Síða 8

Tiðindablaðið

Nr 2 1 5 - 1 0 - NOVEMBER 1994

Fólkaflokkurirt við skattauppskoti:

Utbúgving Maður og kona skattast
í samband av samlaðu inntøkuni
við oljuna

Uppskotið ber í sær valmøguleikan, at annar hjúnarfelagin aftur kann koma i
natúrliga umhvørvi, sigur fólkaflokstingmaður

Landsstýrið hevur sett ein arheiðsbólk at fyrireika útbúgvingar í samband við møguliga føroyska oljuvinnu
Landsstýrið hcldur, at
vit ciga at standa so væl
lilbúgvin sum gjørligt í
samband viðcina møguliga komandi føroyska
oljuvinnu.
Ein týðandi partur er
úlbúgvingin, og í hcsum
sambandi hevur landsstýrið júst sett cin bólk,
sum skal fylgja væl viðá
hcsurn økinum.
Eilif
Samuclscn,
landsstýrismaður
í
skúlamálum sigur, at
bólkurin skal gcra sínar
tankar um hvørjar útbúgvingar vera serliga
aktucllar hjá føroyingum at leggja seg cflir.
Tað veri seg innan forkanningar og Iciting í
samband við oljuna, og
seinri møguliga útvinning. Bólkunn skal cisini
kanna hvørjar útbúgvingar eru tær bestu, og
hvar tær fáast. Tað er
cingin sum sigur, at tær
skulu allar vera í Før-

oyum. Somulciðis skal
bólkurin kanna hvørjir
stuðulsmøgulcikar cru í
samband við tílíkar útbúgvingar, og haraftrat
koma við uppskotum um
hvassu tílíkar útbúgvingarannars kunnu fíggjast.
í ncvndini cru Martin
Heinesen frá oljufyrisitingini, Klaus Rcistrup
frá Landsskúlafyrisilingini og Jóan Pauli Jocnscn frá Fróðskaparsetrinum.

tór,-

Landsstýrið hevur seu
cin serligan bólk at
kanna hvørjar
úlbúgvingar kunnu
vera aktuellar hjá
føroyingum í samhand
við eina møguiiga
komandi føroysíui
oljuvinnu.

Fólkaflokkurin
hcldur
skaualógina gcra rmsmun á
hjúnum og fólkum, sum
liva saman pappírsleyst.
Flokkurin mælir u' lil, at tá
hjún hava eina inntøku skal
hon skatlast solciðis, at
hvør hjúnarfelagin skauar
av hvør sínari hclvt. Eisini
verður uppskotið ein skattligur lætti hjá hjúnum, har
annar hjúnarfclagin hcvur
stóra og hin lítla inniøku.
í viðmcrkingunum til
uppskotið hcvur Fólkaflokkurin eilt dømi sum
sigur, at er ein inntøka upp á
200.000 krónur í húsinum,
skal hon rinda 95.000
krónur í skaui. Varð hcndan
inniøkan býtt millum báðar
hjúnarfclagamar slcppur
hon 20.000 krónur bíligari.
Fólkaflokkurin
heldur
tað cisini vera diskrimincrandi, at í tei mum førum, har
bæði forcldrini arbciða úti,
rindar hilt almcnna 40.000
krónur til hvørt bamaansingarplássið. Arbeiðir annar heima, fáa tey ikki somu
sømdir við at ansa sínum
cgnu bømum.

flokkinum scgði, at samgongan er samd um. at
skattligur munur skal ikki
gerast á giftum og ógiflum,
mcn hon segði seg ivasi í,
um hctta uppskolið hjá
Fólkaflokkinum fór at bcra
til at fremja.
Undir viðgerðini var
samgonguskjalið hjá ætlaðu borgarligu samgonguni flciri fcrðr havt á lofti.
Óli Brcckmann, faðir at
uppskoti
Fólkafloksins.
minti á tær 18 undirskriftimar undir borgarliga
samgonguskjalinum,
og
segði seg rokna við, at hcsi
18 cnn stóðu við síu orð.
Fól kafloksúng maðurin
scgði, at uppskotið kann
bcra í sær, at tað fcrat rúmka
um áarbciðsplássum, ú fólk
fáa ein valmøgulcika al
annar hjúnarfclagin fer
heim aftur. Hann scgði
annars, at nú trcytimar í
arbciðsloysi sski pan in i
vcrða gjørdar bctn, skal
man skjótt vcra idiol um ein
tímir at arbciða, ú so mikið
lítið meir fæst fyri arbciði
heldur enn at ganga fyri
einki.

M isjavna undirtøku

Uppskotið fckk misjavna
undirtøku á lingi týsdagin.
Tordur Niclascn úr Miðflokkinum, og Lassc Klcin
úr Kristiliga Fólkaflokkinum lóku væl undir við
uppskotinum. Hclcna Dam
á Neystabø úr Sjálvstýris-

L ý s ið i sosialinum

Hava maður og kona
eittt vinnuvirkið saman,
verður maðurin skattaður av allari inntøkuni.
Soleiðis cigur tað at vcra
sambært
føroysku
skattalógina, men tað
halda tingmenn ikki vcra
rætt.
Krisúligi Fólkaflokkurin hevur skotið upp, at
hesi skattað hvørt sær.
og júst hcsum sama
spumingi arbciðir landsstýrið í løtuni við.
Uppskoúð hjá Krisúliga Fólkaflokkinum var
úl viðgerðar á tingi
týsdagin. og fekk góða
undirtøku. Vilhelm Johannesen segði, at í
samgonguni er semja
um, at hcr fer órættvísi
fram. Hann segði, at
dømi eru um, at kona

Orðaskiftið var drúgvt, og
fólkaflokstingmenn vardu
síni sjónarmið. Millum
annað John Pctcrscn sum
segði. at uppskoúð skapti
fortreyúr fyri at annar
hjúnarfclagin kundi koma
hcim aftur úl sítt nalúrliga
umhvørvi. Hann scgði scg
ikki ivast í, at ein stórur
parturav tcimum, sum ídag
arbciðaúti.hcldurenn fcgin
kundu hugsa sær at komi
heim úl hús aftur.

R e k a fó lk heim aftur

Vilhclm Johanncscn segði,
at uppskotið kom scrliga
tcimum stømi inntøkunum
til góða.
-Vit ásanna, at skattatrýsúð er alt ov stórt. Vit

Jóanncs Eidesgaard, landsstýrismaður í fíggjarmálum
hclt uppskot fólkafloksins
vcra eina óbeinlciðis roynd
al rcka fólk frá arbciði og
hcim úl hús, og scgði scg

Tingmenn halda tað vera órættvíst,
at maður og kona, sum hava virkið
saman, ikki sleppa at skatta hvør sær
f fA X t

Heini O. Hcincscn úr Tjóðvcldisflokkinum vildi fcgin
hava at vita frá uppskotssúllaranum hvar rokningin
skuldi scndast.
-Kann tað bcra til. at man
skal senda cina rokning úl
landsstýnð fyri tann skyld,
at man hcvur pappír uppá
ein mann clla cina kvinnu.
Er hetta ikki ein løgin
familjupoliúkkur. spurdi
tjóðveldisúngmaðurin og
hclt tað vcra lætt at gjara út
við uppskotum hjá flokkum
íandsløðu.

Gagnar m est
s tø m i inntøkunum

Samstarvandi
hjúnarfelagar
skatta hvør sær
»»TÍ1í*;

Hvar sen da vit
rokníngína

ikki kunnu taka undir við ú.
Fíggjarmálaráðharri n
ásannaði, at skattairýsuð cr
a)t ov høgt, mcn lað cr ikki
sum Fólkaflokkunn skýtur
upp, at vit skulu lætta um
hjá fólki. Jóanncs BidM
gaard lcgði aftrat. at uppskotið brcyt við tað prinsipp, at cflir uppskotinum
skulu fólk við ongan
inntøku, cisini skattast.
Landsstýnsmaðunn
f
fíggjarmálum nam cismi
við javnstøðusjónarmiðið.
Hann hclt. at sambært uppskotið hjá Fólkaflokkinum
vcrður konan eitt ískoyti úl
inntøkuna hjá manninum.

arbciða við ai gera grundupphædd ina hjá pcnsionistum skaltafría. Vit arbciða
somulciðis at lætta um hjá
miðalinniøkunum. Arbcilt
vcrður við at broyta MVG
skipanina, minka oljuavgjaldið, hækka útgjaldið frá
arbeiðsloysisskipanini
o.s.fr. og hcua kostar 100
lals milliómr. Skulu vit so
taka hctta aftrat, sum fcr at
kosta upp móú 40 milliónir,
spurdi javnaðartingmaðurin. og lcgði afúat, at onkur
skal í hvussu cr gjalda.

hevur fest ein garð, mcn
hon sleppur ikki at skatta
av inntøkuni. Maðurin
skal leggja hesa inntøku
oman á sína egnu inntøku, tá skattað verður.
Vilhclm
Johannescn
segði, at tað var ikki
mcira en natúrligt at
hjún, sum hava ein garð
ella annað vinnuvirki
saman, skulu skatta av
hvør síni inntøku.
Aðrir úngmenn tóku
undir við sjónarmiðn um.
Lasse Klcin segði, at tað
var fyri hann ikki
avgcrandi, um júst uppskoúð hjá Krisúliga
Fólkaflokkinum verður
samtykt. Tað kundi eins
væl gerast ein partur í
uppskotinum frá landsstýrinum.

tór.-

í naturliga um hvørvi

tór.-

Teir vælumtóktu ketlarnir
eruágoymslu
Bæði d upultir
og ein ku ltir
Skulu tygum hava rtyggjan
ketil. so tosið vtð okkum og
táið ertt gott tilboð
Vit hava serkønt fólk, ið geva
eina skjóta og góða tænastu

- Alt tilfar til hitavørk og
sanitet fæst hjá okkum.
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