Løgtingslóg nr. 51 frá 29. desember 1971
um
skatt av rentutrygging v.m.
(Rentutryggingarlógin)
(Sum broytt við ll. nr. 73 frá 24/10 1978, ll. nr. 33 frá 29/5 1985, ll. nr. 51 frá 14/5 1986, ll.
nr. 57 frá 8/5 1987, ll. nr. 30 frá 7/5 1991., ll. nr. 150 frá 30/12 1996, ll. nr. 151 frá 30/12
1996, ll. nr. 40 frá 26/3 2002, ll. nr. 100 frá 20.12.2002 og ll. nr. 181 frá 22. desember
2009.)
§ 1. 1) 5) Ein eftirlønarskipan við stigvísum útgjaldingum er ein eftirlønarskipan, sum verður
útgoldin stigvíst og sum fellur burtur, tá ið tann, sum hevur rætt til eftirlønina, doyr.
Eftirlønarskipanir við stigvísum útgjaldingum eru: lívrenta, eftirsiturenta, avlamisrenta,
eftirlønartrygging ella líknandi rentutrygging. Sum rentutrygging verður roknað arvarenta
treytað av, at í tryggingarskjalinum ikki er tilskilað tí, sum kann fáa veitingarnar útgoldnar,
rætt til at velja ímillum lutaútgjalding ella kapitalútgjalding. Tryggingartakarin er tryggjaði og
eigur tryggingina. Er tryggingin stovnað sum avtala millum løntakara og arbeiðsgevara
hansara, og arbeiðsgevarin er tryggingartakari, skal løntakarin verða tryggjaði og eiga
tryggingina.
§ 1A. 1) Ein lutatrygging sum eftirløn er ein eftirlønarskipan, har sum tryggingarupphæddin
verður útgoldin í eins stórum lutum eftir 10 árum ella, tá ið tryggingin er sett saman við eini
uppsettari lívrentu, treytað av, at í tryggingarskjalinum ikki er tilskilað tí, sum kann fáa
veitingarnar útgoldnar, rætt til at velja í millum lutaútgjalding ella kapitalútgjalding.
Tryggingartakarin er tryggjaði og eigur tryggingina. Tryggingin kann verða teknað sum ein
váðatrygging, sum bert verður útgoldin, um tryggjaði verður avlamin ella doyr fyri avtalaðu
útgjaldingina. Tryggingin kann eisini verða sett saman við eini avlamisveiting.
1B. 1) 5) Ein kapitaleftirlønartrygging er ein eftirlønarskipan, sum verður útgoldin við einari
kapitalupphædd. Tryggingartakarin er tryggjaði og eigur tryggingina. Er tryggingin stovnað
sum avtala millum løntakara og arbeiðsgevara hansara, og arbeiðsgevarin er
tryggingartakari, skal løntakarin verða tryggjaði og eiga tryggingina. Avtalan kann verða
gjørd um, at tryggingarupphæddin bert verður útgoldin, um tryggjaði livir, tá ið útgjalding
skal fara fram eftir avtaluni. Tryggingin kann eisini verða stovnað sum ein andlátstrygging
burturav. Tryggingin kann harafturat verða sett saman við eini avlamisveiting.
2. stk. 4) Aftaná at tryggingareigarin er fyltur 60 ár, kann ein kapitaleftirlønartrygging bert
verða stovnað sum uppískoyti til eina verandi kapitaleftirlønartrygging.
§ 1C. 1) 5) Ein eftirlønaruppsparing er ein eftirlønarskipan í peningastovni, sum verður
útgoldin við einari kapitalupphædd. Í avtaluni skal verða tilskilað, at kapitalurin við
tilskrivaðum rentum v.m. skal útgjaldast kontoeigaranum. Avtalað skal vera um útgjalding,
um kontoeigarin doyr. Til kontoina kann knýtast ein andlátstrygging og / ella
avlamisupphæddartrygging.
2. stk. 4) Eftirlønaruppsparing skal verða stovnað áðrenn eftirlønareigarin er fyltur 60 ár.
§ 1D. 1) 5) Ein lutaeftirlønaruppsparing er ein eftirlønarskipan í peningastovni, har
eftirlønarupphæddin verður útgoldin í eins stórum veitingum eftir 10 árum. Lutaútgjaldingin
skal verða útgoldin kontoeigaranum, meðan hann er á lívi. Í avtaluni skal verða tilskilað

inngjaldingartíðarskeiðið og tann árliga inngoldna upphæddin. Avrátt skal vera um
útgjalding, um kontoeigarin doyr.
2. stk. Áðrenn lutaútgjalding byrjar, velur kontoeigarin útgjaldingarhátt:
1. ein útgjaldingarhátt við eini árligari lutaútgjalding, sum er ein upphædd
svarandi til virðið á skipanini við álmanakkaársins byrjan, býtt við tí áratali, sum
útgjalding enn ikki hevur verið fyri, ella
2. ein útgjaldingarhátt við einari árligari lutaútgjalding, sum er ein upphædd, sum
við óbroyttari rentu í øllum útgjaldingartíðarskeiðinum hevur eins stórar árligar
lutaútgjaldingar.
§ 1E. 1) 5) Inngjøld til eina kapitaleftirlønartrygging og eina kapitaleftirlønaruppsparing eftir
§§ 1B og 1C kunnu av arbeiðsgevaranum og av eigaranum við fullari skattskyldu verða í
mesta lagi kr. 25.000,- drigin frá í skattskyldugu inntøkuni árliga. Er arbeiðsgevarin við til at
rinda til skipanina, verður eigarans frádráttur lækkaður við arbeiðsgevarans inngjøldum.
Frádrátturin verður prís-talsviðgjørdur 1. juli 1987 við prístalinum 1. juli 1986 sett til 100.
Broytingin í frádráttinum verður útroknað hvønn 1. juli og kunngjørd av
landsstýrismanninum sum galdandi fyri komandi álmanakkaár.
2. stk. 3) Inngjøld til eina skipan sambært §§ 1, 1 A og 1 D kunnu av eigaranum við fullari
skatt-skyldu verða drigin frá í tí skattskyldugu inntøkuni, tó ikki arbeiðsmarknaðargjøld.
3. stk. Kapitalinngjøld til eftirlønarskipanir eftir §§ 1, 1 A og 1 D kunnu av eigaranum við
fullari skattskyldu verða drigin frá í 10 ár, soleiðis at innskotið verður drigið frá við 1/10 í
innskotsárinum og hvørt av hinum 9 árinum.
4. stk. Er tíðarskeiðið fyri inngjøld til eftirlønarskipanir eftir §§ 1, 1 A og 1 D styttri enn 10
ár, skulu inngjøldini dragast frá í 10 ár. Verður inngjaldið til nevndu skipanir hækkað, tá ið
eftirverandi tíðarskeiðið er styttir enn 10 ár, skal frádrátturin fyri hækkingina á sama hátt
dragast frá yvir eitt 10 ára tíðarskeið.
5. stk. Um samlaði árligi frádrátturin eftir stk. 3 og 4 er minni enn kr. 25.000,- hevur
skattgjaldarin rætt til ein árligan frádrátt uppá kr. 25.000,-, inntil øll inngjøldini eru drigin frá.
Frádrátturin verður prístalsviðgjørdur 1. juli 1987 við prístalinum 1. juli 1986 sett til 100.
Broytingin í frádráttinum verður útroknað hvønn 1. juli og kunngjørd av
landsstýrismanninum sum galdandi fyri komandi álmanakkaár. Tó ber ikki til at draga frá
størri upphædd árliga enn tað, sum er goldið.
6. stk. Doyr hin skattskyldugi, áðrenn liðugt er at draga frá fyri kapitalinnskot ella inngjøld
eftir stk. 3-5, kann eftirsitandi hjúnafelagin, um hann, tá ið andlátið varð, livdi saman við tí
deyða, halda fram at draga frá.
§ 1F.1) 3) Útgjalding frá arbeiðsloysistrygging er skattskyldug inntøka.
§ 1G. Eftirlønarskipanir, ið hava gildi fyri 29. mai 1985, koma tó ikki undir ásetingarnar í § 1
E.
2. stk. Landsstýrismaðurin kann við kunngerð áseta nærri reglur um upplýsingarskyldu og
gjaldshátt v.m. til umsitingina av eftirlønarskipanum eftir hesi lóg.
§ 1H. 5) Eftirlønarupphæddin í peningastovni skal støðlast í samsvar við reglurnar í lógini
um bankar og sparikassar. Tá talan er um puljuskipan, kann peningastovnurin uttan

avgjald ella inntøkuskatt fyri eftirlønareigaran flyta upphæddir av kontantkontoini, sum
svara til negativan ávøkstur í puljuni.
§ 1I. 5) Avtala kann ikki vera um útgjalding eftir deyða eftirlønareigarans til onnur enn
næstu avvarðandi hansara ella hjúnafelaga, fráskildan hjúnafelaga, lívsarvingar, stjúkbørn,
fosturbørn ella lívsarvingar teirra.
§ 2. 1) 5) Ein arbeiðsgevari kann, tá hansara skattskylduga inntøka verður uppgjørd, draga
frá gjøld til eftirløning av starvsfólki hansara ella næstu avvarðandi teirra. Hetta er
galdandi, antin tey, sum sambært eftirlønarskipanini hava rætt til eftirløn, hava rætt til eina
stigvísa árliga eftirlønarinntøku (eftirlønarskipan við stigvísari útgjalding ella
lutaeftirlønarskipan) ella eina kapitalútgjalding (kapitaleftirlønarskipan). Frádrátturin er
treytaður av:
1. at gjaldið verður endaliga frábýtt ognum gjaldarans og hann ikki kann ráða yvir
tí,
2. reglurnar í eftirlønarskipanini eru gjørdar soleiðis, at løntakarin - eftir § 3 - ikki
tekur egin og arbeiðsgevarans gjøld til eftirlønarskipanina við, tá ið tann skattliga
inntøkan verður uppgjørd.
§ 3. 5) Ein løntakari skal ikki, tá ið skattskylduga inntøka hansara verður uppgjørd, taka tey
gjøld við, sum hann sjálvur og arbeiðsgevari hansara rinda til
arbeiðsgevaraeftirlønarskipan, sum vissar løntakaranum ella avvarðandi hansara eina
leypandi árliga eftirlønarinntøku ella eina kapitalútgjalding. Tað er tó ein treyt, at tað í
eftirlønarsáttmálanum er tilskilað, at løntakarin ikki kann avhenda, veðseta ella á annan
hátt ráða yvir gjaldinum saman við rentum, øðrum vinningi, bonusi v.m., so leingi talan er
um eina eftirlønarskipan, sbr. § 1H, og at kreditorar hansara ikki í sama tíðarskeiði kunnu
halda seg skaðaleysan í hesum gjøldum.
§ 3a. 1) (Fallin burtur)
§ 4. 5) Rentur og annar vinningur av eftirlønarskipan í peningastovni v.m. skulu ikki roknast
við í skattskyldugu inntøkuna, eins og avgjald ikki verður tikið so leingi, hesar eftirlønir ikki
verða útgoldnar.
§ 5. 1) Sum skattskyldug inntøka roknast:
a) Stigvísar útgjaldingar frá teimum í §§ 1, 1 A og 1 D nevndu eftirlønarskipanum.
b) Bonusútgjaldingar frá tryggingargjøldum v.m., sum sambært §§ 1, 1 A og 1 D kunnu
dragast frá við fullari upphædd ella verða avskrivaðar í inntøkuni. Bonus, ið verður útgoldið
samlað, tá ið ein av teimum í 1. punktum umrøddu tryggingum fellur til útgjaldingar, verður
sett úr gildi ella fellur burtur, verður skattað eftir reglunum í § 6, litra a).
§ 6. Av hesum útgjaldingum verður avgjald latið til landskassan eftir reglunum í § 7:
a) 1) Aðrar útgjaldingar enn stigvísar útgjaldingar og stigvísar bonusútgjaldingar frá teimum í §§ 1, 1A og 1D umrøddu eftirlønarskipanum, eisini útgjalding av afturkeypsvirði og
viðurlag fyri at missa rættin til eina eftirlønarinntøku. Verður ein av omanfyri nevndu
eftirlønarskipanum broytt soleiðis, at eftirlønarskipanin ikki longur lýkur treytirnar fyri fullum
frádráttar- og avskrivingarrætti fyri inngjaldingarnar, so verður henda broyting roknað sum

afturkeyp, og avgjald skal latast landskassanum. Er einki afturkeypsvirði til, verður í staðin
kapitalvirðið av frítryggingarskjalsupphæddini, tá ið eftirlønarskipanin bleiv broytt, nýtt sum
grundarlag fyri útrokningini av tí avgjaldsskyldugu peningaupphæddini. Í teimum førum,
tryggingargjaldstíðarskeiðið er styttri enn 10 ár, verður tann avgjaldsskylduga
peningaupphæddin minkað við partinum av teimum goldnu gjøldunum v.m., sum høvi ikki
hevur verið at drigið frá, tá tann skattskylduga inntøkan varð uppgjørd.
b) 2) 5) Kapitalútgjaldingar samsvarandi treytunum fyri kapitaleftirlønum, tá ið løntakarin er
komin upp í hesa skipan aftaná 19. oktober 1971 og hann eftir reglunum í § 3 ikki hevur
tikið gjøld frá arbeiðsgevaranum til eftirlønarskipanina við í tí skattskyldugu inn-tøk-uni.
c) Somuleiðis verður avgjald latið til landskassan, tá ein kapitaleftirlønartrygging verður
broytt soleiðis, at løntakarin, tá skattskylduga inntøka hansara verður uppgjørd, ikki longur
hevur rætt til ikki at taka tey gjøld við, sum arbeiðsgevarin hevur latið til eftirlønarskipanina.
Grundarlagið undir útrokningini av avgjaldinum til landskassan er tað afturkeypsvirðið, sum
tryggingin hevur, tá broytingin fer fram, og avgjald til landskassan verður latið av tí
partinum av afturkeypsvirðinum, ið stavar frá inngjaldingum frá arbeiðsgevaranum. Er einki
afturkeypsvirði til, verður ístaðin roknað við frítryggingarskjalshæddini.
§ 6A. 1)7) Tá ið persónur við fullari skattskyldu til Føroya fær kapitalupphædd útgoldna frá
eftirlønarskipan í tryggingarfelag, eftirlønarkassa, peningastovni o.l. sambært afsnit 1 í „lov
om beskatning af pensionsordninger m.v.“ við seinni broytingum (pensionsbeskatningsloven), eru reglurnar um avgjald í § 6, samanbornar við § 7, ikki galdandi.
§ 6B. 1) 5) Avgjaldið av teimum eftirlønarskipanum, sum sambært danska lóggávu tillutast
Føroyum, fer í landskassan.
2. stk. Landskassin endurrindar tí avgjaldsskylduga avgjaldið eftir stk. 1 við tí partinum,
sum er hægri enn 35% býtt samsvarandi tað ella tey tíðarskeið, sum tann avgjaldsskyldugi
hevur havt fulla skattskyldu til Føroyar. Er eftirlønarskipanin søgd upp í úrtíð, skal avgjaldið
endurrindast við tí partinum, sum er hægri enn 55% býtt samsvarandi tað ella tey
tíðarskeið, sum tann avgjaldskyldugi hevur havt fulla skattskyldu til Føroyar.
3. stk. Avgjaldið eftir stk. 1 verður endurgoldið við fullari upphædd, um tann
avgjaldsskyldugi innan 4 vikur eftir útgjaldingina nýtir hetta avgjaldið og ta útgoldnu
kapitalupphæddina sum inn-skot til eina sama slag eftirlønarskipan í føroyskum
tryggingarfelag ella peningastovni eftir hesi løgtingslóg.
4. stk. Innskot eftir stk. 3 gevur ikki rætt til frádrátt í skattskyldugu inntøkuni.
5. stk. Landsstýrismaðurin kann í kunngerð áseta nærri reglur fyri umsitingina av reglunum
í stk. 2 og stk. 3.
§ 7. 1) 5) Tá ið útgjalding fer fram eftir § 6, litra b, verður av tí avgjaldsskyldugu upphæddini,
sum er minkað niður í næstu peningaupphædd, sum kann býtast við 100, latið avgjald til
landskassan upp á 35%. Verður ein eftirlønarskipan útgoldin sum eingangsupphædd, tá ið
eftirlønareigarin doyr, verður latið avgjald til landskassan upp á 35% av tí avgjaldsskyldugu
upphæddini. Sama avgjald er galdandi, um kapitaleftirløn verður útgoldin vegna viðvarandi
óarbeiðsføri.
Stk. 2. Tá ið útgjalding fer fram eftir § 6, litra a og litra c, verður av tí avgjaldsskyldugu
upphæddini, sum er minkað niður í næstu peningaupphædd, sum kann býtast við 100,
latið avgjald til landskassan upp á 55%. Fyri kapitaleftirlønir er útgjalding áðrenn 60 ára
aldur roknað sum útgjalding í ótíð.
Stk. 3. 6) Tryggingarfelagið, peningastovnurin, eftirlønarkassin v.m. hevur skyldu til, tá ið

ein útgjalding skal fara fram av eini eftirlønarskipan, at útrokna og afturhalda avgjaldið, og
innan 4 vikur aftaná, at tryggingarfelagið, peningastovnurin, eftirlønarkassin v.m. hevur
fingið kunnleika um avgjaldskylduna, at inngjalda avgjaldið til landskassan. Tær í § 6
umrøddu útgjaldingar v.m. verða ikki taldar við, tá tann skattskylduga inntøkan verður
uppgjørd. Avgjaldið kann ikki dragast frá, tá tann skattskylduga inntøkan verður uppgjørd.
Útrokningin av avgjaldinum kann innan 4 vikur eftir, at boðað er frá gjaldskylduni, av tí
avgjaldskylduga verða kravd eftirkannað av Toll- og Skattaráð Føroya. Kæra um avgerð
hjá Toll- og Skattaráð Føroya kann leggjast fyri skatta- og avgjaldskærunevndina innan 4
vikur eftir, at Toll- og Skattaráð Føroya hevur tikið avgerð sína.
Stk. 4.7) Um byrjað er at gjalda út av eftirlønarskipan, ber ikki til at gjalda inn aftur á somu
eftirlønarskipan „Ásetingin er tó ikki galdandi fyri útgjald av avlamiseftirløn
frá eftirlønarskipan.“
§ 7A. 1) Verður avgjaldsskylda eftir § 5, litra b), 2. punktum ella § 6 og hevur tann
avgjaldsskyldugi fulla skattskyldu til Danmark, tá ið avgjaldið skal latast, skal avgjaldið
býtast millum Føroyar og Danmark eftir reglunum í stk. 2. Hevur tann avgjaldsskyldugi fulla
skattskyldu bæði til Føroyar og Danmark, tá ið avgjald skal latast, verður avgjaldið býtt eftir
reglunum í stk. 2, um so er, at persónurin er heimahoyrandi í Danmark eftir reglunum í
tvískattaavtaluni millum Danmark og Føroyar. Avgjaldið, sum eftir stk. 2 tillutast Danmark,
fer í statskassan.
2. stk. Samlaða avgjaldið verður býtt í mun til tað ella tey tíðarskeið, sum tann
avgjaldsskyldugi hevur havt fulla skattskyldu til ávikavíst Føroyar ella Danmark. Hevur tann
avgjaldsskyldugi í einum tíðarskeiði havt fulla skattskyldu bæði til Føroyar og Danmark,
verður hetta tíðarskeiðið, tá ið samlaða avgjaldið skal býtast, tillutað tí partinum av ríkinum,
har tann avgjaldsskyldugi er heimahoyrandi eftir reglunum í tvískattaavtaluni millum
Føroyar og Danmark. Hevur tann avgjaldsskyldugi í einum tíðarskeiði havt fulla skattskyldu
hvørki til Føroyar ella Danmark, verður hetta tíðarskeiðið, tá ið samlaða avgjaldið skal
býtast, tillutað Føroyum.
§ 8. 1) Fyri útgjaldingar frá tryggingar- ella eftirlønarskipanum eftir hesi lóg, sum vóru
virkandi við byrjan av tí inntøkuári, sum varð nýtt til at seta í skatt fyri skattaárið 1971/72,
ella tær tryggingar- ella eftirlønarskipanir, sum inngjalding var liðug fyri ella steðgað, galda
í staðin fyri ásetingarnar í § 6 a) tær higartil galdandi reglur.
§ 9. 1) 5) Flyting frá eini skipan til eina aðra verandi ella nýggja her í landinum fyri sama
persón verður ikki viðgjørd sum út- ella inngjalding, um so er, at flytingin er:
1. millum eftirlønarskipanir við leypandi útgjaldingum,
2. frá eini lutaeftirlønartrygging ella lutaeftirlønaruppsparing til eina
eftirlønarskipan við leypandi útgjaldingum,
3. frá eini lutaeftirlønartrygging ella lutaeftirlønaruppsparing til eina aðra
lutaeftirlønartrygging ella lutaeftirlønaruppsparing,
4. frá eini kapitaleftirlønartrygging ella kapitaleftirlønaruppsparing til eina
eftirlønarskipan við leypandi útgjalding,
5. frá eini kapitaleftirlønartrygging ella kapitaleftirlønaruppsparing til eina aðra
kapitaleftirlønartrygging ella kapitaleftirlønaruppsparing,
6. frá eini kapitaleftirlønartrygging ella kapitaleftirlønaruppsparing til eina
lutaeftirlønartrygging ella lutaeftirlønaruppsparing."

§ 10. 1) Av teimum í §§ 7 og 7A nevndu avgjøldum og § 6B, stk. 1 nevnda avgjaldi frádrigið
møgu-ligum endurgjaldi eftir stk. 2 ella stk. 3 í somu §, verða 1. mars á hvørjum ári latin
40% til kommunurnar at býta sínamillum lutfalsliga eftir fólkatalinum skrásett av
landsfólkayvirlitinum 1. januar sama ár.
§ 11. 1) 5) (Fallin burtur)
§ 12. 5) (Fallin burtur)
§ 13. 1) Henda lóg kemur í gildi beinanvegin.
Tíðaravmarkaðar ásetingar
§ 14. 7) Fyri lutaeftirlønarskipanir sbrt. § 1 D verður sett eitt samlað hámark fyri loyvdum
inngjaldi við frádráttarrætti í skattskyldugu inntøkuni. Hámarkið verður kr. 100.000 fyri árið
2010. Ov nógv inngoldin upphædd, ið ikki kann geva frádrátt í skattskyldugu
inntøkuni fyri 2010, verður goldin út aftur uttan avgjald. Henda áseting er eisini
samsvarandi galdandi fyri § 1 A.
Stk. 2. Har frádráttur í skattskyldugu inntøkuni er hægri enn loyvda markið fyri inngjaldi á
kapitaleftirlønartrygging / kapitaleftirlønaruppsparing sbrt. § 1 E, verður fyri árini 2006 og
2007 loyvt, at ov nógv frádrigna upphæddin beinleiðis verður sett inn á
lutaeftirlønartrygging/ lutaeftirlønaruppsparing, verandi ella nýstovnað. Váttan frá
pensjónsveitara, um at upphæddin er flutt til lutaeftirlønarskipan skal vera TAKS í hendi í
seinasta lagi 1. oktober 2010.
Stk. 3. Pensjónseigarin sambært stk. 2 avger sjálvur, hvørja lutaeftirlønarskipan og hjá
hvørjum pensjónsveitara í Føroyum pensjónspeningurin skal flytast
inn á. Arbeiðsgevaraskipan gongur framum eina privat stovnaða eftirlønarskipan.
Stk. 4. Um ásetingin í stk. 2, 2. pkt. ikki verður fylgd, verður ov nógv inngoldna upphæddin
goldin út við avgjaldi upp á 55%.
Stk. 5. Fyri árið 2008, har frádráttur í skattskyldugu inntøkuni ikki er tikin við í
skattauppgerðini, ber til at fáa peningin út aftur uttan at rinda avgjald. Sama er galdandi fyri
árið 2009. Útgjaldið skal vera gjørt fyri 1. oktober 2010.
Stk. 6. Hámarkið fyri inngjaldi á kapitaleftirlønartrygging/ kapitaleftirlønaruppsparing verður
fyri árið 2010 ásett til kr. 25.000.
Stk. 7. Persónar, sum gerast ella eru 70 ár ella eldri í inngjaldingarárinum, kunnu ikki rinda
privat teknaða kapitaleftirlønarskipan við frádráttarrætti í skattskyldugu inntøkuni í 2010.“
Lógarbroytingar og ígildisreglur:
1) Broytt við ll. nr. 30 frá 07.05.1991
2) Broytt við ll. nr. 57 frá 08.05.1987
3) Broytt við ll. nr. 150 frá 30.12.1996
4) Broytt við ll. nr. 151 frá 30.12.1996
5) Broytt við ll. nr. 40 frá 26.03.2002 við gildi frá 10.04.2002
6) Broytt við ll. nr. 100 frá 20.12.2002 við gildi frá 28.12.2002
7) Broytt við ll. nr. 181 frá 22.12.2009 við gildi frá 1. januar 2010

