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Oddafólk 
í Texaco- 
sam taki 
á vitjan
Gódar vónir um olju áføroyska land- 
grunninum - útihýsa ikki møguleika 
Jyri a t lata annað oljufelag uppí bólk- 
in
J an M íjller

I dag tara umboð t'yri eitt 
av teimum stóru oljusam- 
tokunum. sum eru virkin á 
foroyska landgrunninum. á 
vitjan i Øljumálastynnum. 
Talan er um tlein av odda 
monnunum t Texaco-bólk- 
tnum. sum fevntr urn olju- 
felogmt Texaco, Conoco og 
Murphey. Felogint hava 
verið við í kanningunum 
her fra byrjan og hava hesa 
tíðina ftngið sær hollan 
kunnleika til okið. Síðani 
markið kom uppá pláss 
hava rættiliga nógv oljufel- 
og laet leiðina til gróthús-

bygningin á Debesartroð at 
hitta umboð fyri føroyskar 
oljumyndugleikar

Millum fólkini. ið fara 
at stokka inn á gólvið í Olju- 
malastyrinum. er William V 
Maloney. varforseti fyri 
leiting. Hann var vertur fyri 
oljumálaráðharranum og 
umleið 50 foroyingum á 
fomaldarborgini Drum 
Castle á skotska hálandi- 
num. tá oljumessa varð 
hildin í Aberdeen herfyri. 
Sosialurin hitti hann á 
oljuráðstevnuni í Aberdeen.

William Nlaloney, sum 
fyri tvrstu ferð vitjar í Før- 
oyum. sigur. at tey trý fel-

ogini í samtakinum eru 
rættiliga bjartskygd. tá tað 
ræður um moguleikamar at 
finna olju við Forovar. Nú 
tað nærkast eini lítbjóðing 
vil hann tó ikki fara út i 
smálutir við nokrum. tí tal- 
an verður jú um eina kapp- 
ing um tey bestu okini.

Hann er annars sera fegin 
um, at foroyingar hava lagt 
eina meira neyva tíðarætlan 
fyri fyrstu útbjóðing. "This 
ís good news" - hetta eru 
góð tíðindi - sigur hann og 
dylur ikki fyri. at tey trý 
oljufeløgini í samtakinum 
ætla at vera við í útbjóð- 
ingini. Men sjálvandi veldst 
tað eisini um treytimar.

Nú markið er komið uppá 
pláss heldur Maloney fyri.

at tað skal vera áhugavert 
at fara undir vfðari kanning- 
ar og til endans boring á 
landgrunninum. Ein orsøkin 
til at hann er rættiliga bjart- 
skygdur er tann, at Hvíta 
okið. sum nú lutvíst er før- 
oyskt, er oljuøki. Tað er 
prógvað. at olja finst í hes- 
um stóra økinum. Her sipar 
hann til oijufundini. sum 
longu em gjorda á bretskum 
øki Jarðfrøðiligu løgini. 
sum goyma olju í sær har. 
ganga víðari inn á føroyskt 
oki tað vit vita um.

P lá s s  fyri fe lag  a ftra t
Nú tað henda so stórar 
broytingar í oljuheiminum 
og hetta eisini sæst aftur í 
teimum ymsu bólkunum

við Foroyar spurdu vit Wil- 
liam Maloney. um tað er 
pláss fyri oljufelag aftrat í 
teirra bólki!

-Tað er ein møguleiki. 
men hetta er ikki neyðugt. 
Eg halđi tey trý feløgini, 
sum longu em í bólkinum, 
útgera ein sterkan fxSlk. Vit 
fara seriøst at meta um ein 
annan partnara. sum hevur 
nakað at lata bólkinum, men 
hetta er tó ikki avgerandi 
neyðugt.

I dag arbeiðir Texaeo 
saman við nógvum øðrum 
felogunr kring heimin. Eitt 
teirra er danska Mærsk Olie 
og Gas. Texaco og Mærsk 
hava sera tætt samarbeiði í 
danska partinum av Norð- 
sjónum.

Umboðfyri tey trý feløgmi 
Teaco, Cono og Murphey 

her vertirfyri 
oljunuíaráflahrranum og 
50 fiflnun føroyingum á 

Driirn Castle í Skotlandi

Um eitt slíkt samstarv 
ikki kundi verið ført víðari 
til Føroyaøkiðeisini vil Ma- 
loney kortini ikki siga 
nakað um. Leitingarstjórin 
í Texaco vísir kortini ikki 
aftur. at samstarv við 
Mærsk Olie og Gas í Føroy- 
um er ein møguteiki. men 
hann leggur tó dent á, at 
ongar samráðingar hava 
verið um nakað slíkt sam- 
starv í Føroyum.

Eingin ivi er um. at tað 
em feløg, sum vilja sleppa 
upp í tey meira eiableraðu 
samtokini sum eitt nú tað 
við Texaco, Conoco og 
Murphey. í dag em nevni- 
liga fleiri felog. sum leita 
sær eftir partnarum á For- 
oyaøkinum. Eitt teirra er 
Mærsk. Onnur feløg, sum 
ikki em við í stómm sant- 
tøkum, em t.d. tað italska 
Agip og tað bretska British 
Gas. Og síðani koma tey 
feløgini. ið hava verið part- 
ur av samtøkum, ið meira 
ella minni em farin í upp- 
loysn. Eitt av hesum er sam- 
takið har Statoil er í.

Fíggjarmálastýrið vísir aftur atfinningum:

Ikki stór hol í kolvetnisskattalóg
Fíggjarmálastýrið sigur í  viðmerking til samrøðu, sum Sosialurin hevur havt við Jóhannus Egholm Hansen, advokat, 
at tað er beinleiðis skeivt at siga, at 'stór hol eru í  kolvetnisskattalógini ’. Viðvíkjandi kolvetnisskatting eru ymisk við- 
urskifti, har endalig støða ikki er tikin, men víst verður á øll liesi viðurskifti í  viðmerkingunum til kolvetnisskattalóg- 
ini

Yiðmerking úr Fíggjar- 
málastýrinum til grein í 
Sosialinum 6. oktober 
1999

Sosialunn sknvaði 6. ok- 
tober 1909 við stórari yvir- 
sknft ‘Stór hol í kolvetnis- 
skattalóg'. Víst varð til 
viðmerkingar frá Jóhannus 
Egholm Hansen. advokati.

Grundgevingamar fyri 
hví stór hol skuldu verið í 
kolvetnisskattalógini vóm:

1. Kolvetnisskattalógin við- 
ger tkki skattligu av leiðing- 
arnur av avtøkukostnaði 
(abandonment costs)

2. Kolvetnisskattafyrisiting- 
arlóg vantar

3. Avgerð er ikki tikin um 
møguligan serskatt

Ad. I.
Rætt er at onki stendur í 
kolvetnisskattalógini um 
skattligu avleiðingamar av 
avtøkukostnaði. Hetta er tó 
ikki tí at ikki hevur verið 
gjolla hugsað um hetta. men 
tí at hetta verður mett at

liggja so langt úti í fram- 
tíðini. at hetta hevur ikki 
týdning nú. Sagt verður í 
viðmerkingunum til kol- 
vetnisskattalógina:

,.í lógamppskotinum 
verður ikki tikin stoða til 
skattligu viðgerðina í sam- 
bandi við. at hildið verður 
uppat við skattskyldugum 
virksemi. I tí sambandi 
kann m.a. verða talan um 
stórar útreiðslur til at beina 
burtur framleiðsluútbúnað. 
sum kann hava við sær, at 
skattgjaldarin í sínum sein- 
asta ári við skattaskyldu 
kemur at sita eftir við stór- 
um útreiðslum uttan at hava 
samsvarandi stórar inntok- 
ur. Samstundis kann skatt- 
gjaldarin hava goldið stóran 
skatt árini frammununđan. 
at hildið verður uppat. Ein 
loysn kundi verið. at tað í 
slíkum føri verður loyvt at 
regulera sjálvuppgávuna í 
til dømis 4 ár fyri árið. tá 
hildið verður uppat. soleiðis 
at møguleiki verður at aft- 
urfora avtøkukostnaðin 
(carry back).

Væntandi leikar ikki á at 
halda uppat við kolvetnis-

virksemi tey fyrstu árini, tí 
verður ikki bráðneyðugt 
beinanvegin at nøkta torvin 
á reglum hesuin viðvíkj- 
andi. Viðurskiftini eiga 
kortini at fáast í rættlag í 
gtSðari tíð. áðrenn avtøka 
kann gerast veruleiki, og 
annars hava oljufelogini 
sjálvandi ein áhuga í at 
kenna reglumar skjótast til 
ber. Arbeitt verður tí longu 
nú við at meta um ymsar 
møguleikar."

Leggjast skal til merkis. 
at avtøkukostnaðir hava 
ikki ein gang týdning tá tað 
fyrsta íeltið verður avtikið, 
men hesin spumingur fær 
ikki týdning fyrr enn før- 
oysk oljuframleiðsla sum 
heild fer at verða avtikin. 
Hetta tí, at um gingið verður 
út frá. at hvørt felag eigur 
ella eigur í fleiri frainleið- 
andi feltum. so kunnu av- 
tøkukostnaðimir jú dragast 
frá verandi inntøku. Trupul- 
leikin kemur ikki til sjóndar 
fyrr enn ongar verandi inn- 
tøkur eru at draga avtøku- 
kostnaðin frá í. Um ein olju- 
vinna kemur at vera í Før- 
oyum. so kann lættliga

roknast við, at hon fer at 
vara í hvussu so er eini 30
ár.

Sagt verður í greinini í 
Sosialinum 6. oktober. at 
oljufeløg vilja krevja. at 
hesin spumingur verður av- 
greiddur. áðrenn tey vilja 
seta stórar verkætlanir í 
gongd. Um núlíðarvirðið av 
slíkum avtokukostnaði 
verður roknað. so er víst, at 
hesir kostnaðir hava lítla og 
onga ávirkan á burðarđygg- 
leikan hjá einari verkætlan. 
Tí kann ikki sigast at hetta 
hevur ávirkan á atferðina 
hjá einum rationellum olju- 
felagi.

Viðmerkjast kann at fleiri 
onnur lond nær við hjá okk- 
um hava havt eina olju- 
vinnu rættiliga nógv ár ikkj 
hava nakrar reglur fyri 
skattligari viðgerð av av- 
tøkukostnaði.

Ad. 2.
Hetta at ein koivetnisskatta- 
fyrisitingarlóg vantar. kann 
ikki sigast at vera eitt hol í 
kolvetnisskattalógini, m.a. 
tí víst varð á tørvin á slíkari 
lóg í sjálvum viðmerking-

unum til kolvetnisskattalóg.
Harafturat skal sigast at 

fyrireikingamar at gera hesa 
fyrisitingarlóg em næmm 
lidnar. og at eitt uppskot 
verður skjótt lagt fyri ting.

Ad. 3.
Moguleikin fyri serskatti 
verður eisini nevndur í við- 
merkingunum til kolvetnis- 
skattalógina. Sagt verður at 
ein avgerð viðvíkjandi ser- 
skatti verður tikin, áðrenn 
fyrsta útbjtrðingammfar let- 
ur upp. Hetta verður sam- 
bært oljumálaráðharranum 
fyrst í 2(KK). Sagt verður 
eisini:

,.í aðm syftu skal ein kol- 
vetnisskattalóg verða við til 
at áseta alt skattastigið fyri 
sjálvt virksemið í sambandi 
víð at framleiða og selja 
kolvetni. Endaliga skatta- 
stigið má kortini ásetast við 
støði í nógvum øðmm við- 
urskiftum. sutn ikki eru 
endaliga greidd enn. Tí má 
verða gjørt greitt. at við 
lógaruppskotinum er stoða 
ikki endaliga tikin til. á 
hvøtjum stigi heildarskatt- 
ingin skal vera."

Sum sagt í viðmerking- 
unum. so má endaliga av- 
gerðin viðv. serskatti takast 
í samsvari við allar hinar 
loyvistreytimar til fyrsta út- 
bjóðingarumfar. Fíggjar- 
málastýrið arbeiðir saman 
við Oljumálastýrinum við 
spuminginum um serskatt. 
og kann vátta, at endalig 
avgerð verður tikin, áðrenn 
fyrsta útbjóðingammfar let- 
ur upp.

Við hesum gmndgeving- 
um metir Fíggjarmálastýrið 
at tað er beinleiðis skeivt at 
siga at ‘stór hol em í kol- 
vetnisskattalógini'. Viðvíkj- 
andi kolvetnisskatting em 
ymisk viðurskifti har enda- 
lig støða ikki er tikin. men 
sum omanfyri nevnt, verður 
víst á øll hesi viðurskifti í 
viðmerkingunum til kol- 
vetnisskattalógini.

Fíggjarmálastýrið


