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Eg eri eingin »svartiper«
-  Eg noyðist alt ov 
ofta at standa fyri 
skotum tá fólk finnast 
at tí almenna, men 
hóast eg erí fullvísur 
í, at eg onga ábyrgd 
havi, fái eg illa vart 
meg, tí eg havi ikki 
heimild til at úttala 
meg um ítøkilig mál, 
sigur stjórin á 
Gjaldstovuni,
Leif Abrahamsen.

Eu G uttesen____________

-  Eg kenni ntangan á mær 
at kanónin vendir skeivan 
veg tá fólk kenna seg órætt- 
víst viðfaman av tí al- 
menna, sigur stjórin á 
Gjaldstovuni, Leif Abra- 
hamsen.

-  í grundini eri eg troytt- 
ur av at verða brúktur sum 
syndabukkur í øllum mál- 
um, sum hava við peninga- 
viðurskitti hjá tí almenna 
at gera.

-  Vit eru millum annað 
millumlið, tá peningur 
ferðast millum tað almen- 
na og borgaran, men hetta 
merkir ikki at vit hava 
sjálva saksviðgerðina. Vit 
gera tað, sum einstøku 
stovnamir biðja okkum 
gera, sigur Leif Abraham- 
sen.

-  í grundini fái eg heldur 
ikki vart meg, tí vit em  
bara ein avgreiðslustovnur 
fyri 300 almenn rakstrar- 
støð og eg kann ikki úttala 
meg um ítøkilig mál.

-  E m  feihr gjørdir, er tað 
altíð vit, sum fáa ábreiðsl- 
um ar frá fólki, men í rætti-

hga nógvum fømm, er tað 
ikki hjá okkum, at mistøk- 
ini henda. Heldur em  tað 
stovnamir, sum ávísa pen- 
ingin, sum hava størstu 
ábyrgdina av mistøkunum, 
sigur Leif Ahrahamsen.

(ijaldstovan er ein 
avgreidslustovnur
í blaðnum i gjár høvdu vit 
blaðgrem um ein mann, 
sum hevði biða í útvið fimm 
mánaðir eftir fleiri hundr- 
að túsund krónum, sum 
hann átti til góðar fyá tí 
almenna. Peningurin stav- 
aði frá eini kapitalpensión í 
Danmark, sum skuldi flyt- 
ast heim til Føroya. Mað- 
urin hevur nú fmgið pen- 
ingin, men hann hevur ein- 
ki rentuendurgjald fingið 
fyri tíðarskeiðið, sum pen- 
ingurin hevur verið á konto 
hjá tí almenna.

Maðurin hevur eisini 
fingið skrivliga frágreiðing 
bæði frá Toll- og Skattstovu 
Føroya og Føroya Gjald- 
stovu um málið. Frá Toh og 
Skattstovuni er umbering- 
in fyri at hava ligið á mál- 
inum í tríggjar mánaðir, at 
tey vóru undirmannaði og 
hetta var mitt í feriutíð. 
Gjaldstovan sigur í síni frá- 
greiðing, at ordrin frá Toll- 
og Skattstovuni ikki er ein 
útgjaldsordrí men ein bók- 
ingarordri, tí hevur mað- 
urín ongan pening fingið.

-  Stovnamir ávísa gjald- 
ingar um okkum og talan 
kann bæði vera um inn- 
tøkuføringar og útgjalding- 
ar. f hesum førínum var 
bara talan um at inntøku- 
føra, tí tað stóð 0 kr. undir 
teiginum »at utgjalda - og tí 
hava vit onga ábyrgd av, at

Føroyingamir 
fingid starv 
hjá Transocean

Ragnar Simonsen og Mikael Gren hava fingið fast 
starv hjá Transocean - Ragnar skal starvast á 
■ Shelf Explorer« í Norðsjónum og Mikael á 
Kanton Tan 4« vestan fýri Hetland

Mynd: Kalmar Lindenakov

Ragnar Simonsen og 
Mikael Gren, sum fyri 
kortum tóku trygdar- 
skeiðið hjá Transocen, 
hava nú fingið fast 
stafv hjá sama felag. 
Ragnar skal arbeiða á 
boripalli í Norðsjónum 
og Mikael á boripalli 
vestan fyri Hetland. 
D ia  M id j o r d _____________

í  hesi vikuni gera tveir før- 
oyingar seg klárar at fara í 
oljudansin. Teir hava fyri 
kortum verið á trygd- 
arskeið hjá Transocean og 
hava longu fingið fast starv 
hjá amerikanska Trans- 
ocean, ið er eitt av heimsins

størstu borifeløgum.
Ragnar Simonsen skal út 

á »Shelf Explorer«, ið er ein 
sokallaður jack-up bori- 
pallur, sum í løtuni arbeiðir 
í donskum øki í Norðsjón- 
um. Mikael Gren skal út á 
»Kanton Tan 4«. Hetta er 
ein kinesiskur boripallur, 
sum Transocean leigar og 
sum í løtuni arbeiðir vest- 
an fyri Hetland.

Amerada Hess, ið hevur 
fingið hesa avtalu í lag, 
fegnast um, at hesir báðir 
føroyingamir eru komnir 
inn í hitan l\já Transocean. 
Amerada Hess sigur seg 
vóna, at tá ið fyrstu olju- 
pallarnir koma inn á før- 
oyskt øki, hava teir eisini 
føroyingar sum ein part av 
manningini.

maðurin ongan pening hev- 
ur fingið, sigur stjórin á 
Gjaldstovuni, Leif Abra- 
hamsen.

-  Um áheitanin frá Toll- 
og Skattstovuni hevði verið 
rætt útfylt, vildi maðurin 
fingið peningin beinan veg- 
in. lkki fyrr enn 13. novem- 
ber rættar Toll- og Skatt- 
stovan sína áheitan til okk- 
ara og fyrst tá høvdu vit 
heimild at útgjalda pening- 
in, sigur Leif Abrahamsen.

-  Eg eri keddur av, at 
maðurin skal hava runnið 
millum tveir almennar 
stovnar í longri tíð uttan 
úrslit, men hetta kenni eg 
als einki til. Ú t frá tí ítøki- 
liga í málinum, meti eg at 
vit hava avgreitt máiið 
rætt og, at Gjaldstovan 
sum stovnur ikki kann 
taka ábyrgd av mistøkum,

Onga heimild til 
rentuendurgjald
-  Spurnmgurin um rentu- 
endurgjald til mannin fyri 
tíðarskeiðið upp á útvið 
fimm mánaðir er ikki so 
einfaldur at loysa. Tá tað til 
dømis snýr seg um skatt er 
hetta lógarregulera í skat- 
talógini og endurgjaldið er 
&7i um árið. Men tá tað 
kemur til onnur øki eru 
ongar neyvar mannagong- 
dir enn givnar frá almenn- 
ari síðu. Eg havi reist 
spumingin yvir fyri lands- 
stýrinum so seint sum í 
summar og víst á tørvandi 
heimildir at góðskriva ren- 
tu, men enn havi eg einki 
svar fingið haðani, sigur

Leif Abrahamsen.
-  I løtuni havi eg onga 

lógarheimild at geva rentu- 
endurgjald sjálvt um eg 
fegin vildi havt hesa heim- 
ild. Grundleggjandi haldi 
eg, at tað er ein stórur trup- 
ulleiki, at borgarir og virkir 
ikki fáa sín pening til tídina 
og sjálvsagt eigur ein ávís 
symmetri at vera millum 
skuldskriving og góðskriv- 
ing av rentum f\já tí al- 
menna, sigur Leif Abra- 
hamsen.

-  í  summum førum eru 
tað grundaðar orsøkir til at 
vit ikki rinda til tíðina og í 
teimum førum eigi eg at 
hava eina heimild til at 
endurrinda fyri tann ren- 
tumiss borgarir og virkir 
hava verið fyri, sigur Leif 
Abrahamsen

-  Vit hava greiðar reglur

um nær vit skulu krevja 
rentur frá fólki, men regl- 
um ar um nær vit skulu 
rinda fólki rentu eru langt 
frá so greiðar. Støðumar vit 
koma út fyri eru so ymiskar 
frá einum máli til annað og 
ti noyðist eg at hava eina 
heimild so ella so og hana 
havi eg ikki í dag, sigur Leif 
Abrahamsen

-  Sum oftast standa eg 
sum »svartiper« tá 

seinkingur ella feilir 
eru vid gjaldingum hjá 

tí almenna, men í flestu 
forum stavar feilurin 
ikki frá okkum, sigur 

stjórin á Gjaldstovuni, 
Leif Abrahamsen
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ARSINS VIDEO '97-98
P H IL IP S  VR 969 EISAbest útgjørda og mest framkomna 
Super-VHS redigerings-videomaskinaj
• Super VHS • 7 videohøvd • Studio Picture cont
• Proffesionell redigering • |og Shuttle • Studio tracking
• Super VHS kamfiltur • Tnnnbygd redigeringstelda
» Laser-framleidd videohøvd fyri bestu myndadygd

V a n l .  p r ís u r  14.320.-E20SEøy

29"
>29 PT9131

100 Hz D ig ita l Scan • v/B iograf Ijóð 
• 7 h á ta la ra r • P icture in Picture

• 100 Hz Digiscan • Ultra flattmyndarør sum gevur færri 
refleks og goða kontrast • DolbÁ' Pro Logic • 5 hátalarar
• Digital Nicam Hi-Fi stereoljóð • Multi-standard PAL7 
SECAM/NTSC móttøka stereoeffekt • 100 føst programm
• 4-stigs DNR (Dynamic Noice Reductionj

PT7303 100 HZvið 
Incredible Surround gevur 
betri stereoljóð
• 100 Hz « Black Line S myndarør « Menu 
fjarstýring • TXT varp •  Stereo • Ultra 

W hite ge rhv íta r m yndafia tur na túriic  
hvítar • 7-stig at stiila  kiárt •  Incredib le 
Sound gevur bre iðarí og d júpa ri ste reoljóð
•  100 føst programm • M ulti-standard PAL7SECAM/NTSC mótt_<aka

.9’lÓ̂

Pl
Sjónvarp 20 PT 1552 

rXT varp og fjarstyring
• TXT varp • Fjarstýring 

;e p  T im er •  70 føsi programm 
V a n l. p r isu r 5.430.-

Utgjald: 3 990. 
Rest um mðn 
yvir 12 mðn.
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