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Bankakanningin ávirkaði 
fíggjarmarknaðimar
Farna vikan hevur verid 
fridarlig á lánsbræva- 
marknaðinum nú líkt er 
til, at asiatisku fíggjar- 
marknadirnir gerast 
friðarligari. Banka- 
kanningin hevdi ávísa 
ávirkan á danska 
lánsbrævamarknaðin. 
Gitingar um eina rentu- 
hækking í Englandi 
hava ført vid sær, at 
pundið er hækkað.

Seinasta vikan hevur sum 
heild verid fridarlig á danska 
lánsbrævamarknaðinum, og 
vórðu eingi lyklatøl av týdn- 
ingi almannakunngjørd í vik- 
uni Marknaðurin hevur tó 
verid positivur og merktur av 
smávegis kurshækkingum 
Asiatisku fíggjarmarknað- 
irnir hava seinastu vikuna 
verið friðarligari, og hevur 
hetta tó lagt ein doyvara á 
kurshækkingar á lánsbræva- 
marknaðunum.

10-ara danska statsláns- 
brævið - 7% st. lán 2007 - 
kostaði kl. 12 í gjár 112,30 
móti 112,20 fyn viku síðan 2- 
ára statslánsbrævið - 6% st. 
ián 1999 - kostaði 103,18 móti 
103,15 fyri viku síðan Tað 
føroyska lánsbrævið - 5% 
FRL 1999 - kostaði fyrra- 
dagin 99,90, sum svarar til 
eina rentu á 5,049í.

Bankakanningin
ávirkadi
Vandin fyri politiskari ávirk- 
an hevði dagarnar upp undir 
almannakunngerð av banka- 
kanningini ávísa ávirkan á

danska lánsbrævamarknað- 
in Friggjadagin undan al- 
mannakunngerðini hevði 
hetta við sær, at handil við 
donskum iánsbrøvum í ávfs- 
an mun steðgaði, meðan láns- 
brævahandlarar kannaðu, í 
hvønn mun kanningin kundi 
fáa politiskar avleiðingar.

Harvið ávirkaði banka- 
kannmgin rentumunin mill- 
um Danmark og Týskland, 
soleiðis at hesin gjørdist eitt 
vet størri.

Harafturímóti er torført at 
tengja gongdina á kursinum 
á partabrøvunum hjá Den 
Danske Bank beinleiðis at al- 
mannakunngerðini av
bankakanningini.

Pundíd
hækkar aisamt
Enska pundið - GBP - er 
hækkað nakað hesa seinastu 
vikuna. Tað eru tær áhald- 
andi gitingamar um eina 
rentuhækking í Englandi í 
komandi mánaði, ið ávirka 
pundið positivt.

GBP kostaði í gjár 1147,50 
móti 1132,28 fyri viku síðan.

Dollarin
styrknaður nakad
Búskaparkreppan í Asia við 
ulsamt lækkandi gjaldoyra- 
kursum í Fjareystri hevur 
ført við sær, at dollarin - USD 
- er styrknaður nakað hesa 
seinastu vikuna

Dollarin kostaði í gjár 
700,90 móti 692,40 fyri viku 
síðan.

Peninqam arknaðarrentur, DKK (CIBOR)
20 jan 96 13. ian. 96 20. jan. 97

Diskonto* 3.50% 3,50% 3,25%
1 mánað 3,83% 3,82% 3,58%
3 manaðir 3,91% 3,91% 3,62%
6 manaðir 4,03% 4,03% 3,66%
*) Seinast broytt hin 10 oktober 1997
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Alit um oljulóggávuna 
skrivað um fáar dagar
Miðað verður eftir at 
fáa nevndina samda 
og løgtingið samt, 
sigur Jørgen 
Niclasen, formaður í 
Vinnunevndini, sum 
hevur lógarverkið 
um oljuna til 
viðgerðar.

Ó1.AVUR I BKITl________

Iuógaruppskotið, sum 
varð lagt fyri løgtingið, er 
tað, Oljuráðleggingar- 
nevndin setti upp í bók- 
linginum -Fyrireikingar 
til oljuleiting«, sum 
landsstýrið hevði biðið 
um. Ivógaruppskotið 
verður nevnt »tJppskot til 
løgtingslóg um kolvetnis- 
virksemi Hóast upp- 
skotið er væl úr hondum 
greitt, so ivast formaður- 
in í Vinnunevndini ikki í, 
at nevndin fer at koma 
við onkrum broytingum, 
nú hon hevur lógarupp- 
skotið til viðgerðar.

-  Hetta er ein tann 
størsta avgerðin, sum løg- 
tingið nakrantíð skal 
taka. Her avgera vit, 
hvussu Føroyar møguliga 
fara at síggja út. Vit vita 
ikki við vissu, um oljan 
finst, men er hon har, fer 
hon at broyta føroyska 
samfelagið munandi.

-  T í hevur løgtingið og 
serliga Vinnunevndin 
fyrireikað seg væl og 
viðgjørt uppskotið gjøila.

Fyri 30 árum síðan
Iuøgtingið hevur verið á 
kunnandi fundum tjg 
skeiðum, og Vinnunevnd- 
in hevur haraftrat verið á 
kunningarferð í Noregi. 
Vitjað hevur verið hjá al- 
mennum og kommunal- 
um myndugleikum í Nor- 
egi, á horipalium, og ikki 
minst hevur Vinnu- 
nevndin sæð alt virksemi 
um oljuna á øllum økjum.

-  Vit eru har, sum norð- 
menn byijaðu fyri 30 
árum síðani, og tí hava 
vit nógv at læra frá teirra

avgerðum, bæði viðvíkj- 
andi teim hepnu avgerð- 
unum, men ikki minst av 
teim feilum, norðmenn 
hava gjørt, sigur Jørgen 
Niclasen.

-  Nevndarviðgerðin er 
farin at líða, og miðað 
verður eftir at fáa eitt 
uppskot til álit, sum 
nevndarlimimir kunnu 
fara út til flokkaraar við, 
soleiðis at so stór semja 
sum møguligt er um upp- 
skotið, helst millum allar 
løgtingslimir, leggur for- 
maðurin í Vinnunevndini 
aftrat.

Skattalógir
Tá ið hetta lógaruppskot- 
ið er avgreitt, mugu 
skattalógir eisini avgreið- 
ast, áðrenn fyrsta útboðs- 
umfar kann fara fram. 
Sum skilst er landsstýrið 
komið væl áleiðis í hesum 
lógararbeiði, og verður 
uppskotið lagt fyri løg- 
tingið í næstum.

Viðvíkjandi lógarverki- 
num skuldi einki verið til

Jørgen Niclasen, for- 
madur í Vinnunevnd- 
in i

hindurs fyri, at fyrsta út- 
bjóðingarumfar verður 
einaferð í summar.

Skattingin av veddingarpengunum:

Lógarfløkjan  
skal nú loysast
Hóast vinningar fyri 
fleiri milliónir krónur 
streyma inn í landið 
frá útlendskum 
eydnuspølum, so fær 
landskassin lítið og 
einki inn í skatti og 
avgjøldum av hesum 
pengum, tí lógar- 
grundarlagið svarar 
ikki til politiska 
viljan.

E u  G utteshn__________

Um árskiftið komu fleiri 
broytingar í skatta og av- 
gjaldslógunum, so(yæntan- 
di var, at skil eismi var 
fingið á skattingina av 
veddingarpengum, sum 
koma hendavegin millum 
annað úr Danmark. Men 
har var einki nýtt at síggja 
í 80 máta.

Skattingin av vinningum 
er eftir øllum at døma enn 
líka ógreið, og so leingi ivin 
ræður, vilja skattamyndug- 
leikarair ikki gera nakað 
munagott við innkrevjing- 
ina.

Hóast skattamyndug- 
leikarnir hava gjørt lands- 
stýrið vart við trupulleikan 
fyiri einum ári síðani, so er

enn einki hent á lógarøk- 
inum, sum ger viðurskiftini 
greiðari.

Tó skal sigast, at 
figgjarmálastýrið umsíður 
hevur tikið seg saman og 
sett ein arbeiðsliólk at kan- 
na málið. Arbeiðsbólkurin 
er mannaður við kønum 
fólki úr umsitingini og Atli 
Leo, fulltúi i figgjarmála- 
stýrinum, er settur at sam- 
skipa arbeiðið.

Nevndin hevur fingið 
freist til 1. mars í ár at 
koma við einum tilmæli. 
Roknað verður tí við, at eitt 
lógaruppskot fer niðun í 
tingið áðrenn freistin fyri 
lógaruppskotum í hesi 
tingsetuni gongur út fyrst í 
mars mánaði.

Lógirnar fløktar
í iøtuni er tað so, at hóast 
ein rindar eitt fult avgjald 
til danska rikiskassan áðr- 
enn vinningurin kemur til 
Føroya, so sigur burtur- 
lutingarlógin, at tilsvar- 
andi upphædd skal gjald- 
ast til føroyska landskass- 
an. í báðum førum er talan 
um eitt avgjald upp á 15 
prosent av vinninginum, 
men føroyska lógin sigur 
einki um, um tað er eftir at 
danska avgjaldið er avfarið 
ella um roknast skal av

brottovinninginum.
At avgjaldið skal rindast 

tvær ferðir ger, at føroy- 
ingar eru verri fyri enn 
aðrir ríkisborgarir, tá talan 
er um vinningar frá til 
dømis Dansk Tipstjeneste.

Burturlutingarlógin, 
sigur, at um avgjald verður 
rindað upp á 15 prosent í 
Føroyum, so skal skattur 
íkki rindast eflir aðrari lóg- 
gávu. Men her er aftur ein 
trupulleiki, tí skattalógin 
er úttømandi og hetta 
merkir, at allar inntøkur 
koma undir skattskyldu, 
sum ikki eru frítiknar fyri 
skattskyidu í skattalógini. 
Vinningar uttanífrá standa 
ikki nevndir undir undan- 
tøkum í skattalogini, men 
eru harafturimóti nevndir 
undir tí, sum kemur undir 
fulla skattskyldu. T i skal 
fullur inntøkuskattur gjal- 
dast umframt bæði danskt 
og føroyskt avgjald.

Eflir hesum er vandi fyri 
at vinnarin missir tveir 
triðingar av vinninginum í 
skatti og avgjøldum og bert 
hevur ein triðing eftir í sín 
part.

Lógin svarar ikki 
til viljan
Men eitt er lóg annað er 
veruieiki.

Hóast fleiri stórir vinn- 
ingar eru komnir til landið 
síðan útlendsku eydnu- 
spølini fóru at virka í 
Føroyum, so er nógv sum 
bendir á, at hetta als ikki er 
nøkur inntøkukelda fyri 
landskassan. Skattamynd- 
ugleikarnir gera heldur 
ikki nógv við at fara eftir 
fólki fyribils, tí burtur- 
lutingarlógin ikki greitt 
sigur, hvør skal umsita lóg- 
ina og harafturat kann ikki 
farast eftir fólki fyrr enn 
tað sæst hvat tey upplýsa 
um síni inntøkuviðurskifti 
í 1997

Eftir hvat skilst, so er 
politiskur vilji fyri at broy- 
ta skattingina soleiðis, at 
tað slepst undan, at avgjald 
verður rindað bæði í Dan- 
mark og Føroyum av somu 
vinningum. Harafturat er 
ætlanin at vinningurin ikki 
skal koma undir inntøku- 
skatt, tá avgjaid er rindað 
eftir aðrari lóggávu. Mett 
verður at lógarbroytingin 
kemur í gildið við aftur- 
virkandi megi, so at tey 
sum longu hava vunnið eis- 
ini verða viðgjørd eftir 
nýggju lógini. Hetta er í øll- 
um førum |joiitiski viljin í 
løtuni, hóast galdandi lóg 
sigur nakað heilt annað.

Inngjaldið til ALS 
er aftur lækkað
Frá 1. jauar í ár 
lækkaði inngjaldið til 
arbeiðsloysisskipanin 
a niður í 2,25 prosent. 
Búskaparliga fram- 
gongdin seinastu tvey 
árini hevur verið góð 
fyri ALS, nógv hevur 
streymað inn í 
kassan, samstundis 
sum lítið er farið úr 
kassanum.
E l i G uttesen__________

Nógv øktu løngjuldingar- 
nar tvey tey seinastu árini 
hava havt positiva ávirkan 
á roknskapin hjá Arbeiðs- 
loysisskipanini. Inntøkur- 
nar eru stórt sæð øktar við 
økingini í løngjaldingunum 
og tilsvarandi eru útreiðsl- 
urnar minkaðar við fall- 
inum í arbeiðsloysinum. 
Sostatt eru roknskapar- 
tølini munin betri enn 
roknað var við framman- 
undan.

Roknskaparúrslitið áðr- 
'enn rentur og avskrivingar 
fyri 1996 lá um 31 milliónir 
krónur. Hálvársroknskap- 
urin fyri fyrra hálvár í fjør

boðaði frá einum úrslitið 
upp á 27 milliónir krónur 
og sambært framskriving- 
unum varð roknað við ein- 
um úrslitið upp á 46 milli- 
ónir krónur fyri alt árið í 
fjør.

Men tá var roknað við 
einum samlaðum útgjaldi 
upp á 125 milliónir og veru- 
leikin vísir, at útgjaldið fyri 
alt árið í fjør lá um 115 
milliónir, tað vil siga 10 
milliónir færri enn roknað 
var við frammanundan.

Inngjøldini til ALS fyrra 
hálvár í fjør lógu um 97 
milliónir krónur. Mett varð, 
at inngjøldini seinna hálv- 
ár fóru at vera nakað lægri 
eflirsum inngjaldið lækk- 
aði við 0,25 prosentum, úr 
2,75 prosentum niður í 2,5 
prosent, frá 1. juli í fjør. 
Men gongdin í løngjalding- 
unum hevur verið betri enn 
mett fammanundan, og 
hetta hevur helst vigað upp 
móti lægra inngjaldspro- 
sentinum. Tí verður roknað 
við at samlaða inngjaldið í 
fjør hevur ligið um 190 
milliónir krónur, men en- 
daligu tølini frá arbeiðs- 
loysisskipanini fyriliggja 
ikki enn.

Neydugt vid 
yvirskoti
Við einum úrsliti frá 1996 
upp á 27 milliónir krónur 
og einum mettum úrsliti 
upp á 56 milliónir í fjør 
skuldi ALS verið rættiliga 
væl fyri í løtuni.

Men hetta er eisini neyð- 
ugt, tí tá búskaparkreppan 
av álvara rakti alt samfel- 
agið fór botnurin heilt und- 
an skipanini. Neyðugt var 
at taka lán frá Arbeiðs- 
marknaðareflirlønargrunn 
inum, og hetta lán stóð í 72 
milliónum krónum við árs- 
lok 1996. Avtala er fingin í 
lag um afturgjalding av 
hesum láni yvir fimm ár. 
Rentan á láninum er 6 pro- 
sent um árið og afturgjald- 
ingin byijaði 1. mai í fjør.

Um ætlanin við skipan- 
ini er, at hon framyvir skal 
vera sjálvfíggjandi, er av- 
gerandi neyðugt at skipan- 
in brúkar hesi árini við góð- 
um løngjaldingum til at 
leggja uppfyri so skipanin 
er før fyri at standa imóti tá 
tíðimar aftur versna.

Tí eigur ein at vera varin 
við at lækka inngjaldspro- 
sentið ov tíðliga Kemur ein 
kreppa aftur so minka inn-

gjøldini og útgjøldini vaksa 
við rúkandi ferð. Tá strek- 
kja 100 milliónir ikki stórt 
longur enn eitt ár og krepp- 
ur vara aloftast longur. 
Greidari reglur 
f juli 1997 kom nýggj lóg- 
gáva fyri arbeiðsloysisskip- 
anina, samstundis sum 
inngjaldið minkaði úr 2,75 
prosentum niður í 2,5 pro- 
sent. Iuógin gav tó ikki koll- 
veltandi broytingar í skip- 
anini, men abyrgdarbýtið 
millum landsstýrið og stýr- 
ið fyri ALS gjørdist greið- 
ari. Millum annð er tað 
stýrið fyri ALS, sum fram- 
yvir skal gera allar kunn- 
gerðir við heimild í nýggju 
lógini. Iuógin gevur inillum 
annað greiðari reglur fyri 
útgjaldsskeiðið, inngjalds- 
prosentið og hvussu stórt 
útgjaldið skal vera og 
hvussu tað verur regu- 
lerað.

Utgjaldsskeiðið er ásett 
til 3 ár og 2 mánaðir og eftir 
1. januar í ár kann stýrið 
sjálvt áseta inngjaldspro- 
sentið, tó má inngjaldspro- 
sentið ikki fara upp um 
2,25 prosent. Hetta er bæði 
galdandi fyri arheiðsgevrar 
og løtakarar.


