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Eilif Samuelsen, tingmaður:

Oljan fíggjar 
einki fullveldi
Sum útlitini eru í  oljuvinnuni í  løtuni, 
so fara oljuinntøkur frá  føroyska 
landgrunninum, hvørki at fíggja løg- 
tingshús, nýtt vaktarskip ella fullveld- 
ið sigur Eilif Samuelsen, tingmaður

Jan  M t ller

Framsøgumaður fyri sjálv- 
stýrisflokkin var Sámal Pet- 
ur í Grund. Hann helt lógina 
hava ligið leingi á láni. men 
\ ísti á, at tað krevur tíð at 
gera slíka lóg. Hann helt tað 
var ov langt úti. tá Eilif 
Samuelsen metti. at vit 
komu at dansa eftir floytuni 
hjá oljufeløgunum. -Sjálv- 
andi skulu vit hava nøkur 
krøv. og sjálvandi skulu vit 
ikki hert hyggja eftir. 
hvussu aðrir gera.

Hann helt skattapolitikkin 
verða sera týðandi í hesunt 
máli. Uppskotið er bert eitt 
av fleiri. sum hava við olju- 
lóggávu at gera.

Sámal Petur í Grund vtsti 
eisini á spurningin um tví- 
skattasáttmálar og helt tað 
vera umráðandi at viðgera 
júst henda partin í Fíggj- 
arnevndim, nú norður- 
lendski sáttmálin frátekur 
okkum møguleikan a( skatta 
fólk umborð á norðurlend- 
skuni skipum.

Hann helt. at hóast 
lógin ikki er stór í vavi. so 
er eingin ivi um. at hon 
regulerar tað. sum hon skal. 
og at hon er ein týðandi par- 
tur av tí samlaða lógarkom- 
pleksinum. sum neyðugt er 
at hava í einum landi. ið 
stendur á gáttini til eitt 
tíðarskeið. har útvinning av 
kolvetni úr undirgrundini er 
í síni bytjan.

Annaðhvørt hetta virk- 
semi fer at geva nakað ella 
einki av sær, so er tað ein 
skylda. at vit hava tað neyð- 
uga lógargrundarlagið í 
lagið. Og tingmaðurin helt 
fram:

-Um nakar hevði hugsað. 
at bygging av nýggjum løg- 
lingshúsi. nýggjum vaktar- 
skipi. av undirsjóvartunlum, 
a\ føroyskum fullveldi osfr. 
skuldi fíggjast av oljupeng- 
unt. stt tinna \ it í hvussu er 
ikki próg\ ini um hetta í hesi 
skattalógini segði tingmað- 
urin og vísti á. at sam- 
bandsllokkurin fer at geva 
uppskolinum eina positiva

O kkara egnu krev
Framsøgumaður fyri sjálv- 
stýrisflokkin \ ar Sámal Pet- 
ur í Grund. Hann helt lógina 
hava ligið leingi á láni. men 
vísti á. at lað krevur tíð at 
gera slíka lóg. Hann helt tað 
var ov langt úti. tá Eilif 
Samuelsen metti. at vit 
komu at dansa eftir lloytuni 
hjá oljufeløgunum. -Sjálv- 
andi skulu vit hava nokur 
krøv. og sjálvandi skulu \ it 
ikki bert hyggja eftir. 
hvussu aðrir gera.

Hann helt skattapolitikkin 
\erða sera týðanđi í hesum 
máli. IJppskotið er bert eitt 
av tleiri. sum hava við olju- 
lóggávu at gera.

Sámal Petur í Grund vísti 
eisini á spumingin um tví- 
skattasáttmálar og helt tað 
vera umráðandi at viðgera 
júst henda partin í Fíggj- 
arnevndini, nú norður- 
lendski sáttmálin frátekur 
okkum møguleikan at skatta 
fólk umborð á norðurlend- 
skum skipum.

Karsten Hansen, fíggjarmálaráðharri tekur til eftirtektar ynski frá tingmonnum

Tingmenn skulu fáa 
kunning um oljuskatt
Mest umráðandi er a tfáa  eina skipan, hvar, ið øll, sum virka áføroyska økin- 
um, verða fevnd av hesum skattagrundarlagnum. Allar útlendskar vinnufyri- 
tøkur, sum koma inn á føroyskt øki, verða hervið skattskyldugar í Føroyum. 
Allir løntakarar, sum arbeiða hjá hesum fyritøkum, blíva somuleiðis skatt- 
skyldugir her

J an  M ú l l e r

Tað var landssstýrismaðurin 
í fíggjarmálum. sum tók 
samanum í orðaskiftinum 
um kolvetnisskattalógina. 
Fleiri tingmenn vildu vita. 
hví lógin skuldi koma í gildi 
júst framløgudagin 19. febr- 
uar. Karsten Hansen, lands- 
stýrismaður segði orsøkina 
vera hana. at man vil hava 
virkningin av virksemi við 
sum skjótast. um lógin 
verður samtykt.

Hann segði seg annars 
vera fúsan til at taka spurn- 
ingin upp um at ha\a kunn- 
andi fund. -Eg kann lova 
fyri. at tað verður skipaður 
fyri slíkunt kunningardegi 
og áðrenn ntálið kentur til 
2. viðgerð. Hetta er eitt 
álvarsmál sum vit oll mugu 
hava so stóran \ itan um sum 
mpguligt.

Karsten Hansen upplýsti. 
at tað verður arbeitt við at 
fáa tvískattasáttmálar uppá 
pláss. og soleiðis sum tnálið 
er í lotuni er best at fáa 
tvískattasáttmála við Bret- 
land og Háland uppá pláss 
fyrst.

Umsitingarligi parturin 
av lógini verður klárur at 
fara í tingið einaferð í mars. 
Tað er umráðandi. at vit 
hugsa gjolla igjognum 
spurningin um serskatt. 
Landsstýrismaðurin vísti á. 
at serfroðingar eru ógvuliga 
ivingarsamir í løtuni um. 
hvat man skal gera. Skal 
man hava serskatt. h\ ussu 
stórur skal hann vera osfr.

-Londini rundan um okk- 
um hava ógvuligar ymiskar 
loysnir. men nú eru vit upp 
ímóti eini príslegu. sum ger. 
at tað vendir eitt sindur 
annarleiðis. men tað kann 
skjótt broytast.

Mest umráðandi er at fáa 
eina skipan. hvar. ið oll. 
sum \ irka á føroyska økin- 
um. verða fevnd a\ hesum 
skattagrundarlagnum. Allar 
útlendskar vinnufyritøkur. 
sum koma inn á føroyskt 
oki verða her\ ið skattsky Id- 
ugar í Føroyum. Allir lon- 
takarar, sum arbeiða hjá 
hesum fyritøkum blíva 
somuleiðis skattskyldugir 
her.

Tað verður fyrst og fremst 
skattingin av lontakarunum. 
sum fær virknkng, meðan 
partafelagskatturin verður 
tað berandi í framtíðini. um 
nakað ketnur upp úr und- 
irgrundini segði landsstýr- 
ismaðurin.

Hann vísit á. at reglumar 
um serskatt em ikki avger- 
andi fyri hetta uppskotið.

Tað kemur so aftaná. Og 
so er tað eisint spuraingurin. 
hvat vit ætla í sambandi við 
eitt alment oljufelag. Av- 
gerandi er. at vit umhugsa 
væl og virðiliga, hvussu alt 
hetta verður skipað.

-Samaumtikið hava ser- 
skattur oj> royalty ikki stór- 
an relevans akkurrát við 
teimum prísum sum eru nú. 
So eg fari at btðja um at 
man tekur væl ímóti hesum 
og lesur hetta lógaruppskot 
krittiskt. Tað kann skjótt 
blíva ein týðandi táttur í 
lívsnervuni í okkara sam- 
felag. Tí er tað umráðandi. 
at vit hvør á stnum oki søkja 
okkuni kunnleika til at taka 
støðu út frá.

Karsten Hansen vísti at 
enda á. at vit eflirhondini í 
okkara alntenn skipan hava 
hópin av fólki. sum hevur 
kunnleika á økinum. Tað er

neyðugt og gott. at man ger ur av vitan, sum eru. áðrenn 
brúk av at tappa hesar keld- støða verður tikin.

Karsten Hansen. fígfýarm álaráðharri var herfyri á vitj- 
an i' Alaska. har hann m.a. kunnaái seg uni skattavifl- 
urskifti í  sambundi vifl olju

íj allamótasho w-
- sum í útlondunum

Stuđlar: Foroya Banki og Foroya Sparikassi.

B a ss i og N ó s i lu tta k a

Heitur matur: orientalsk grýta 
Kaffi og dessert omaná
D a n su r v ió  C o u n ti 
b ó lk in u m  úr 
K la k sv ík  kl. 2 3 .0 0

Forsolan er byrjad 
í Kiosk Vár

Kostnaður fyri alt tiltakið 290,- 
Kostnaður fyrt dansin við Country- 
bólkinum umframt Kjell Elvis 155,-
HAVI GRØNU SA N G B Ó K  VIÐ!

verðu r í ítróttarhø llin i í R unavík  
leygardag in  20. m a rs  kl. 19.00

R oykshozv við  ta too
M ótashow  við ti nýggjasta innan  
m ake-up -, hár-, og klædnaxnóta

Luttakarar:
J u n g m a n n , Ja llu r , F eðgar, C u r r i, D e ild  C'.., 
S h a r i, H já  S a n n u , S h op  in , H vgg  In n , C h ic , 
í t r ó t tu r  á  G ly v r u m  o g  S a lo n g  K a tr in .

P yn ta  h a llin a : O rk is , In d is k ir  m øb la r. 
S ad o lin  L ita va l. P rofa , T im b u rh a n d ilin  
í  R u n a v ík .


