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Landsstýrið lagt kolvetnisskattalógina fyri løgtingið
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Mrttar hclst
avmarka
skeiðinum. sum cr cftir av hcsimt*ári sigur Umdsstýrið m.a. i viðmerkingunum til rlftpskotið til
kalvctnislóg. sum varð lagtfyri tingið ífam u viku
Jan M l ller
Millum uppskotini. ^um
vórðu t'ramlogd á tingi
fríggjadagin. var cisini
kolvetnisskattalógin. Tað
var Karsten Hansen. fíggjarmálaraðharri. sum \egna
landsstv rið legði fram uppskiH ttí logtingskvg um at
skatta inntokur frá kolvetnisvirksetni.
Ur.dir hesa lóg kemur
skattíng a\ inntokum a\ ollum slogutn í sambandi við
at forkanna. leita eftir og
framleiðslu a\ kolvetm og
av virksemi. knvtt at hesum.
millum annað at leggja rorleiðingar. útgerðartænastu
og tlvta framleidd koUetni
við skipum ella í rorleiðingum. tá ið inntokumar eru
vunnar við at útinna slíkt
virksemi. ella arbeiðið er
gjort:
I. í Foroyum. millum
annað í foroy skum land- og
sjóoki og foroyskum megrnlandsstoði:
* 2. í oðrum landi. millum
annað í tes-s sjiioki og meg'Hnlandsstoði. soleiðis sum
hetta viðvíkir kolvetni í
einum oki. ið kemur undir
nr. 1. og í oðrum landi. um
so er. at kolvetnisframleiðsla heilt ella lutvíst er
undir foroyskum myndugleika sambært avtal við
tílíkt annað land:
3. í oðrum okjum enn
teimum. ið nevnd eru í nr.
I. hvat viðvíkir at flyta
kolvetni í rorleiðingum. tá

ið kolvetm eru framleidd í
einum oki. ið kemur undir
nr. I ella nr. 2. tá skattingin
er tilskilað Føroyum sambært avtalu við annað land.
S k y n sa m s k a ttin g

I viðmerkingunum verður
m.a. sagt. at endamálið við
logaruppskotinum er at
skapa grundarlag undir
skynsamari skatting a\ inntoku frá leiting og framleiðslu av kolvetni (oljulindir. jarðgass og dropagass t kondensat)) í foroy skumøki. millurn annað í sjóokí og meginlandsstoði.
I lotuni er nógv virksemi
við at leita eftir og framleiða
kolvetni í Norðsjónum og
vestan fyri Hetland. Famu
árini eru skattaskipanimar í
Danmørk, Noregi og Bretlandi broyttar meira og
minni. og hetta avmyndar
m.a. skiftandi vánimar fyri
inntoku a\ at framleiða
kolvetni. Menningin hevur
skift ímilluin at vaksa og
minka skattin.
Skotið verður upp. at
ínntoka av kolvetnisiramleiðslu verður gjørd upp
oheft av inntoku. ið stavar
frá øðmm virksemi. Uppskotið hevur eisini í sær
reglur. sum tryggja. at Foroyar kunnu skatta inntøkur
í sambandi við leiting og
framleiðslu. hóast ínntokan
eftir vanligum reglum um
skattsky Idu ikki hevði verið
skattskyldug í Foroyum. í
hvonn mun víðkaða skatt-

skyldan kann fáast ígjogn- ikki eru endaliga greidd
um. er tó treytað av teimum enn.Tí má verða gjørt greitt.
avmarkingum. sum feldar at við lógamppskotinum er
em niður í teir tvískatta- støða ikki endaliga tikin til.
sáttmálar. sum Føroyar á hvøtjum stigi heildarskattingin skal vera v ísti landshava gjørt.
Lógamppskotið fær gildi stýrismaðurin á.
19. februar IÚÓ9. og er
galdandi fyri inntøkur. Fo ro y a fó lk eig u r
\unnar henda dag og eftir k o lv e tn is tilfe in g i
Víðari stendur í viðmerkhenda dag.
Karsten Hansen. fíggjar- ingunum at tað er heilt
málaráðharri vísti undir greitt. at Føroya fólk eigur
framløguni av uppskotinum kolvetnistilfeingið í førá. at tað í lotuni verður oysku undirgmndini, og tað
arbeitt við sjálvstøðugum at bníka slíkt náttúrugivið
lógaruppskoti. sunt hevur tilfeingi kann havaóvanliga
serligar reglur um álíkning. stórar inntøkur við sær. I
ínnkrevjing. eftirlit og ann- summum fømm verðurtað
að. Hann vísti síðani á. at tí rímiligt at leggju størri
uppskotið um at skatta inn- skatt á slikt virksemi enn á
toku í sambandi við kol- vinnuvirksemi annars. Sum
vetnisframleiðslu hevur kunnugt hava summi lond
tvey endamál: Reglur um eisini ymsan serskatt á
skattskyldu. sum em í van- kolvetnisframleiðslu.
Hetta uppskot ásetir sum
ligu skattalóggávuni, hava
ikki beinleiðis við sær skatt- útgangsstøði bara skatt. ið
skyldu fyri vinnuligt frá- samsvarar við vanligan fellandsvirksemi. Við hesum agsskatt. Seinni - men
uppskoti verður sligið fast. framman undan fyrsta
at \innuligt virksemi í útbjóðingarumfari - verður
sambandi \ ið kolvetnis- støða tikin til. um eisini er
framleiðslu (undir tí eisini tørvur á og møguleiki fyri
forkanningar og leitingar) at seta ein serskatt inn í
kemur undir skatt. hóast skattalóggávuna.
Jarðfrøðiligu metingamar
talan er um frálandsvinnu.
I aðru syftu skal ein undantiknar. er skattastigið
kolvetnisskattalóg verða við at rokna millum eitt av
til at áseta alt skattastigið týdningarmestu viðurskiftfyri sjálvt virksemið í unum. ið oijufeløgini hugsa
sambandi við at framleiða um. áðrenn avgerð verður
og selja kolvetni. Endaliga tikin um at søkja um loyvi í
skattastigið má kortini á- føroyskum øki.
Ásetti skatturin í skattasetast við støði í nógvum
øðrum viðurskiftum. sum lóggávuni má í hesum sain-

V ió m e rk in g :

Fólkaflokkurin leiðir Føroya fólk í óføri
He\ ur Foroy a fólk gjort sær
greitt. at fullveldi fer at
merkja eina avmarking av
rættindunum á flestu økjuni? Hava fólk gjørt sær
greitt. hvat tað er fyri eitt
samfelag. landsstýrið við
Fólkaflokkinum á odda
hevur at bjóða teimum í
staðin fyri tað samfeiag.
sum Sambandstlokkurin
stendur fyri. við teimum
rænindum sum føroyingar
eiga sambært ríkisfelagsskapinum við útgangsstøði
í ->Danmarks Riges Grundk>v«?
At Tjóðveldisflokkurin
setur alt uppá spæl fyri at
fremja loysingina. kosta
hv at tað kosta vil, tað er væl
skiljandi. Teir mega halda
fram og látast at trúgva
uppá egnar ætlanir.
Fólkaflokkurin. sum hevur landsins leiðslu um
hendi, leiðir Føroya fólk í
óføri. Tað er hann. sum
loyvir fullveldisætlanini at

verða gjøgnumførda. Tað er
Fóikaflokkurin. sum loyvir
ollum hesum at henda. sum
kemur at taka grundarlagið
undan føroyska samfelagnum. Hesir siga fyri Føroya
fólki. at ongar broytingar
verða av týdningi. og at
vælferðin ikki verður áv irkað skeiva vegin. Hetta er at
føra Føroya fólk bak ljósið.
so tað munar.
Allir føroyingar vita væl.
at fullveldisætlanin byggir
á kyksendi. at út við helvtin
av búskapinum hvílir á
ríkisfelagsskapinum. bæði
beinleiðis og óbeinleiðis.
Eisini vita allir føroyingar.
sum vilja vita tað. at tann
sosiala trygdin, og trygdin
annars hvørvur sum døgg
fyri sól. sama dag sum føroyingar melda seg út úr
Grundlógini. Hetta er bara
logikkur. soleiðis eru spælireglumar nú bara einaferð.
Um vit eru erlig fyri okkum sjálvum. so má viður-

kennast. at skipanin. sum vit
hava. er ein av frælsastu
skipanum. sum finnast. Hon
ber í sær alla ta trygd og
frælsi. sum eitt framkomið
samfelag eigur at hava.
Hvat er tað. sum vit føroyingar ikki fáa gjørt fyri
núverandi skipan? Hetta
svar fáa vit ongantíð. av
góðum grundum. Tí verandi
skipan er so rúm og fræls,
at næstan alt letur seg gera.
Hon gongur líka at loysingini. um tað er tað, vit ynskja.
Føroyingar mega steðga
fullveldisætlanini hjá landsstýrinum. jú fyrr, jú betur.
Síðan fara undir ta realistisku nýmótansgerð av viðurskiftunum í ríkisfelagsskapinum. sum Sambandsflokkurín hevur mælt tU.
Tað fer at gerast meira
eyðmýkjandi fyri føroyingar at bakka burtur úr aftur
fullveldisætlanini. jú longur
tann sokallaða fyrireikingin
er komin. Og at bíða til

landsstýrið hevur endað
samráðingarnar við Danmark um al melda Føroyar
út úr ríkinum. Tað fer sanniliga at verða ein eyðmýkjandi støða fyri føroyingar,
tá at venda við aftur. Tí er
tað ábyrgdarleyst av Fólkaflokkinum at seta føroyingar í eina sovorðna støðu.
F.dmund Joensen,
form.
Sambandsfloksins

Kársten Hunsen. lundsstýrismaður ífíggjarmálum lef’fli
fríggjadagin uppskot fyri tingið til kolvetnLslóggávu
bandi síggjast í samanhangi
við tleiri onnur viðurskifti.
Støðutakan til ein møguligan serskatt stendur óloysiliga saman við teimum
krøvum, sum annars verða
sett oljufeløgum, tá ið loyvir
verða latin. sum til dømis
møgulig nýtslugjøld (royalty), møguliga borin luttøka hjá landsoljufelagi. arbeiðsskyldur og annað. Búskaparliga byrðan frá
heildarkrøvunum skal verða
sammett við metingamar av
útlitunum í útbjóðaðu økjunum, og í hesum sambandi
er neyðugt, at oljuleiting
kring Føroyar vísir seg at
vera kappingarfør við fløgumøguleikar, ið eru at ftnna
aðrastaðni. Við øðrum orðum skal heildarprísurin á
"vøruni" verðaborin saman
við. hvussu góð "vøran" er,
men eisini við prís/góðsku
á "vørunum". sum verða
bjóðaðar út av øðrum londum. ið bjóða oljufeløgum at
gera oljuleitingar verður
sagt í viðinerkingunum.
K unnu ko m a við
øðrum logum

Landsstýrið hevur gjørt
rættiliga nógv burtur úr viðmerkingunum til tær ymsu
greinarnar í uppskotinum.
Annars vísir landssstýrið á,
at tað er vitandi um. at hetta
uppskotið hevur við sær. at
skattlig viðurskifti í verandi
skattalóggávu kanska eiga
at broytast. Aftrat hesum
kemur. at í uppskotinum er
støða ikki tikin til, hvussu
spurningurin viðvíkjandi
avtøkukostnaðinum skal
verða loystur skattliga.
Lagt verður tó aftrat. at arbeitt verður við hesum trupulleikum, og har tað verður
hildið neyðugt, verður lógaruppskot lagt fram undan
fyrsta útbjóðingarumfari.
Greitt verður síðani frá
um høvuðsmálini í uppskotinum og er eisini eitt
yvirlit y vir líknandi skattlig
viðurskifti í fleiri av okkara
grannalondum.

In nto ku r og f y ris itin g

Landsstýrið sigur annars í
viðmerkingunum til lógaruppskotið. at tað í løtuni
ikki ber til at gera nakra
meiningsfulla meting av
stødd á framtíðar inntøkum
í sambandi við inntøkuskatting eftir hesum lógaruppskoti.
Umráðandi er at hava í
huga, at enn er ongin dagfesting á fyrsta útbjóðingurumfari. og frammanundan
ber ikki til at vita, hvussu
stórur áhugin er fyri at leita
í føroyskum øki. tá ið
møguleikar verða til tess.
Treytað av nógvum viðurskiftum - av hesum ráða
Føroyar bert fyri einstøkum,
kann áhugin liggja ímillum
antin at verða rættiliga
avmarkaður ella at verða
stórur.
Enn ber ikki til at vita á
nakran hátt. um leiting fer
at geva fundir (olju- ella
gassfelt. blaðm.). sum tað
loysir seg at framleiða. I
besta føri kunnu framtíðar
skattainntøkur gerast rættiliga stórar. tó kunnu hesar
somuleiðis verða lítlar og
ongar. Hóast kolvetnisskattalógin kemur í gildi i
ár,. so verða skattainntøkurnar helst rættiliga avntarkaðar av væntaðum forkanningar- og leitingarvirkseminum í tí líðarskeiðin. um. sum er eftir av hesurn
ári.
At enda verður víst á. at
útreiðslur í sambandi við
fyrisiting av kolvetnislógini
verða eisini avmarkaðar,
áðrenn ein verulig leiting og
møgulig framleiðsla verður
byrjað. Tað er umráðandi
ikki at byggja upp eina stóra
umsiting, í kanska slettir
ikki verður brúk fyri. Tó er
ein ávís fyrisiting sett í verk,
og málið er at hava eina
dugnaliga (tó avmarkaða)
fyrisiting, sum eftir rímuliga stutta freist skal kunna
byggjast upp til at umsita
álíkning og eftirlit við einum stórum virksemi. skuldi
tað verið neyðugt.

