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•royalties- ella loyvisgjald,
verður ikki tikið við í fyrsta
umfari.
Lógin, sum landsstýrið
hevur lagt fyri tingið,
inniber eisini, at Føroyar
fara at hava møguleika at
skatta inntøkur í samhandi
við leiting og framleiðslu ein skatting, sum ikki við
verandi
reglum
kann
skattast. Við hesum uppskoti verður sligið fast, at
vinnuligt virsemi í sambandi við kolvetnisframleiðslu kemur undir skatt,
hóast talan er um frulandsvinnu.

Um føroyingar skulu
fáa nakran ágóða av
oljuleiting, framleiðelu
av kolvetni ella av tí
virksemi, sum annars
er knýtt at hesum, er
neyðugt við eini lóg á
økinum. Uppskot til
eina tílíka lóg bleiv
lagt fyri tingið fyri
eini viku síðani, og í
gjár byrjaði so orðaskiflið í løgtinginum
L kik L a a d a l ___
Tá ið orðaskiftið uni uppskotið hjá landsstýinum
ura eina kolvetnisskattaióg
ella oljuskattaióg byrjaði
seinnapartin í gjár, segði
løgtingsformaðurin,
at
skjøtul nú hleiv settur á
eitt av størstu málum í hesi
øldini, og líkt er til, at
landsstýrið hevur skund.
Lógin skal setast i gildi frá
tí degi, uppskotið bleiv lagt
fram - tað vil siga við
afturvirkandi
megi,
til
fríggjadagin 19- februar í
ár.
Hvussu olja við Føroyar
verður skattað, er eitt a\
teimum fyrstu viðurskiftinum, suni oljufyrítøkur
hyggja at, áðrenn farið
verður í holt við at bjóda
uppá tey økir, sum føroyingar eftir ætlan fara at
bjóða út í heyst. Bert jarðfrøðisligar metingar hava
størri týdning. Tí er tað

E in k i um
frá la n d sv irk se m i

V id gerd in av uppskotinu m hjá lanđ.sstýrinum um
ein a foroy sk a k olvetn issk atta lóg , elta oljuskattaló({, b y rja ð i í logtin gin u m i gjar, o g tad má sigast, at
F in n b o gi ísaksson, logtin gsform a du r, tr y r uppá
oljuna. Hann b y rja ð i tin gsetu n a v ið at boðað frá, at
k o lv c tn is s k a tta lóg in e r e itt tað tý d n in g arm ik lasta
m álið í hesi old in i
umraðandi. at ein kolvetnisskattalóg verður gjørd
fyri Føroyar. Fyri fyrst er

tað ■bert' ein partafelagslóg, sum skal smíðast.
Spurningurin um eitt nú

skipasmiðjuni doyði.
(íjort varð á tann hátt, at
øll tey, sum vóru til arbeiðsis eina ávísa viku. ta
innsavningin varð gjørd,
lotu 200 kronur i part, la-rlingarnir lótu 50 krónur, og
Tónhavnar
Skipasmiðja
læt eina munandi upphiedd.
Tá av tornaði, vóru umloið 50.000 krónur konmar
inn, og hesin peningur fór
óskerdur til poísku einkjurnarnar báðar.
Havnar Handverkarafelag belt, at hetta var eitt so
fyrimyndarliga
gott
og
hjartaligt tiltak, at Einar
átti at verða heiðraður fyri
tað.
Einar sjálvur heldur, tað
var ikki meira enn rímiligt,
at
starvsf'elagamir
hja
teimum farmi stuðlaðu
einkjunum.
- Sjálvandi eiga vit at
rætta eina hjalpandi hond,
tá vit kunnu, sigur Einar.
Hann leggur aftrat, at
tað hevði ikki horið til at
havt hesa innsavning, vísti
Pbul Mohr ikki so stórt beinasanii og gav Einari loyvi
til at gera hetta arbeiðið i
arbeiðstíðina, umframt at
Skipasmiðjan eisini stuðlaði væt.

utnevndi eisini P/F Reyni
Service til ársins fyritøku í
1998. (irundgevingin var,
at felagið ongantið fær
nakrar fráboðanir um trupulteikar ella ósemjur i samhandi við ht»sa fvntøku
Fyritøkan rindar handverkarunum væl oman fyri
sáttmáiasettu minstulønina, fyritøkan hevur eina
væl virkandi álitismannaskipan, umframt at limir
felagsins støðast væl ftja
hesi fyritøku

Heidradur fyri
gott hjartalag

Havnar Handverkarafelag hevur útnevnt Einar Bech á
Tórshavnar Skipasmiðju til ársins
álitismann fyri stóra
arbeiðið hann gjørdi
fyri at hjálpa einlyunuin eftir teir polakkar, sutn arbeiddu
á skipasmiðjuni
Kandi -Ia < <>USKN
A ársaðalfundinum hjá
Havnar Handverkarafelag
mikukvøklið varð samtykt
at útnevna Kinar Bech,
sum arbeiðir á Tórshavnar
Skipasmiðju, til
ársins
álitismann.
Clrundgevingin var tað
stóra arbeiðið, sum Einar
legði i at hjálpa einkjunum
eflir tveir polskar hand
verkarar, sum arbeiddu a
skipasmiðjuni,
og
sum
doyðu av álvarsligari sju
ku.
Kinar var greiður yvir, at
tað er ein fíggjarligur
sineitur hja eini familju at
missa forsyrgjaran, ti sosiala trygdarnetið i Pollandi
er langt frá okkara, og
hann setti ti eina innsavning í verk á skipasmiðjuni. eflir at tann
seinni
polendingurin á

Á r s i n s fy i i l o k a
Havnar Handverkarafelag
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H e im a t íð in d i

Átrokandi við føroyskari oljulóg
iK m m c ilu 't t in c j

í verandi skattalóg fyrí
Føroyar stenđur einki um
skatting av vinniligum frálandsvirksemi, og tí er tað
alneyðugt at fáa hetta
uppá plás, áðrenn fyrsta
útbjóðingarumfar. Tað er
nevniliga ikki hugsandi. at
oljufeløgini, sum ætla at
bjóða uppá blokkarnar í
heyst, fara at halda seg
framat. um ongar greiðar
skattareglur eru a økinum.
Tað er ikki heilt greitt,
hvussu nogvur skattur
skal gjaldast av oljuvirksemi, men ætlanin er, um
uppskotið hja landsstýrinum vinnur meiríluta á
tingi, at ein nevnd við serfrøðingum innan oljuvinauna skal áseta tey ymisku
gjøldini.
Tað er sera ymiskt.

hvussu høgt skattastigið er
í teimum ymsu framleiðslulondunum. I Noregi til
dømis skulu feløg innan
vinnuna av við nærum 3/4
av avlopinum. Soleiðis var
tað ikki í byrjanini. men so
hvørt sum stóru statsoljufeløgini mentust, bleiv
skatturin settur upp.
Tann lógin, sum Kartin
Hansen vegna landsstýrið
hevur lagt íyri tingið, leggur upp til, at vanligur partafelagsskattur skal gjald:
ast av oljufyritøkunum. í
løtuni er hesin 27 prosent.

A v tn a rk a ó u r
r e n tu frá d rá ttu r
Stórar oljufyritøkur hava
sum oftast deildir í fleiri
londum og nógv ymiskt
virksemi. Hetta hevur við
sær, at fyritøkumar hava
møguleika at flyta pening
og útreiðslur millum tey
vmisku dótturfeløgini. A
hendan hátt kunnu fyritøkurnar lækka inntøkugrundarlagið í sambandi
vió felagsskattin. Fyri at
leggja
uppfyri,
mælir
landsstýrið tí til, at møguleiki verður at avmarka
rentufrádrattarrættin innan vinnu sum heild, ti tað
eru ikki bert oljufyrítøkur,
sum hava møguleika via
dóttirfeløg at halda eina
óveruliga høga fremmandfígging.
Kin komandi oljuvinna
við Føroyar hevur við sær,
at ein ørgrvnna av ym-

iskum viðurskiftum skulu
havast i huga. Kitt nú
verða lógarssniðirnir noyddir at hugsa um avtøkukostnað.
iongu
aðrenn
vinnan er byrjað. Avtøkukostnaður er tað. sum tað
kostar at beina burtur
firamleiðslu utbúnað - eitt
nú taka niður ein boripall.
Fyrí at føroyski skattgjaldarin ikki skal standa eftir
við eini risa rokning, ta íð
eitt oljufelag leggur frá sær,
uttan at hava ruddað upp
eflir seg, so verður mælt tii,
at føroysku mydugleiksir
nir fáíi møguleika fvri tí,
sum innan fíggjarheimin
eitur -carry back . Tað
kann hugsast. ;it felagið er
farið av knóranum, og sn
stendur ein storur pallur
eftir, aum er kostnaðar
mikil at sleppa av við. I
hesum førum kunnu myndugleikarnir
við
carry
backskipanini
broyta
sjálvuppgavuna hja oljufvritøkuni eitt nu fyra ar
aftur i tíðini, og hækka
skattin fyri hesi arini í so
stóran mun, at utreiðslurnar
av
upprudđingini
verða fmgnar til vega.
Viðvíkanđi avtøkukostnaði sigur landsstyrið, at
hesin spumingur ikki er so
atrokandi, sum aðrir. men
landsstyrið leggur samstundis dent a. at oljufeløg
hava áhuga i og krav uppa
at kenna reglumar. aórenn
farið verður til verka i
Føroyum.

Afturv’a ld ir

I ncíi R a s m i ’s s k n

Tað er blivið púra vanligt, at løgtingsmenn seta sinum egnu samgongu-monnum i landsstýrinum lyri■purningar um alt nullum himmal ogjørð.
í gjar samtykti løgtingið so aftur at svara tveimum fyrispumingum frá Fólkaflokkinum til landsstýrismann Tjóðveldisfloksins i fíggjarmalum, Kar
sten Hansen.
Óli Breckmaiui spvr landsstýrismannin, hvussu
hann ætlar at fremja setningin i samgonguskjalinum í verki um at linka skatta- og avgjaldstrystið.
Óli Breckmann gevur linkingini í skattatrýstinum síðstu tvey ánni sin stóra lut í búskaparliga
framburðinuin. Og hesum heldur hann verða neyðugt at halda fram við, skal mál-ið hjá samgongum
røkkast.
- Landsstyrissamgongan ætlar Føroyum fúllveldi. Taó krevur tillagmgar i øllum buskapinum, so
tað fer at standa a hvøijum nagla. Krøvim til kapping-arførið hja vinnulívinum harðna. og vit kiara
okkum bert í aitjóða kappingini, um tað verður betri
at búgva. arbeiða og vinna pening í Føroyum enn
aðrastaðni. Ein støðug linking í skatta-trýstinum <>r
tí ein lívsneyðug fyritreyt fyri, at okkara viðbrekni
buskapur skal Ijøltattast við nýggjum vmnum.
soleiðis at hann gerst nog sjalvbjargin til at fíggja
tað politiska sjalvstvrið, sigur Oli Breckmann t
viðmerking t il fyrispumingin.
Óli Breckmann setti cisini landsstýrismannmum
etn annan langan og leið-andi spuming um pensjónstrygging.
- Hvussu stóra upphædd av landskassans avlopi
hevur landsstyrismaðurin hugsað sær at sett av í ar
sum fyrsta mngjald, og hvussu nógv komandi ár í
eina pt*nsjónstrygging til øil tey 10-15.000 fólkini u
arbeiðsmarknaóinurn, sum enn ikki hava eina tíðarhóskandi (xmsjonsskipan.’
Óli Breckmann visir eisini í hesum tøri til sumgonguskjalió. sum mælir til, at -øllum verður veitt
ein trygg og rættvís eftirløn*.

Javnadarflokkurin hevur skotið upp at
satsa verður upp á føroyska tonleikin sum
útílutningsvøru, id sum frá líður skal
kasta pening av sær til landskassan
I n o i R asm ussbn _______________________

Marita i Brekkunum.

- Sjá tvan d i e ig a v it at ræ tta einn h jálpu ndi hond, tá v it kunnu, sigu r ársins
alitism aðu r
Myixtawj i, >,« von Kr.,Kh

A h u g in m in k a d u r
Árliga bókautsølan
við donskum bokum
byrjaði mikudagin í
H. N. Jacobsens
bókhandli, men ikki
var sami gravgangur
eftir skaldsøgunum
sum farin ár
Ei.in M h h k l s e n

Círavgangurin eftir skaldsogum e r ikki tann sami, sum hann hevur verið

Ein støðug linking í skattatrýstinuni er
ein livsneyðug fyritreyt fyri, at okkara
búskapur skal íjøltáttast, sigur óli
Breckmann, sum hevur sett sínum egna
landsstýri spum ingar um, hvørt tað fer
fylgja samgonguskjaiinum

Føroyski
búskapurin
skal vera
m usikalskur

Tríggir
nevndarlimir
í
Havnar Handverkarafelag
stoðu fyri vali, og teir vorðu
allir einmælt afturvaldir
fvri eitt tvey ára skeið. Teir
vóru Eyðilnn
Petersen,
formaður,
Árni
Hadal,
næstformaður
og
Jens
Meitilberg, nevndarlimur.
Hinir
nevndarlimirnir
em Kaj A. Niclassen og
Harry Johannsen. Eykalimir eru Einar Bech og
Eftirlønargrunnur
felagsins er um at vera klárur, og aðalfundurin valdi
triggjar lim ir i nevndina
fyri grunnin. Teir eru Eli
Brimsvík, Bjarni Petursson
og Tummas Kjærln). Hinar
báðar nevndarlimirnar útnevndir nevndin í handverkarafelagnum.

Skattalætti
fyritreyt fyri
Qøltáttadum
búskapi

Vilt tú hava eina bok, sum
kann læra teg at tyða
dreymar tínar, so skalt tú
skunda tær, um tú vilt
hava fatur í einum eintaki.
Tað eru tær alternativu
bøkumar, sum selja best á
árligu bókaútsøluni. Skald
søgan hevur givið fyrsta-

plássið yvir til l>økur, sum
eitt nu hondbøkur um
dreymatýðing,
parlagið,
krvstall og psykologi, sum
siga tær, hvør tú ert, og
hvussu tú eigur at vera.
Áskoðanin, at tú kanst
fínna teg sjálvan í teim
stóru skaldsøgunum, og at
dreymar tinir eru smáar
søgur, sum Hákunardrongur sigur tær frá, er ikki
tiðarhoskandi longur, tí
hugsunarhátturin
er
broyttur.

O v n ý g g ja r b ø k u r
Heldur ikki í Danmark er
áhugin tann sami, sura
hann var. Lítið og einki er
gjørt burtur úr at lysa við

hesum rimmar tiltaki, suni
plagdi at seta sín dám á tad
ganska danska land.
í Clamla Bókhandli halda
tey ein møguleika vera
tann, at tíðin er farin fra
teim
stóru
útsølunum.
Bøkurnar fara ov tíðliga a
útsølu, og tí faa folk ikki tíð
til at leingjast eflir at faa
bøkurnar. Tær nýggjastu
høkurnar at fáa á útsøluni i
ár eru frá 1996.
Tað mesta, sum er selt, er
hilagt í vikuni upp til
útsøluna. Tá var eitt N'virlit
við
øllum
bókunum
kunngjørt, og fólk kundu
støkka inn a gólvið fyri at
trvggia sær, at júst tann
hókin, tey vildu hava, ikki
varð útseld.

Stendur tað til Javnaðarflokkin, so skulu føroyskir
tónleikarar eisini verða at siggja á altjoða hittlistunum.
T i hevur ftokkurin nú skotið upp. at peningur
verður settur av ú løgtmgsfíggjarlogini at stuðla
marknaóarføring og útgávu av føroyskum tónleiki
til útflutnings.
Kristian Magnussen legði uppskotið fram vegna
flokkin tysdagin, og í gjár viðgjørdi tingið malið í
sambundi \ið e> ksyattanarlógina fyn februar
Kristian Magnussen sigur, at uppskotið er lagt
frum fyri at styrkja um møguleikamar l\já e\ naríkum liatafólki at hava tónleikin sum livibreyð og fyri
at skapa inøguleikar fyri arbeiðsplássum og størri
inntøkumøguleikum hja landskassanum.
Hann heldur, at hetta er vert at royna fyri at
skapa føroyska huskapinum aðrar inntøkur eim tær
frá fiskivmnuni.
- í Føruyum hava vit ein hop av evnankum tonleikarum, ið skapa tónleik á samu goðskustøði sum
tónleikur, ið er at hoyra a altjóóa hitlistum. sigur
Kristian Magnussen.
Vøran er longu fyrstafloks, heldur hann. Men lum
kunnugt er tað fíggjarliga tungt at geva lónleik ut.
Og fíggjarligt avkast er sjáldsamt á einum avmarkaðum marknaði sum tí føroyska.
Tískil skjytur Javnaðarflokkurin upp, at 1 millión
krónur verður latin árliga td at stuðla einum
føroyskum tonleikautflutningi.
Ein nevnd við trimum linium skal meta um umsóknimar, um dygd og altjiið møguleikur
Nevndin skal samhært uppskotinum hava 3 limir,
ein umboðandi FUT, ein við royndum ínnan altjóða
tónleikaídnað og ein formann, sum umboðar
vinumálastýrið.
Kristian Magnussen vísir millum annað a, at
svenski tónleikaidnaðurin gevur meira av sær av
útlendskum peningi til svenska statskassan enn
nøkur onnur serstøk vinna, <>g danski tónleikaídnaðurin til utflutnings gevur fleiri hundrað
millionir árliga i danska nkiskassan

