørt
klárt til avgreiðslu.
Nevndin tekur støðu til:
 Fíggjarstøðuna.
 Gjaldføri.
 Fíggjarjavnar frá bókhaldara.
 Møgulig átøk, sum tryggjar raksturin og neyðuga gjaldførið.
Fíggjarligi parturin skal vera fast punkt á hvørjum nevndarfundi. Hetta er ein týðandi partur
í samlaðu fíggjarstýringini. Hetta vil somuleiðis fyribyrgja, at møguligir fíggjarligir
trupulleikar verða staðfestir ov seint, og at fíggjarliga gongdin er samsvarandi tí, nevndin
hevur samtykt. Innlit er lyklaorðið.
Nevndin eigur somuleiðis at gera av og boða peningastovni frá, hvør hevur flytingarheimildir og evt. at áseta, at upphæddir størri enn ásett mark, krevja t.d. tvær undirskriftir.
Konta kann áteknast hesum viðvíkjandi. Atlit skal takast fyri, at heimildir skulu dagførast,
tá skift verður út í nevndini.
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SKATTLIGA STØÐAN HJÁ ÍTRÓTTAFELAGNUM
Skattskylda, sjálvuppgáva v.m.
Sambært skattalógini eru ítróttafeløg bert skattskyldug, í tann mun, hesi hava inntøku av
vinnu, har uppi í rakstur, burturleigu av ella tað at lata annan hava í hondum fastogn. Avlop,
sum feløgini vinna við at lata vørur, tænastur v.m. til limir, verður ikki mett at vera vinnuligt.
Ásetingin inniber, at flestu ítróttafeløg í útgangsstøðinum heilt- ella lutvíst eru skattskyldug av virksemi sínum. Hetta er grundað á, at inntøkur frá vinnu kunnu t.d. vera:




Inntøkur frá atgongumerkjasølu, lýsingar- og reklamuinntøkur og sponsorinntøkur
frá ikki-limum.
Inntøkur frá almennum tiltøkum.
Inntøkur í sambandi við útleigu av fastogn.

Tá mett verður um skattskylduna, harundir um talan er um vinnuligt ella ikki vinnuligt
virksemi, hevur tað ongan týdning, um virksemið er lagt til rættis til tess at geva avlop ella
ikki. Avgerandi er sjálvt innihaldið í virkseminum.
Verður skattskylda staðfest, hevur felagið skyldu til:



At lata seg skráseta í vinnuskránni.
At lata inn roknskap og sjálvuppgávu á hvørjum ári innan 1. juli árið eftir
roknskaparlok.

Skráseting í vinnuskránni verður gjørd við at venda sær til TAKS, har serligt oyðublað er til
endamálið. Skyldu at lata seg skráseta fyriliggur somuleiðis, um felagið rindar lønir og/ella
hevur MVG-skyldugt virksemi. Felagið fær eitt V-tal, sum verður at nýta í øllum samskifti við
myndugleikarnar.
Skattafrælsi
Við heimild í skattalógini kann TAKS- ráðið veita feløgum v.m. – herundir ítróttafeløgum –
fult ella avmarkað skattafrælsi, um so er, at inntøkan eftir viðtøkum, stovningarskipan,
lógum ella samtyktum teirra einans skal verða nýtt til ”alment góðgerin ella kirkjulig,
manngóð, listarlig, vísindalig ella tílík endamál”. Áður enn TAKS- ráðið tekur avgerð, verður
útvegað álit í málinum frá bygda(r)ráðnum, sum málið kemur við.
Tá feløg hava fingið skattafrælsi, verður peningur, sum nevndu feløg seta inn á
peningastovnskontu, og sum er ætlaður til at nýta til tey nevndu endamál, roknaður fyri at
vera nýttur til hesi endamál í innsetingarárinum.
Uttan veitt skattafrælsi verður skatturin roknaður við 49% av skattskyldugu inntøkuni.
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Tískil er tað týdningarmikið, at tað einstaka ítróttafelagið formelt staðfestir skattligu
støðuna og eventuelt sendur inn umsókn um skattafrælsi.
Umsókn
Umsóknin um skattafrælsi skulu latast TAKS-ráðnum. Saman við umsóknini skulu hesar
upplýsingar latast:



Galdandi viðtøkur.
Ársroknskapurin fyri seinasta roknskaparskeið frammanundan dagfestingini av
umsóknini.

Í viðtøkunum skal vera ásett, hvussu farið skal vera fram, um ítróttafelagið verður avtikið.
Trygd skal tá vera fyri, at ognirnar tá fara til ”alment góðgerin ella kirkjulig, manngóð,
listarlig, vísindalig ella tílík endamál”.
Feløg, sum hava fingið játtað skattafrælsi, skulu í játtanartíðarskeiðnum kunna TAKS- ráðið
um allar viðtøkubroytingar og um avtøku av felagsskapinum.
Roknskaparligar treytir
Feløg, sum hava fingið játtað fult ella partvíst skattafrælsi, skulu á hvørjum ári lata TAKS
roknskap saman við sjálvuppgávuni, sum vísir, hvussu vinningurin er nýttur í
roknskaparárinum. Roknskapurin skal somuleiðis vísa, um útgjaldingar til persónar er løn til
starvsfólk, samsýning til nevndarlimir ella løn fyri annað arbeiði.
Fyri at avsetingar ella innskot á kontu til skattafræls endamál í roknskaparárinum skulu
verða góðkend, verður kravt, at upphæddin, ið er avsett, er skild burtur úr øðrum ognum
hjá tí, sum hevur fingið játtað skattafrælsi, og sett á serstaka peningastovnskontu. Á
hvørjum ári skal saman við roknskapinum og sjálvuppgávuni váttast, at avsetingar ikki
hoyra til vinnuliga virksemið ella hoyra til annað enn til alment góðgerin ella onnur alment
gagnlig endamál.
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BÓKHALD
Sum tað greitt framgongur av lýsingini av skattligu støðuni hjá ítróttafelagnum, verður
neyðugt at hava skipað viðurskifti í bókførsluni, til tess at lúka krøvini viðvíkjandi
skattskyldu og skattafrælsi, har roknskapur undir øllum umstøðum skal latast inn saman
við sjálvuppgávuni.
Umframt krøvini í skatta- og meirvirðisgjaldslógunum um, at roknskapur skal uppsetast og
sendast inn, íroknað upplýsingar um útgjaldingar av lønum v.m., sum grundarlag fyri
almenna eftirlitinum við virkseminum, skulu feløgini somuleiðis fylgja egnum viðtøkum, har
ásetingar eru um roknskap og aðalfund.
Limafeløg í ÍSF hava skyldu at uppseta roknskapir og at senda hesar inn.
Tað fyriliggur greiður og týdningarmikil síðuvinningur fyri nevndina í ítróttafelagnum, um
góður ordan er í bókhaldsviðurskiftunum. Harvið hevur leiðslan innlit í fíggjarligu gongdina
í felagnum, soleiðis at neyðug átøk kunnu verða sett í verk, áðrenn ov seint er.
Samanlagt krevur hetta av einstaka ítróttafelagnum, at skipað verður eitt – eftir stødd
felagsins – hóskandi bókhald, ið lýkur nevndu krøv. Eftirfylgjandi lýsing skal sostatt lesast
sum minstukrøv til skrásetingar v.m.
Bókhaldsreglur og góður bókhaldssiður
Reglurnar og grundgevingarnar fyri, nær eitt ítróttafelag hevur bókhaldsskyldu ella ikki, eru
tær somu, sum viðvíkjandi skattskylduni. Dentur verður lagdur á, um talan er um vinnuligt
virksemi. Um so er, er felagið fevnt av bókhaldslóggávuni og bókhalds-kunngerðini.
Niðanfyri er í høvuðsheitum greitt frá, hvussu bókhaldið eigur at verða lagt til rættis. Á
heimasíðuni hjá ÍSF er leinkja til: ”Kunngerð um minstukrøv til bókhald og roknskap”, har
farið verður í smálutir viðvíkjandi bókhaldi og roknskapi.
Meginreglan er, at bókførslan við atliti at stødd og slag av virki skal samsvara við góðan
bókhaldssið. Bókhaldið skal skráseta alt virksemið, innskot/-gjaldingar í og tað, ið tikið
verður út av ogn felagsins.
Bókhaldið skal leggjast soleiðis til rættis, at allar skrásetingar kunnu fylgjast fram til
ársroknskapin. Tølini í roknskapinum skulu kunna loysast upp í tær skrásetingar, sum tey
eru samansett av.
Skrásetingarnar og tilhoyrandi skjalatilfar skulu innihalda tær upplýsingar, ið krevjast sum
skjalprógv fyri rættleikan av skrásetingunum.
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Krøvini til skrásetingarnar kunnu setast soleiðis upp:






Tíðarbundin raðfylgja skal verða tryggjað.
Skrásetast skal so skjótt sum gjørligt.
Møguligt skal verða at fylgja einstøku skrásetingini í bókhaldinum.
Inntøkur- og útreiðslur skulu bókast við grundarlagi í frumskjølum, fakturum og
kvittanum.
Inn- og útgjaldingar skulu bókast við støði í bankaflytingum, kontantkvittanum og
kontuavritum.

Tá fleiri ítróttafeløg hava kontantar inntøkur í sambandi við eitt nú atgongumerki og
kioskvirksemi v.m., er neyðugt at førdur verður ein kassaroknskapur, ið vísir kontantan
pening við byrjan av degnum, hvussu nógvur peningur er komin inn, og á hvønn hátt
peningurin er farin úr aftur kassanum – t.d. sett inn í peningastovnar ella nýtt til ymiskar
kontantútreiðslur. Kvittanir skulu fyriliggja fyri, hvussu peningurin er farin úr kassanum, og
grundarlagið undir inntøkunum skal somuleiðis fyriliggja.
Kassaroknskapurin skal verða førdur javnan og munagóðar avstemmingar skulu gerast.
Bókhaldið eigur at verða ført regluliga og gjørt eigur at verða upp hvørt kvartal. Hetta er
serliga kravt, um felagið er MVG-skrásett, tí MVG-avrokningar verða gjørdar við grundarlagi
í bókhaldinum.
Bókhaldarin – kassameistarin – eigur somuleiðis, tá gjørt verður upp:










Stemma av peningakontur við uttanhýsis skjøl frá peningastovnum.
Stemma av kreditorar – skuld – við kontuavritum frá kreditorum.
Atgongumerkjasøla verður avstemmað, um samsvar er ímillum inntøkur og seld
atgongumerki. Støðið er munurin í millum útflýggjað atgongumerki og hvussu nógv,
ið ikki blivu seld. Mælt verður til at nýta atgongumerki, ið eru í framhaldandi
nummarrað.
Seta Mvg-uppgerðina upp, klára til avrokningar (kvartalsvís).
Við árslok telja goymslu upp av t.d. kioskvørum.
Gera avskrivingar uppá støðisogn.
Við árslok gera møguligar avsetingar ímóti ágóðum, um væntandi er, at peningurin
er mistur.
Ansa eftir, at allar inntøkur og útreiðslur eru bókaðar í rakstrinum fyri tíðarskeiðið,
hóast inntøkan ikki er goldin fyrr enn eftirfylgjandi, ella útreiðslan ikki verður goldin
fyrr enn eftirfylgjandi.

Omanfyri standandi arbeiði eru grundleggjandi arbeiði hjá kassameistara/bókhaldara. Mint
skal somuleiðis verða á, at bókhaldið og roknskapurin skulu skipast soleiðis, at
roknskapartilfarið verður tryggjað ímóti at verða oyðilagt ella stolið og ímóti villum og
misnýtslu. Roknskapartilfarið skal goymast í 5 ár, frá tí at roknskaparárið er endað.
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SKATTSKYLDUGAR ÚTGJALDINGAR
Meginreglan
Sambært skattalógini verður fyri skattskylduga inntøku, sum meginregla, roknað alt tað,
sum hin skattskyldugi í inntøkuárinum hevur lagt inn í peningi ella peningsvirði, hetta uttan
mun til, um inntøkan stavar úr Føroyum ella ikki.
Reglurnar innibera, at tá ítróttafelagið rindar lønir og samsýningar fyri útint arbeiði fyri
felagið, skal upphæddin flytast um afturhaldsskipanina sum A-inntøka. Meginreglan er, at
nærum allar útgjaldingar úr felagnum, til persónar, skulu gevast upp til skattingar.
Tað vil siga, at sum A-inntøka verður sum meginregla eitt nú roknað:











Venjaralønir.
Leiðaralønir.
Leikaralønir og –samsýningar.
Dagpeningur í sambandi við aðra A-inntøku.
Frítíðarpeningur.
Løn til umsjónarmenn.
Nevndarsamsýningar og dagpeningur til nevndarlimir v.m.
Samsýningar til hjálparar, innkrevjarar og eftirlitsfólk.
Samsýningar, uttan mun til um inntøkan er útgoldin triðjamanni (møguligt felag).
Samsýning í peningi til útlendsk ítróttarfólk, sum fáa samsýning fyri framførslu í
Føroyum, er A-inntøka og skal ávísast um afturhaldsskipanina til hvønn luttakara
sær. Gjøld fyri veruligar útreiðslur, sum beinleiðis standast av tiltakinum og av at
vinna inntøkuna, so sum kost, innivist og ferðing til og frá sýningarstøðum, verða
ikki roknað sum A-inntøka, um fyriskiparin rindar hesi.

Tó eru ítøkilig undantøk til meginregluna, sum nærri er greitt frá niðanfyri, viðvíkjandi
skattafríum samsýningum (serliga ítróttareglan).
Harumframt er somuleiðis at rokna sum skattskyldug inntøka:


Ókeypis nýtsla av fastogn ella leysafæ o.t.

Ásetingin fevnir m.a. um tey fyribrigdi, at arbeiðsgevarin letur starvsfólki nýta t.d. hús, bilar,
sum hann eigur, heilt ella partvís ókeypis. Hesir sokallaðu fríu ágóðarnir eru nærri lýstir
eftirfylgjandi.
Undantøk
Nevnda meginregla viðvíkjandi skattskyldugu inntøkuni er galdandi í øllum lutum, um ikki
avmarkingar ella undantøk eru ásett í lógini.
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Undantøk frá meginregluni við serligum atliti at ítróttarfeløgum v.m. eru:




Skattafríar samsýningar – serliga ítróttareglan.
Skattafríir ágóðar.
Skattafrí kostnaðarendurgjøld.

Undantøkini eru nærri lýst og serstakt viðgjørd eftirfylgjandi.

SKATTAFRÍAR SAMSÝNINGAR – Serliga Ítróttareglan
Í 2006 varð skattalógin broytt soleiðis, at ávís skattafrítøka er fyri persónar, sum hjálpa
ítróttafeløgum í teirra frítíðarvirksemi. Reglan fekk virknað fyri skattaárið 2007.
Í 1991 gav Líkningarráð Føroya, sum tá var ovasti líkningarmyndugleiki í Føroyum, loyvi til,
at ítróttafeløg við heimild í skattalógini kundu flyta ávísar upphæddir uttan um
skattaskipanina. Talan var um samsýningar til dómarar, linjuverjar og ungdómsvenjarar.
Hesir kundu harumframt fáa endurgoldið ferðakostnað, sum nærri er lýst undir ”Skattafrí
kostnaðarendurgjøld”.
Nevndu upphæddir vórðu ongantíð dagførdar, og tá ógreiða sýntist vera um
skattaviðurskiftini hjá ítróttini, var endamálið við lógarásetingini at skapa greidleika um
skattaviðurskiftini hjá leiðarum, hjálparum v.m. hjá ítróttafeløgum og hjá dómarum og
linjuverjum. Tískil var samskifti millum ÍSF og myndugleikarnar um at fáa nýggjar og greiðar
reglur á økinum, soleiðis at avvarðandi partar vórðu samdir um, hvussu økið skal umsitast.
Ásannað varð, at talan er um fólk, ið brúka sína orku og frítíð upp á at leiða, venja og annars
vera við til at lyfta ítróttina enn longur fram, ungdómi og fólkaheilsuni annars og øllum
samfelagnum at gagni.
Galdandi áseting í skattalógini er soljóðandi:
”§29 b.
Til skattskyldugu inntøkuna telist ikki samsýning til dómarar, linjuverjar, umframt til venjarar innan ítróttina, og leiðarar, hjálparar hjá ítróttafeløgum, um samsýningin ikki fer upp
um kr. 30.000 um árið.
Stk. 2. Persónar, sum fáa samsýning eftir reglunum í stk. 1, kunnu ikki samstundis fyri sama
virksemi fáa skattafríar veitingar eftir §29, nr. 7 í hesi lóg uttan so, at talan er um ferðing
uttanlands í arbeiðsørindum.
Stk. 3. Tann, sum rindar út samsýning eftir reglunum í stk. 1, skal rinda samsýningina um eitt
av landsstýrinum góðkent avrokningarstað eftir reglunum í §63 í hesi lóg.“
Fer samsýningin upp um kr. 30.000, so verður øll samsýningin skattskyldug, tá samsýningin
í hesum føri meira er at meta sum vinna enn hjálp í sambandi við frítíðarvirksemi hjá
ítróttafeløgum.
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Er tað soleiðis, at persónur hevur fleiri arbeiði fyri eitt ítróttafelag, eitt nú venjari hjá fleiri
liðum, ella at viðkomandi arbeiðir fyri fleiri ítróttafeløg ella tílíkt, so kann persónurin hóast
hetta bert fáa ta einu ásettu skattafríu upphæddina. Talan kann t.d. ikki vera um at fáa kr.
30.000 skattafrítt fyri at vera venjari, umframt t.d. at fáa kr. 10.000 fyri at vera hjálpari hjá
ítróttafelagnum. Tá vildi øll upphæddin verið skattskyldug.
Til ber í mesta lagi í alt fáa kr. 30.000 skattafrítt um árið.
Ásetta upphæddin fevnir bæði um eina ávísa samsýning fyri tað arbeiði, sum viðkomandi
ger, umframt møguligar útreiðslur, ið viðkomandi hevur av arbeiðinum. T.v.s. at samsýningin lutvíst er viðurkenning fyri arbeiðið og lutvíst sum eitt endurgjald fyri tær útreiðslur,
viðkomandi sjálvur hevur lagt út í arbeiði sínum fyri ítróttina. Tá samsýningin ikki er at rokna
sum skattskyldug inntøka og eisini lutvíst er endurgjald fyri avhildnar útreiðslur, er inntøkan
ikki fevnd av lógini um frítíð við løn og eftirlønarlógini.
Tí er ásett, at teir persónar, sum fáa samsýning, ikki samstundis kunnu fáa skattafríar
veitingar.
Hesir persónar kunnu sostatt ikki samstundis fáa skattafría samsýning fyri eitt nú at nýta
egna telefon ella at koyra í egnum bili í sambandi við sama virksemi. Tó er undantak gjørt,
tá talan er um ferðing uttanlands. Er tað soleiðis, at ein av hesum persónum ferðast
uttanlands fyri arbeiðsgevaran, kann viðkomandi, umframt at fáa skattafría samsýning,
eisini fáa skattafrían dagpening o.t. sambært galdandi almennum satsum.
Samanumtikið inniber reglan, at samstundis sum skattafría upphæddin er økt munandi í
mun til táverandi skipan frá 1991, er sostatt talan um eina herðing, tí skattafríar veitingar,
eitt nú ferðakostnaður innanlands, kostur v.m. nú er innroknað í skattafríu upphæddina.
Hinvegin er talan um greiðar reglur, sum samstundis er ein umsitingarligur lætti hjá
ítróttafeløgum, um tey, ið arbeiða fyri felagið og ítróttafelagið eru nøgd við skattafría
karmin.
Í lógargreinini verður somuleiðis ásett, at ítróttafelagið, ella tann, sum rindar samsýningarnar, hevur skyldu at rinda samsýningina um afturhaldsskipanina. Hetta verður gjørt
soleiðis, at ítróttafeløgini o.t. fáa eitt serligt V-tal frá TAKS at nýta, tá samsýningarnar verða
fluttar um afturhaldsskipanina. Serliga V-talið ger, at eingin skattur verður tikin, um
samsýningin til tann einstaka persónin ikki fer upp um skattafríu upphæddina.
Tó er at viðmerkja, at um samsýningin ikki er skrásett í fyribilsskattaskránni í skattaárinum,
verður skattur innleiðandi afturhildin í útgjaldsárinum. Á sjálvuppgávuni verður síðani
frádráttur veittur, um so er, at ávísta og forprentaða ítróttainntøkan í mesta lagi er uppá
kr. 30.000.
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SKATTSKYLDUGIR ÁGÓÐAR
Sambært skattalógini er ókeypis nýtsla av fastogn og leysafæ o.t. at rokna sum
skattskyldug inntøka. Lógargreinin fevnir um tey fyribrigdi, har arbeiðsgevarin letur
starvsfólk nýta t.d. hús og ella bilar, sum hann eigur, heilt ella partvís ókeypis.
Í teimum førum har starvsfólkið kann prógva, at tað hevur goldið arbeiðsgevaranum fyri at
nýta ogn hansara, verður virðið av fría ágóðanum lækkað tilsvarandi, men ikki niðurum 0
kr.
Felagið hevur skyldu at senda TAKS upplýsingar um fríar ágóðar, sum latnir eru starvsfólki
í farna álmanakkaárinum. Ágóðarnir skulu bókast fyri hvønn móttakara sær, við einari
sundurgreining við upplýsingum um persónsnummar, navn og bústað hjá hesum. Um
felagið hevur V-tal og hevur goldið út lønir, verður hetta í praksis gjørt soleiðis, at felagið
skal senda inn aftur lønarskjal frá TAKS, har biðið verður um upplýsingarnar, í seinasta lagi
31. januar í árinum eftir, at álmanakkaárið er úti.
Móttakarin av ágóðanum hevur skyldu til at geva upp ágóðan á sínari sjálvuppgávu.
Toll- og Skattaráð Føroya ásetir árliga vegleiðandi upphæddir fyri fríar ágóðar.
Fríur bilur
Privatnýtsla av bilum hjá felagnum verður roknað sum skattskyldug inntøka við
upphæddum, ið svara til minstuupphæddir fyri frían bil, ið ásettar verða árliga.
Hesar upphæddir eru galdandi, sjálvt um útreiðsla arbeiðsgevarans í veruleikanum er minni
ella størri.


Upphæddir fyri inntøkuárið 2018

Vekt á bili:
1100 kg og undir
1101 kg til 1300 kg
1301 kg til 1500 kg
1501 kg og meira

kr.
kr.
kr.
kr.

Vøruvognar av skapi og merkir sum persónvognar
Allir aðrir bilar

55.800
64.700
77.700
87.300

60% av ásetta virðinum
60% av ásetta virðinum

Í teimum førum, har starvsfólkið kann prógva, at tað hevur goldið arbeiðsgevaranum fyri
at nýta bil hansara, kann virðið á fría ágóðanum lækkast tilsvarandi, men ikki niðurum 0 kr.
Virðið av fríum bili er grundað á eina árliga privata koyring uppá 10.000 km árliga. Kann
starvsfólkið prógva/sanna, t.d. við koyribók, at privata koyringin er minni enn 10.000 km,
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kann omanfyri nevnda upphædd lækkast lutfalsliga í mun til privatu nýtsluna. Kravt verður,
at tað greidliga framgongur, hvussu býtið er millum privata og vinnuliga koyring.
Mælt verður sostatt til, at hetta verður gjørt, so hvørt bilurin verður nýttur, so sleppast
kann undan aðrari leysari próvførslu eftirfylgjandi, ið kann viðføra, at skattað verður við ov
høgum virði.
Dømi: Kann starvsfólkið prógva/sanna, at privatkoyringin hevur verið t.d. 2.500 km í 2018
og talan er um ein bil í bólkinum 1101-1300 kg, verður innroknaða skattskylduga inntøkan
fyri frían bil: 2.500/10.000 x kr. 64.700 = kr. 16.175.
Koyring til og frá arbeiðsstaði verður eisini roknað sum privatkoyring.
Við arbeiðsstað verður at skilja tað staðið, har arbeiðið verður gjørt, sum treytar lønina.
Verður arbeitt á fleiri plássum sama dag, verður roknað við fjarstøðuni til fyrsta pláss og frá
seinasta plássi.
Er talan um skiftandi arbeiðsstøð, verður privatkoyring roknað sum koyring millum heimið
og vanliga fasta tilhaldið hjá viðkomandi. Serligar reglur eru galdandi viðvíkjandi
serútgjørdum bilum til arbeiðið og í sambandi við tilkallivaktir.
Fríur bústaður, kostur, el og olja
Letur felagið starvsfólki bústað ókeypis, verður virðið á fría ágóðanum at verða innroknaður
sum skattskyldug inntøka hjá starvsfólkinum. Sama er galdandi um arbeiðsgevarin rindar
olju, el og frían kost vegna starvsfólkið.
Virðið verður ásett árliga.


Upphæddir fyri inntøkuárið 2018 (mvg íroknað):
Kr.
871
9.700
21.700
13.760
62
47
36

Virðið á fríum bústaði pr. m2
Frítt el
Frí upphiting/fjarhiti
Frí upphiting (el/jarðhiti)
Fríur kostur pr. dag (t.e. 3 máltíðir)
Fyri tvær máltíðir
Fyri eina máltíð

Viðvíkjandi fríum bústaði er at viðmerkja, at um felagið veitur íbúð til eitt nú
leikarar/venjarar og rindar leiguna fyri viðkomandi, so skal upphæddin gevast upp av
leikaranum/venjaranum, og felagið hevur skyldu at upplýsa hetta til TAKS. Eigur felagið
hinvegin íbúðina ella húsini og viðkomandi frítt nýtir ognina til bústað, skulu m2 takstirnir
nýtast. Og eisini í hesum føri er upplýsingarskylda hjá báðum pørtum yvir fyri TAKS.
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Dømi: Felagið letur venjara frían bústað í sáttmálaskeiðnum, sum er í 6 mðr. Felagið eigur
bústaðin. Bústaðurin er uppá 60 fermetrar, og felagið rindar somuleiðis fyri el og olju.
Venjarin skal í 2018 skattast av: 871 x 60 x 6/12 = kr. 26.130 fyri frían bústað og 31.400 x 6/12
= kr. 15.700 fyri frítt el og fría olju. Uppgjørt er lutfalsliga fyri eitt hálvt ár.

SKATTAFRÍIR ÁGÓÐAR
Frí telefon
Frá 1. januar 2014 verður privata nýtsluvirðið av telefon og telesamskifti, sum arbeiðsgevari
hevur latið løntakara at ráða yvir í sambandi við arbeiðið, ikki longur roknað sum ein
skattskyldug inntøka.
Telda við telduútbúnaði
Privata nýtsluvirði av teldu við útbúnaði, sum arbeiðsgevarin hevur latið løntakara at ráða
yvir í sambandi við arbeiði, verður ikki talt við í skattskyldugu inntøkuni.

SKATTAFRÍ KOSTNAÐARENDURGJØLD
Niðanfyri er greitt frá, um og nær og við hvørjum upphæddum møguleiki er fyri at fáa
endurgoldið útreiðslur, sum tann einstaki hevur í sambandi við tænastur fyri ítróttafelagið.
Annars er at viðmerkja, at onki er til hindurs fyri, at felagið velur at útgjalda lægri skattafrítt
endurgjald enn teir maksimum-satsir, sum TAKS hevur ásett.
Alternativið til kostnaðarendurgjald er, at endurgoldið verður samsvarandi skjalprógvaðum útreiðslum.
Lógargrundarlag
Sambært skattalógina verður ikki talt til skattskyldugu inntøkuna:
”Gjøld, sum hitt almenna hevur fyriskipað einans til at gjalda kostnað av almennum ella
embætisligum starvi, tá tey ikki innihalda nakra samsýning fyri vinnu, og somuleiðis
tilsvarandi gjøld, ið loyvishavandi og privat virki rinda”.
Reglan er galdandi, tá ið arbeiðsgevari rindar endurgjald til løntakara. Og ásett er
somuleiðis, at veitingarnar skulu bókast á serstakar kontur fyri hvønn løntakara sær í
roknskapinum hjá ítróttafelagnum.
TAKS hevur við støði í lógargreinini í rundskrivi nærri ásett, hvussu hetta skal praktiserast.
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Nýtsla av egnari telefon í tænastuni
Tá ið løntakari nýtir egna telefon í tænastuni fyri felagið, og felagið rindar honum
endurgjald fyri ta vinnuligu nýtsluna, er endurgjaldið ikki skattskyldugt.
Nýtsla av egnum bili í arbeiðsørindum
Endurgjald, tá ið egin bilur verður nýttur í ørindum fyri arbeiðsgevara er kr. 3,20 fyri
kilometurin. Minsta gjaldið fyri ørindi (aftur og fram) er tó kr. 16,00. Endurgjaldið er fyri
útreiðslur til brennievni, trygging, skaðar, dekkslit og annað. Endurgjaldið er ikki
skattskyldugt.
Um arbeiðsgevari letur størri endurgjald fyri hvønn km, enn frammanfyri nevnt, skal
upphæddin omanfyri kr. 3,20, ávísast um afturhaldsskipanina.
Arbeiðsgevarin hevur skyldu til at ansa eftir, at teir kilometrar, sum endurgoldið verður fyri,
samsvara við teir kilometrar, ið koyrdir eru í arbeiðsørindum. Roknskapur skal gerast
regluliga og í minsta lagi eina ferð um mánaðin fyri, hvussu nógv koyrt er, og skal hann
verða skjal í bókhaldi arbeiðsgevarans.
Um arbeiðsgevari t.d. letur fast gjald um mánaðin sum endurgjald, er gjaldið A-inntøka, sum
skal verða ávíst um afturhaldsskipanina.
Um arbeiðsgevarin rindar løntakara kilometurpening fyri at koma til og frá arbeiðsplássi, er
peningurin A-inntøka. Í staðin kann løntakarin søkja TAKS um at fáa stuðul til
ferðaútreiðslurnar frá heimi til arbeiðsplássið endurrindað frá tí almenna. Sí nærri niðanfyri
um stuðulsskipanir.
Vistarhald í sambandi við ferðing í arbeiðsørindum í Føroyum
Tá ið løntakari ferðast í Føroyum í ørindum fyri arbeiðsgevaran, og hesin rindar endurgjald
sambært reglunum hjá tí almenna, er endurgjaldið ikki skattskyldugt.
Gjøldini fyri ferðing eru í løtuni hesi:
Tímapeningur
Fullur dagpeningur
Hartil verður veitt náttarviðbót eftir rokning, tó í mesta lagi
Náttarviðbót, ikki skjalprógvað
Lækkaður dagpeningur, heruppií náttarviðbót
Av hesum náttarviðbót

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

15,00
250,00
650,00
230,00
212,00
106,00

Treytirnar fyri at gjøldini kunnu veitast skattafrítt eru, at ferðin varar longri enn 4 tímar, og
at ferðin er longri burtur enn 10 km frá arbeiðsstaðnum. Vanliga verður ikki latin dag- og
tímapeningur innan fyri somu kommunu.
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Arbeiðsstaðið er, um ikki annað er fyrisett, arbeiðsstaðið, ið er ávíst løntakaranum
(skrivstova, bygd o.t.) soleiðis, at 10 km markið verður roknað haðani.
Dagpeningur verður roknaður fyri hvørt samdøgur, sum løntakarin er burturstaddur. Er
tænastuferðin styttri enn 16 tímar, verður tímapeningur roknaður fyri hvønn ásettan tíma.
Er hon longri, verður dagpeningur latin.
Náttarviðbót verður veitt fyri at hava ligið nátt burtur frá arbeiðsstaði. Náttin verður roknað
til 8 tímar.
Uppgerð og avrokning skulu gerast fyri hvørja ferð sær, og skal uppgerðin verða skjal í
roknskapi arbeiðsgevarans.
Ferðast løntakarin í ørindum fyri arbeiðsgevara, og fær hann útreiðslurnar endurgoldnar
eftir rokning, eru tær ikki skattskyldugar, men er tá møgulig dag- og náttarviðbót
harumframt A-inntøka.
Rindar arbeiðsgevarin størri endurgjald, enn her er nevnt, er upphæddin, sum fer upp um
tær alment ásettu upphæddirnar, A-inntøka, sum skal verða ávíst um afturhaldsskipanina.
Vistarhald í sambandi við ferðing í arbeiðsørindum uttanlands
Tá ið løntakari ferðast uttanlands í ørindum fyri arbeiðsgevara, og arbeiðsgevarin rindar
endurgjald sambært reglunum hjá tí almenna, er endurgjaldið ikki skattskyldugt.
Almennu gjøldini fyri ferðing uttanlands eru í løtuni hesi:


Danmark

Dagpeningur, um dagin
Innivist á hotelli eftir rokning, í mesta lagi, fyri hvørja nátt
Uttan skjalprógvaðar útreiðslur til hotell, náttarviðbót, í mesta lagi

kr. 360,00
kr. 1.020,00
kr. 250,00

Full viðbót verður veitt upp til 28 dagar. Aftaná 28 dagar verður avtala gjørd um viðbót í
hvørjum einstøkum føri.


Onnur lond

Uttan fyri Danmark verður endurgoldið fyri hotellrokning. Við hotelrokning verður bert
roknað við gisting.
Umframt gjald fyri hotellrokning kann dagpeningur veitast sambært reglunum hjá
uttanríkisráðnum. Víst verður eisini til vegleiðing hjá lønardeildini: Vegleiðing til
ferðauppgerð fyri tænastuferð uttanlands, galdandi frá 1. januar 2017.
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Skeið v.m. har matur er íroknaður kostnaðin

Luttekur tann ferðandi á skeiði (ella líknandi), har matur er roknaður upp í skeiðgjaldið (ella
í innbjóðing), hevur viðkomandi bert rætt til 40% av dagpeninginum. Eru ikki allar máltíðir
roknaðar við í gjaldið, verður drigið frá dagpeninginum soleiðis:
Fyri døgurða
Fyri nátturða

30%
30%

Dømi: Dagpeningurin, tá ferðast verður í Danmark, er kr. 360,00. Um talan er um skeið, har
allar máltíðir eru roknaðar við í skeiðsgjaldið, verður dagpeningurin lækkaður við 60% til kr.
144,00 um dagin.
Er gisting roknað við í gjaldið fyri skeiðið, hevur starvsfólkið ikki rætt til náttarviðbót ella
endurgjald fyri hotell.
Tann ferðandi skal á ferðauppgerðina greiða frá:




Hvørjar dagar fundir (arbeitt) verða hildnir (verður).
Nær arbeiðsuppgáva ella skeið byrjar og endar.
Greiða frá døgunum, endamáli o.t.

Endurgjald kann verða latið fyri útreiðslur, tann ferðandi sjálvur hevur havt, sum hava
samband við arbeiði, so sum telefon, koyring o.a. Men um skjøl ikki fylgja við, hevur tann
ferðandi ikki rætt til endurgjald.

19

STUÐULSSKIPANIR
Niðanfyri er greitt frá almennum stuðulsskipanum, har landskassin rindar og sum kunnu
gerast viðkomandi í førum, har persónar – venjarar, leikarar v.m. – hava lønt arbeiði fyri
ítróttafelagið, men samstundis hava ferðaútreiðslur frá heimstaðnum til arbeiðstaðið/ítróttafelag. Somuleiðis verður nomið við tey føri, har samstarvið inniber dupult húsarhald.
Ferðastuðul
Stuðul til ferðaútreiðslur verður bert veittur eftir umsókn. Serligt umsóknarblað skal nýtast,
tá søkt verður um stuðul. Til ber eisini at søkja um ferðastuðul umvegis Borgaragluggan.
Rætt til stuðul hava persónar, sum:






Eru undir fullari skattskyldu í Føroyum.
Eru búsitandi í Føroyum.
Hava lønarinntøku.
Hava eina ferðaleið aftur og fram hvønn arbeiðsdag, sum er longri enn 20
kilometrar.
Hava útreiðslur í sambandi við ferðing millum bústað og arbeiðsstað í Føroyum.

Fyri ferðing sjóvegis, loftvegis og gjøgnum undirsjóvartunlar verður stuðul veittur við eini
upphædd fyri hvønn túr sær.
Stuðul verður bara veittur til ferðing aftur og fram millum bústað og arbeiðsstað eina ferð
um dagin.
Men hevur arbeiðstakarin fleiri arbeiðsgevarar, t.d. ein í Tórshavn og ein í Runavík ella
skiftandi ósamanhangandi arbeiðstíðir hjá sama arbeiðsgevara, t.d. frá kl. 08.00 til kl. 12.00
og so aftur frá kl. 20.00 til kl. 24.00 sama dag, verður stuðul tó veittur til eina ferð aftur og
fram til hvønn arbeiðsgevara ávikavíst til hvørja komu, um arbeiðstakarin t.d. býr í Hósvík.
Tá talan er um sjó- og loftvegis ferðing, verður veittur ferðastuðul fyri í mesta lagi tveir túrar
pr. arbeiðsdag.
Stuðul verður veittur sambært serligari útrokningartalvu. Er ferðaleiðin á landi aftur og
fram millum bústað og arbeiðsstað, er stuðulin frá og við 1. januar 2016 hesin:
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Ájavnt ella longri enn
Ájavnt ella longri enn
Ájavnt ella longri enn
Ájavnt ella longri enn
Ájavnt ella longri enn
Ájavnt ella longri enn
Ájavnt ella longri enn
Ájavnt ella longri enn
Ájavnt ella longri enn
Ájavnt ella longri enn

Km
20
30
50
64
102
124
146
168
190
212

Men styttri enn
Men styttri enn
Men styttri enn
Men styttri enn
Men styttri enn
Men styttri enn
Men styttri enn
Men styttri enn
Men styttri enn

Km
30
50
64
102
124
146
168
190
212

Kr.pr.Km.
6,00
14,50
21,50
28,00
33,50
39,00
44,50
50,00
55,50
61,00

Stuðulin til ferðing sjóvegis, loftvegis og gjøgnum undirsjóvartunlar er:





Fyri sjóvegis ferðing, suðuroyarleiðin undantikin kr. 8,45 pr. túr.
Fyri sjóvegis ferðing við suðuroyarleiðini kr. 16,90 pr. túr.
Fyri loftvegis ferðing kr. 20,00 pr. túr.
Fyri ferðing gjøgnum undirsjóvartunlar kr. 10,00 pr. túr.

Fjarstøðan millum bústað og arbeiðsstað verður grundað á stytstu ferðaleiðina millum
bústað og arbeiðsstað.
Frá 1. januar 2015 er ikki longur ein treyt fyri at fáa stuðul til ferðaútreiðslur, at arbeiðsgevarin á umsóknini váttar, at viðkomandi arbeiðir hjá honum.
Ferðastuðulin verður útgoldin á kontu í peningastovni seinast í juli og seinast í januar
mánaði fyri farna hálva árið.
Um ein persónur fær endurgjald á annan hátt fyri ferðaútreiðslur, hevur hesin persónur ikki
samstundis rætt til ferðastuðul sambært lógina. T.v.s. at koyra fleiri saman, verður stuðul
bert veittur til ein persón.
Stuðul til dupult húsarhald
Stuðul til dupult húsarhald verður bert veittur eftir umsókn. Serligt umsóknarblað skal
nýtast, tá søkt verður um stuðul. Til ber eisini at søkja um ferðastuðul umvegis
Borgaragluggan.
Rætt til stuðul hava persónar, sum:




Eru giftir.
Eru búsitandi í Føroyum.
Av arbeiðsávum hava útreiðslur til dupult húsarhald.
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At umsøkjarin skal vera giftur ber í sær, at stuðul til dupult húsarhald ikki verður veittur
ógiftum, sundurlisnum ella fráskildum.
Útreiðslurnar til dupult húsarhald skulu koma av arbeiðsávum og verður kravt, at talan í
roynd og veru er um tvey húsarhald, og at arbeiðið er atvoldin til hetta.
Treytin um dupult húsarhald av arbeiðsávum er tí lokin, um umsøkjarin býr við arbeiðsstaðið, meðan húskið býr aðrastaðni og so langt frá arbeiðsstaðnum, at daglig ferðing antin
ikki er møgulig ella hevur við sær órímiligar trupulleikar, útreiðslur og tíðarnýtslu.
Skipanin er galdandi bæði fyri dupult húsarhald í Føroyum og fyri dupult húsarhald yvir
landamørk.
Mánaðarligur stuðul verður veittur til leigu av høli, umframt dagligur stuðul til kost. Stuðul
verður bert veittur fyri útreiðslur, sum fara upp um eina ávísa minstuupphædd.
Fyri útreiðslur í sambandi við dupult húsarhald eru hesar stuðulsupphæddir ásettar:





Fyri leigu av høli er upphæddin kr. 488 um mánaðin.
Fyri eykaútreiðslur til kost er upphæddin kr. 20,50 fyri hvønn arbeiðsdag.
Innlendis ferðing aftur og fram eina ferð um vikuna (stuðul til ferðaútreiðslur).
Minstaupphæddin, ið viðkomandi sjálvur skal bera, er ásett til kr. 850 fyri
stuðulsskeiðið. Stuðulsskeiðini eru frá 1. januar – 30. juni og 1. juli – 31. desember.

Stuðul til dupult húsarhald verður útgoldin á kontu í peningastovni seinast í juli og seinast í
januar mánaði fyri farna hálva árið.
Tað er ein treyt fyri at fáa stuðul til dupult húsarhald, at útleigarin á umsóknina váttar, at
tær av umsøkjaranum givnu upplýsingar viðvíkjandi íbúð og leigutíð eru rættar.
Um ein persónur fær endurgjald á annan hátt fyri útreiðslur í sambandi við dupult
húsarhald, hevur hesin persónur ikki samstundis rætt til stuðul til dupult húsarhald
sambært lógina.
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MEIRVIRÐISGJALD
Eftirfylgjandi er greitt frá reglunum viðvíkjandi meirvirðisgjaldi, við serligum atliti at
ítróttafeløgum. Nomið verður við teir mest vanligu tættirnar mett verður kunnu koma fyri
í einstaka ítróttafelagnum. T.v.s. talan er ikki um eina úttømandi útgreining.
Greitt verður frá, nær mvg-skyldan tekur við og somuleiðis eru dømi sett upp, ið lýsa,
hvørjar mvg-skyldugar inntøkur vanliga koma fyri hjá ítróttafeløgum.
Eisini verður greitt frá í hvønn mun inngangandi meirvirðisgjald – sokallað keyps mvg – kann
verða frádrigið, tá mvg-uppgerðin verður sett upp, innlatin og avroknað.
Samanumtikið er neyðugt hjá tí einstaka ítróttafelagnum at greina og liða sundur raksturin
í felagnum til tess at staðfesta:






Um felagið er mvg-skyldugt.
Mvg-skyldugu inntøkurnar.
Beinleiðis atknýttar útreiðslur har mvg fæst aftur.
Óbeinleiðis atknýttar útreiðslur har mvg bert lutvíst fæst aftur.
Útreiðslur har mvg ikki fæst aftur.

At enda verður nomið við roknskaparhald og –førslu í sambandi við meirvirðisgjald.
MVG-skyldan
Meginreglan er, at meirvirðisgjald skal rindast landskassanum í øllum liðum av vinnuligari
sølu av vørum og tænastum.
Undantikið avgjaldsskylduni er tó, í breiðari merking, ítróttur og ítróttatiltøk. Tó eru, sum
greitt er frá niðanfyri, undantøk, soleiðis at meirvirðisgjald hóast hesa áseting skal roknast,
sjálvt um talan er um ítrótt.
Er mvg-skylduga inntøkan árliga kr. 30.000 ella meira, hevur felagið skyldu at lata seg
skráseta sum mvg-skyldugt. Fráboðan skal sendast TAKS. Nýtast skal serstakt oyðublað,
sum kann heintast á heimasíðuni hjá TAKS: www.taks.fo.
Markið uppá kr. 30.000 merkir principielt innan eitt tilvildarligt 12 mánaða skeið. Skyldan at
boða til skrásetingar fellur, tá ið tað er eyðsæð, at sølan fer at koma upp um kr. 30.000 um
árið.
Tey ítróttafeløg, ið vanliga hava inntøkur, sum nevndar eru niðanfyri og sum samanlagt eru
omanfyri markið, hava skyldu at verða mvg-skrásett.
Um eitt ítróttafelag, sum higartil hevur verið mvg-skrásett, staðfestir eitt fall í mvgskyldugu inntøkunum, soleiðis at árliga mvg-skylduga sølan fellur niðurum kr. 30.000, ber
23

ikki til - afturvirkandi - at fáa afturgoldið inngoldið meirvirðisgjald. Hinvegin kann felagið
skjótast til ber bera so í bandi, at felagið verður frámeldað mvg-skrásetingini.
Tey feløg, ið eftir hesum reglum ikki hava skyldu at lata seg skráseta, skulu ikki krevja upp
mvg og skulu ikki skrásetast. Tó er niðanfyri greitt frá møguleikanum fyri sjálvbodnari
skráseting í serligum førum.
Vert er tó at leggja til merkis, at eftirlitsásetingarnar í mvg-lógini eisini eru galdandi fyri tey
feløg, sum ikki hava skyldu at lata seg skráseta.
Feløg, sum ikki eru skrásett, mugu ikki seta mvg-upphædd ella aðrar upplýsingar um mvg á
fakturar.
MVG-skyldugar inntøkur
Niðanfyri eru nevnd dømi um inntøkur, ið eru mvg-skyldugar og sum vanliga koma fyri innan
ítróttina:







Lýsingarinntøkur - t.d. í leikskráum.
Sponsor- og reklamuinntøkur - t.d. tá ítróttaklæði bera navn ella merki hjá virki
Kiosk- og kantinusøla og søla av skreytlutum.
Útleiging av reklamuplássi (plakattalvum, skeltiplássi o.t. á bygningum og ítróttaøkjum).
Onnur útleiga av amboðum.
Atgongugjøld, tá skipað verður fyri konsertum og dansi (søkjast kann um frítøku).

Sum nevnt, gerst felagið skrásetingarskyldugt, um nevndu inntøkur fara uppum kr. 30.000
árliga.
Mvg-avgjaldið er 25% av avgjaldsskyldugu inntøkunum.


Sponsor, lýsingar og –reklamuinntøkur

Ítróttafelagið er mvg-skyldugt av øllum sponsor, lýsingar- og reklamuinntøkum, sum verða
móttiknar sum liður í sponsorsáttmálum ella einkultstandandi reklamuavtalum. Og hetta er
óansæð, hvør mótparturin er. T.v.s. at meirvirðisgjald somuleiðis skal verða roknað, hóast
sponsorur ikki rekur mvg-skyldugt virksemi – t.d. fíggingarstovnar, tryggingarfeløg v.m.
Ítróttafelagið hevur skyldu at avrokna sølu-mvg av avtalunum, um inntøkan er hægri enn
kr. 30.000 árliga.
Tilsvarandi er galdandi viðvíkjandi sponsorsáttmálum, har ítróttafelagið móttekur ítróttaklæðir, amboð v.m. frá sponsorinum, í staðin fyri kontantan stuðul, men har felagið
samstundis letur reklamu fyri stuðulin.
Fyri ítróttafelagið og sponsorin hevur mvg-skyldan ongan fíggjarligan týdning, um
sponsorur er mvg-skrásettur. Tá fær hesin meirvirðisgjaldið aftur, meðan ítróttafelagið
24

letur tilsvarandi upphædd í landskassan. Sama er ikki galdandi, um sponsorur, eitt nú er
fíggingarstovnur ella tryggingarfelag, sum ikki er mvg-skyldugt. Tá verður talan um eina alt annað líka - meirútreiðslu fyri sponsorin, tá hesin ikki fær meirvirðisgjaldið aftur, ella eina
minniinntøku fyri ítróttafelagið, nú 20% av sponsorupphæddini verður at gjalda sum sølumvg til landskassan.


Fastogn

Útleiga av fastari ogn er frítikin fyri avgjaldsskyldu. Tó kunnu feløg, hóast hetta, sjálvboðin
lata seg skráseta fyri hendan partin av inntøkunum, um útleigað verður til mvg-skrásettar
leigarar. Hetta viðførir, at útleigarin kann fáa keyps-mvg endurrindað av útreiðslum
viðvíkjandi tí útleigaða partinum av bygninginum. Sjálvbodna skrásetingin kann ikki fevna
um útleigu til bústaðarendamál. Sjálvboðin skráseting kann í fyrsta lagi halda uppat 2 ár
eftir skrásetingina.
Mælt verður til serkøna hjálpt, tá talan er um útleigu av parti av bygningi, hvørs virksemi
bæði inniheldur mvg-skyldugt og mvg-frítt virksemi.


Vælgerandi tiltøk

Nevnast skal somuleiðis, at landsstýrið kann seta nærri reglur um frítøku frá avgjaldsskylduni í sambandi við tiltøk, hvørs yvirskot fara óskerd til vælgerandi endamál ella
endamál, sum á annan hátt eru almannagagnlig. Ítróttarabeiði kemur undir hesa reglu.
Talan er um støk tiltøk, ið annars eru mvg-skyldug, t.d. basarar, konsertir, loppumarknaður
vm. Heitt kann verða á Føroya Landsstýri um avgjaldsfrítøku í hvørjum einstøkum føri sær.


Stuðulsinntøkur og gávur

Stuðulsgávur eru undantiknar fyri mvg-skylduni. Tó er tað ein treyt, at felagið als onki ger,
fyri tann, sum á henda hátt veitir studning, hvørki beinleiðis ella óbeinleiðis. Dømi um
stuðulsinntøkur er t.d. stuðul, sum ítróttafeløg fáa tillutað frá ÍSF, kommunum v.m.
Gávur og annað naturalia, sum sponsorar lata, t.d. bóltar, virðislønir v.m., hevur ongan
týdning fyri mvg-roknskapin. Vanliga er talan um gávur í staðin fyri sponsorinntøkur, tá
latarin ikki fær reklamu ella aðra samsýning frá ítróttafelagnum.
Keyps-MVG, ið kann verða mótroknað sølu-MVG
Meirvirðisgjald, ið skal rindast, vegna omanfyri nevndu mvg-skyldugu inntøkur – og har
beinleiðis samband kann ávísast til avleiddar útreiðslur - kann verða frádrigið, tá gerast skal
upp, hvussu nógv hereftir skal rindast netto í meirvirðisgjaldi.
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T.v.s. at vanliga verður meirvirðisgjald endurrindað vegna fylgjandi útreiðslur:






Prenting av lýsingum.
Keyp av vørum t.d. til kiosk-virksemi.
Útreiðslur av leikskráum.
Útreiðslur í sambandi við konsertir og dans.
Fyrisitingarútreiðslur – (lutfalslig uppgerð).

Meginreglan er, at bert meirvirðisgjald, ið beinleiðis viðvíkur mvg-skyldugu inntøkunum
kann verða frádrigið.
Tað kann tó verða trupult at marka útreiðslur beinleiðis til mvg-skyldugu inntøkurnar, tí
útreiðslurnar viðvíkja eisini ikki mvg-skyldugum virksemi. Sum heild er tað innan
fyrisitingarkostnað, at trupulleikin uppstendur.
Í slíkum føri verður neyðugt at gera eina lutfalsliga uppgerð.
Lutfalsligur frádráttur fyri keyps-MVG
Lutfalsligi parturin verður roknaður við undirstøði í lutfallinum millum mvg-skyldugar
inntøkur og samlaðu inntøkurnar í tí roknskaparári, ið talan er um. Fíggjarinntøkur og mvgfrítiknar stuðulsinntøkur verða ikki roknaðar við í samlaðu inntøkuna, men søla av
rakstrargøgnum skal roknast við.
Dømi: Samlaðu inntøkurnar í 2018 eru uppá 600 t.kr. Av hesum eru 300 t.kr. mvg-skyldugar
inntøkur, svarandi til sponsorar og lýsingar og aðrar inntøkur. Limagjald, atgongumerkir og
stuðulsinntøkur verða ikki roknaðar við.
Lutfallið er hereftir 300/600 x 100 = 50%. Helmingurin av t.d. meirvirðisgjaldinum viðvíkjandi
skrivstovuhald, el- og hita, bókhald, grannskoðan, telefon v.m. verður soleiðis
endurrindaður.
Útrokningin verður gjørd, tá árið er farið. Tó er møguligt at nýta eitt fyribilslutfall, svarandi
til undanfarna árs lutfall. Tá roknskaparárið er komið at enda, verður uppgerð gjørd av tí
veruliga lutfallinum og keyps-mvg endalig javnað.
Um ivamál eru viðvíkjandi lutfalsútrokningini verður mælt til, at heitt verður á sakkøna
hjálp.
Keyps-MVG, uttan frádráttarrætt
Felagið fær ikki frádráttarrætt fyri meirvirðisgjald viðvíkjandi tí partinum av inngangandi
meirvirðisgjaldinum, sum bert viðvíkur tí mvg-frítikna partinum av virkseminum. Talan
kundi t.d. verið um leikarabúnar, sum ikki hava áprentað sponsorar, og ítróttaamboð, sum
bert verða nýtt í mvg-fríum virksemi.
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Harafturat kann ongantíð roknast við í inngangandi avgjaldi, avgjald av keypi v.m., sum
viðvíkur:





Mati til handhava og starvsfólk.
Útvegan og rakstur av íbúð fyri handhava og starvsfólk.
Naturaliusamsýning til starvsfólk.
Gávum.

Endurrindan av inngangandi meirvirðisgjaldi av íløgukostnaðum
Felagsskapir, stovnar og grunnar, ið gera íløgur fyri meira enn 1 mió. kr., meirvirðisgjald ikki
íroknað, kunnu eftir umókn fáa endurgoldið inngangandi meirvirðisgjald av samlaða
íløgukostnaðinum.
Treytirnar eru, at





Talan skal verða um ikki vinnuligt, almannagagnligt frítíðarvirksemi, har í minsta
lagi 33% av samlaða íløgukostnaðinum, meirvirðisgjald ikki íroknað, er fingin til vega
sum gáva ella við óløntum og sjálvbodnum arbeiði,
Arbeiðið, sum meirvirðisgjald kann verða endurgoldið fyri, verður byrjað eftir 1.
januar 2013 og endað í seinasta lagi 5 ár eftir, at umsókn er góðkend, og
Umsóknin um endurgjald fyri inngangandi meirvirðisgjald er móttikin av TAKS í
seinasta lagi 31. desember 2019.

Nærri ásetingar eru lýstar í kunngerð.
Roknskaparreglur
Felagið skal føra roknskap yvir keyp og sølu av vørum og tænastum, til tess at vera ført fyri
at gera upp mvg-millumverandi mótvegis TAKS.
Roknskapurin verður samstundis nýttur sum eftirlitsgrundarlag hjá TAKS. Verða tilmælini
um bókhald fylgd, viðførir hetta, at mvg-roknskaparreglurnar somuleiðis í útgangsstøðinum verða fylgdar.
Í hesum sambandi er neyðugt at stovnseta fylgjandi kontur:





Kontu fyri útgangandi mvg (sølu-mvg).
Kontu fyri inngangandi mvg - rakstur (keyps-mvg).
Kontu fyri inngangandi mvg - íløgur (keyps-mvg).
Kontu fyri avrokning.

Um felagið ikki regluliga førir teldubókhald, ber til ístaðin at føra mvg-roknskapin í einum
serstøkum roknskaparhefti, sum er at fáa frá TAKS.
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Avrokning

Um felagið er mvg-skrásett, verður serligt giro-inngjaldingarkort sent felagnum, ið skal
fyllast út og nýtast til avrokning av meirvirðisgjaldinum. Harumframt er møguligt at nýta
Vinnugluggan, har meirvirðisgjaldið verður avroknað yvir alnetið. Seinna loysnin er ókeypis,
meðan fyrra loysnin inniber eitt ómaksgjald.
Umframt omanfyri nevndu samanlagdu upphædd fyri ávikavíst keyps- og sølumvg, skal
somuleiðis tilskilast, hvussu stór mvg-frí søla hevur verið. T.v.s. (vanliga) atgongumerkjainntøkur v.m.
Avgjaldsskeiðini eru 4 í tali og umfata tíðarskeiðini:

01.01. - 31.03
01.04. - 30.06
01.07. - 30.09
01.10. - 31.12

Gjaldsfreist
10. mai
10. august
10. november
10. februar

Upphæddin, ið skal rindast – ella fáast aftur – frá TAKS, er munurin millum sølumvg og
keypsmvg í tíðarskeiðnum. Um keypsmvg í einum tíðarskeiði er størri enn sølumvg, verður
munurin útgoldin felagnum.
Verður ikki innlatið ella goldið til tíðina, verða eykagjøld áløgd felagnum.
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