
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Tórshavn 1. februar 2017 
 
 
 

 
Til vejledning om indberetning af nettoomsætning til Fjarskiftiseftirlitið 
 
I henhold til Fjarskiftislógins (FSL) § 63 skal Fjarskiftiseftirlitiðs udgifter fordeles på de 
virksomheder der har fået tilladelse efter FSL § 4. I henhold til FSL § 63 stk. 2 skal denne 
fordeling tage udgangspunkt i tilladelseshavers nettoomsætning. 
 
Den nettoomsætning der skal medregnes, er nettoomsætning fra salg som er relateret til 
operatørens tilladelse, givet i henhold til FSL § 4. 
 
FSL § 4 stk. 1 fastsætter, at tilladelsen omfatter at drive og udbyde offentlige netværk og 
kommunikationsservices (”reka og bjóða út alment fjarskiftiskervi og fjarskiftistænastur”). 
 
Loven er, jf. FSL § 2 stk. 3, gældende på færøsk land- og søterritorium, samt fly og skibe 
registrerede på Færøerne, herunder også offshore installationer på færøsk søterritorium1. 
 
Tilladelsen omfatter både engros og detail salg. 
 
Ved engros salg forstås i denne vejledning salg fra en færøsk teleoperatør (tilladelseshaver) til 
en anden færøsk teleoperatør (tilladelseshaver) eller til en udenlandsk teleoperatør. 
 
Alt andet salg er at betragte som detail salg. 
 
Salg der skal medtages i nettoomsætningen: 
Engros salg tælles med i nettoomsætningen, med mindre det specifikt er undtaget, jf. ”salg der 
ikke skal medtages i nettoomsætningen” nedenfor. Med i nettoomsætningen medtages også: 
 

 Engros indtægter fra salg af udenlandsforbindelser, eksempelvis søkabelkapacitet, der 
leveres til anvendelse på det færøske marked, dog med undtagelse af  indrømmelsen 
givet FT-Net specificeret under ”salg der ikke skal medtages i nettoomsætningen” 
nedenfor. 
 

 Engros indtægter fra inbound roaming, da disse indtægter stammer fra tjenester som 
opnås ved engros salg til udenlandske operatører, for at benytte det færøske offentlige 
netværk, mens deres abonnenter befinder sig på Færøerne. 

 

                                                           
1
 Færøsk søterritorium skal her forstås som “landleiðin”, som defineret i “Lóg um vinnuligan fiskiskap”, § 4. 



 
 
 
 
 

Omsætning fra alt detail salg, hvor abonnementsforholdet er med en færøsk operatør 
(tilladelseshaver), skal tælles med i nettoomsætningen, uanset hvor ydelsen konsumeres2. Med 
i nettoomsætningen medtages også: 
 

 Samtlige indtægter fra mobilabonnementer, også den del som vedrører at mobilen 
anvendes i mobilnet udenfor Færøerne3. 
 

 Nettoomsætning fra salg til skibe og fly, uanset hvor ydelsen konsumeres, herunder 
forbrug udenfor Færøerne via udenlandsk ejede mobilnet, satellitter etc., og uanset hvor 
fartøjet er registreret. 
 

 Erhvervsmæssigt videresalg af udenlandsforbindelser, eksempelvis søkabelkapacitet, 
leveret til anvendelse på det færøske marked. 

 
 
Salg der ikke skal medtages i nettoomsætningen: 
Salg som ikke forudsætter en tilladelse efter § 4 stk. 1, er ikke omfattet. 
 
Salg af hardware, såsom mobiler, tablets, routere mv. er således ikke omfattet. 
 
Engros salg af ydelser der alene og varigt leveres udenfor færøsk søterritorium1, skal ikke 
tælles med i nettoomsætningen. Eksempelvis skal salg af søkabel kapacitet til en udenlandsk 
operatør (eks. British Telecom), og som alene vedrører strækninger udenfor det færøske 
søterritorium, ikke tælles med i nettoomsætningen. 
 
Erhvervsmæssigt salg af ydelser der alene og varigt leveres til permanente installationer, 
eksempelvis offshore installationer, udenfor færøsk søterritorium1, skal heller ikke tælles med i 
nettoomsætningen. 
 
P/F SHEFA og FT-NET har selvstændige tilladelser i henhold til FSL § 4 stk. 1, og skal som 
sådanne opgøre nettosalget i henhold til FSL § 63 stk. 2, hhv. § 64 stk. 1. 
 
Engros salg af SHEFA kapacitet til færøske operatører viderefaktureres fra P/F SHEFA til P/F 
FT-Net, som så står for selve salget, da P/F SHEFA ikke har nogen ansatte. Der sker således 
ikke nogen forædling af det solgte produkt, og viderefaktureringen giver ikke i sig selv anledning 
til forøget tilsyn, i forhold til hvis salget skete direkte fra P/F SHEFA. 
 
På denne baggrund indrømmes der FT-Net ret til, ved opgørelsen af sin nettoomsætning, at 
fratrække købet af kapacitet fra P/F SHEFA, som udelukkende sker med henblik på videresalg. 
Herved undgås en urimelig kaskadeeffekt i selve engros leddet, som ikke er begrundet i ekstra 
tilsynsaktiviteter, samtidig som den samlede engros nettoomsætning indgår. 
 

                                                           
2
 Der er tale om et detail abonnementsforhold hos en operatør med færøsk tilladelse. Derfor er alle vilkår, herunder indtægter, fra 

dette abonnementsforhold, at betragte som en leverance på det færøske telemarked og bl.a. beskyttet af slutbrugerrettighederne i 
FSL kapitel 5, uanset hvor abonnenten (lejlighedsvis) henlægger sit forbrug. 
3
 Anvendelsen udenfor Færøerne sker i kraft af et abonnement på det færøske telemarked som er underlagt reglerne i FSL, som 

udover bl.a. slutbrugerrettigheder også omfatter international roaming. 



 
 
 
 
 

Opgørelse af nettoomsætning: 
Nettoomsætning defineres i årsregnskabslovens Bilag 1 ”Definitioner” således; 
 

"Salgsværdien af produkter og tjenesteydelser m.v., der henhører under selskabets 
ordinære aktiviteter med fradrag af prisnedslag, merværdiafgift og anden skat, der 
er direkte forbundet med salgsbeløbet." 

 
Herved forstås i praksis, at enhver virksomhed med tilladelse efter FSL § 4 stk. 1, skal 
indberette den samlede omsætning af varer og tjenester, som er omfattet af tilladelsen, dog 
med fradrag af moms (”mvg”), momsudjævning4 (”mvg-javnan”), samt eventuelle rabatter. 
Andre fradrag må ikke foretages. 
 
Omsætningen er de indtægter den pågældende tilladelseshaver opnår ved salg til engros og 
detail, herunder også salg til koncernforbundne operatørselskaber. Det betyder, at 
koncernforbundne selskaber med hver sin tilladelse skal opgøre og indberette 
nettoomsætningen hver for sig. 
 
Engros køb af ydelser som medgår til fremstilling af detail ydelser, må ikke fratrækkes ved 
opgørelse af nettoomsætningen, uagtet at dette medfører at samme omsætning indgår to 
gange, idet detail omsætningen indeholder købet af engros ydelsen. Bestemmelsen gælder 
også koncerninterne køb mellem selskaber med hver sin tilladelse. Begrundelsen følger dels af 
lovens bogstav, og dels af praktiske hensyn, idet alternativet ville være at etablere et 
ressourcekrævende momslignende system. Et sådant system forekommer at være at skyde 
over målet, idet engros afgifter må formodes overvæltet i prisen til detail operatørerne. Dog får 
FT-Net adgang til at fratrække i sin nettoomsætning engros køb fra P/F SHEFA, som 
udelukkende er til videresalg, jf. ovenfor. 
 
Udgifter for engros køb af outbound roaming må heller ikke fratrækkes ved opgørelse af 
nettoomsætningen5, uagtet at der er tale om at abonnenten bruger et udenlandsk mobilnet, 
hvilket mobilnet ikke selvstændigt udgør en del af det færøske mobilmarked6. 
 
Beregning af markedsandele: 
Markedsandelen for det enkelte selskab, til brug for FSL § 63, beregnes ved at summere den 
indberettede nettoomsætning for samtlige tilladelseshavere, og sætte den enkelte 
tilladelseshavers nettoomsætning i forhold hertil. 
 
Krav til indberetning 
Opgørelsen af nettoomsætning skal, i henhold til FSL § 64, revideres af selskabets eksterne 

revisor. Nettoomsætningen indberettes for det foregående år og indsendes vedlagt 

revisorerklæring til Fjarskiftiseftirlitið senest den 1. november hvert år. 

                                                           
4
 Relevant for operatører som udfører momsfritaget virksomhed, eksempelvis ”serligar elektroniskar peningastovnstænastur”. 

5
 I henhold til de indtil ultimo 2015 gældende koncessioner, skulle udgifterne til Fjarskiftiseftirlitið betales af operatørerne i forhold til 

deres markedsandel af den koncessionerede del af telemarkedet. Til beregning af markedsandelene anvendtes også omsætning, 
men her var praksis, at udgifterne til ”outbound roaming” blev fratrukket omsætningen før markedsandelene blev beregnet. 
6
 Der er tale om en mobil abonnent, som er tegnet hos en operatør med færøsk tilladelse. Derfor er alle vilkår, herunder indtægter, 

fra dette abonnementsforhold, at betragte som en del af det færøske telemarked, uanset hvilket mobilnet vedkommende abonnent 
anvender. Abonnenten kan således kun anvende det udenlandske mobilnet qua det faktum, at denne via sit abonnementsforhold 
med den færøske operatør er sikret, via roamingaftaler, at kunne anvende det pågældende udenlandske net. Derfor må engros 
udgifterne til outbound roaming heller ikke fratrækkes. 


