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Efni: Umsðgn um frumvarp til laga um skattlagningu kolvetnisvinnslu

Mig langar að þakka nefndinni íyrir tækifærið til að koma á framfæri athugasemdum 
við frumvarp til laga um skattlagningu kolvetnisvinnslu.

Að mínu áliti þarf frumvarpið verulegra breytinga við til að laða erlend olíufélög til 
landsins. Ég hef rætt þetta við forstjóra Sagex Petroleum, Teije Hagevang, og er hann 
á sömu skoðun. Hann hefur töluverða reynslu í olíugeiranum og er í sambandi við 
aðra í þeirri grein.

Hafa ber i huga að olíu- og gasleit á Drekasvæðinu verður bæði gríðarlega 
kostnaðarmikil og áhættusöm. Einnig verður framleiðsla þessara afurða afar 
kostnaðarmikil, sérstaklega framleiðsla og flutningur á gasi. Talið er að meira sé um 
gas á svæðinu en olíu. Um er að ræða nýja samsetningu vandamála í olíuiðnaði, sem 
þó hafa öll verið leyst, hvert í sínu lagi, á öðrum stöðum. Um er að ræða:

a) mikið dýpi,
b) mikla fjarlægð frá landi,
c) mikla ljarlægð frá innviðum olíu- og gasgeirans,
d) ósannað svæði og
e) erfitt veður.

Allt þetta þýðir mikinn kostnað við leit og vinnslu. Olíuverðið þarf trúlega að vera að 
lágmarki 70-80 dollarar, til að borgi sig að vinna olíu. Gas borgar sig trúlega ekki að 
vinna fyrr en nægjanlegar tækniframfarir hafa átt sér stað, hugsanlega í kringum árið 
2020. Borun hverrar holu kostar trúlega um 300-600 milljónir norskra króna, eða um 
5-10 milljarða íslenskra króna. Olía fannst fyrst í vinnanlegu magni við Noreg þegar 
borað var í 33. skipti -  og munaði litlu að ákvörðun hefði verið tekin um að hætta 
borunum fyrir þann tíma.



Jafnframt bætist nú við að allir fjármagnsmarkaðir eru lokaðir og olíuverð lágt, sem 
dregur úr hvata til að sækja inn á ný svæði, sem eru skýrlega óarðbær miðað við 
núverandi olíuverð.

Skattaumhverfi þarf þannig að vera þannig úr garði gert að það auki ekki áhættu og 
laði þannig að fjárfesta. Þannig má leggja nokkra skatta á, ef vel gengur, en forðast 
ber skatta á starfsemi sem rekin er með tapi. Þó ber að hafa í huga að ekki má 
skattleggja ávinninginn of mikið, til að draga ekki úr hvata til að taka áhættuna. Ef 
olía finnst ekki í nægjanlegu magni, hafa miklar fjárhæðir tapast. Til mikils þarf að 
vera hægt að vinna, til að réttlæta slíka áhættu.

Einnig ber að hafa í huga samkeppni við önnur olíuríki. Þau búa nú þegar að því að 
olíulindir eru sannaðar, innviðir olíugeirans eru til staðar og fleira. Nú er minni sókn í 
rannsóknar- og vinnsluleyfi í þeim löndum, vegna Ijármagnsskorts og lágs olíuverðs. 
Þannig hefur samkeppni á milli olíufyrirtækja minnkað, og þarf nýtt olíuríki þannig að 
bjóða betur en ella. Nóg er af tækifærum fyrir þau olíufélög sem telja sig hafa efni á 
frekari olíuleit í öðrum löndum en á Islandi.

Athugasemdir mínar eru þessar:

1. Vinnslugjald
Að mínu mati á ekkert vinnslugjald skv. greinum 5-8 að vera til staðar. Vinnslugjald 
er greitt ef hagnaður er ekki nægur af framleiðslunni og getur þannig aukið tap af 
henni. Þetta er til þess gert að auka áhættu af fjárfestingum í olíuleit og vinnslu, sem 
er það sem ísland ætti að forðast helst af öllu.

Jafnframt er vinnslugjaldið sett upp með afar óheppilegum hætti. Möguleiki er á því 
að vinnslugjaldið fari upp í og yfir 100% ef framleiðslan fer yfir 210 milljón tunnur á 
ári. Sagt er í skýringum með frumvarpinu að leiða megi að því líkur að 
vinnslugjaldsprósentan verði ekki mjög há í raun því þegar vinnslan sé orðin töluverð 
megi gera ráð fyrir að kolvetnisskattur leggist á í stað vinnslugjalds. Þetta er 
einfaldlega rangt. Þótt almennt séu stórar lindir arðbærari en litlar, er vel hugsanlegt 
að stórar lindir, sérstaklega á Drekasvæðinu, séu reknar með litlum hagnaði eða tapi. 
T.d. er trúlegt að engin vinnsla beri sig á Drekasvæðinu við núverandi olíuverð (45 
dollarar á tunnu). Upphaflegar tillögur sem lagðar voru fyrir ríkisstjóm voru þó skárri, 
þótt ég hafi haft verulegar athugasemdir við þær, þar sem vinnslugjaldið gat hæst farið 
í 7,5% (og ekkert slíkt gjald ef framleiðslan er undir 600 milljónum tunna á ári, þ.e.
50 milljónum tunna á mánuði, sem ég held reyndar að hafi verið mistök í 
framsetningu).

Ennfremur ber að geta þess að mismunandi vinnslugjald eftir magni framleiðslu 
mismunar stórlega á milli stórra og lítilla félaga, á kostnað þeirra stóru. Þess má geta 
að það félag sem ég starfa með, Sagex Petroleum, er lítið og yrði trúlega lítið á 
Drekasvæðinu. Engu að síður leggst ég gegn þessari mismunun, t.d. vegna þess að við 
þurfum að draga stærri olíufélög að svæðinu með okkur. Ég geri ráð fyrir að gjaldið sé 
lagt á hlutdeild félags í tilteknu leyfi, eins og frumvarpið lítur út núna, þótt það sé ekki 
skýrt. Slíkt fyrirkomulag skapar hugsanlega hvata til að olíufélag noti mörg 
mismunandi dótturfélög til að sækja um leyfi.



Ef vinnslugjald verður til staðar á annað borð, held ég að það ætti að vera flatt og ekki 
hærra en 2-4%. Það myndi gera framleiðsluáætlanir öruggari, og dregur úr 
óhagkvæmum aðgerðum fyrirtækja til skattaspamaðar. Eg ítreka samt að ég er ekki 
viss um að ísland hafi efni á að hafa vinnslugjald, ef við viljum laða erlend olíufélög 
að Drekasvæðinu.

2. Kolvetnisskattur
Að mínu mati á kolvetnisskattur að vera lágur og flatur. Við erum í samkeppni við 
lönd með slíkt fyrirkomulag, eins og t.d. írland, og þurfum að taka tillit til þess. A 
írlandi er viðbótarskattur umfram almennan 12,5% tekjuskatt önnur 12,5%, þannig að 
heildarskattur er 25%. Við þyrftum að hafa 10% kolvetnisskatt, til að hafa sama 
skatthlutfall í heild. Á Grænlandi er kolvetnisskattur 10-12,5%, sem bætist svo við 
almennan fyrirtækjaskatt upp á 30%.

Ég geri að tillögu minni að við höfum 12,5% flatan kolvetnisskatt. Flatur skattur, 
fremur en formúla er einfaldari og skiljanlegri fyrir olíufyrirtækin. Þegar frumvarpið 
var lesið yfir af starfsmönnum Sagex Petroleum í Noregi fannst þeim það mjög flókið 
og fráhrindandi. Formúlan hefur þó þann kost að hún minnkar líkur á 
skattahækkunum í framtíðinni, þar sem skatturinn hækkar með auknum hagnaði. 
Stöðugt skattaumhverfi er afar mikilvægt í olíugeiranum, þegar ákvörðun er tekin um 
boranir, þar sem megnið af kostnaðinum leggst á strax í upphafi, þegar fjárfest er í leit 
og vinnslu. Ekki er hægt að draga úr kostnaði til að bregðast við skattahækkunum, þar 
sem kostnaðurinn hefur þegar fallið til að miklu leyti þegar vinnsla er hafin.

Ef sú leið verður farin að notast áfram við formúlu, líkt og gert er í 13. grein, legg ég 
til að stuðullinn í formúlunni verði lækkaður úr 0,55 10,25. Það myndi þýða að 
skatturinn myndi breytast efitir eftirfarandi töflu:

Hagnaðarhlutfall 20% 40% 60% 80% 100%
Kolvetnisskattur 2,5% 7,5% 12,5% 17,5% 22,5%
Tekjuskattur 15% 15% 15% 15% 15%
Heildarskattur 17,5% 22,5% 27,5% 32,5% 37,5%

Ég tel óþarft, ef vinnslugjald er ekki til staðar, að hafa hagnað undir 20% af veltu 
skattlausan, og má breyta reglunni í samræmi við það. Reglan ætti að vera einföld: ef 
það er hagnaður -  þá er skattur, ef það er tap -  þá er enginn skattur.

Megintillaga mín er samt að hafa flatan 12,5% skatt, þar sem ég held að erlend 
olíufélög hafi fyrst og fremst áhuga á að hafa skattaumhverfið einfalt.

3. Gjaldstofn: 12. grein

Frádráttarbært tap á milli leyfa
Skv. f-lið 12. gr. um gjaldstofn kolvetnisskatts verður tap af leyfisskyldri starfsemi 
hvorki flutt á milli leyfishafa né einstakra leyfissvæða. Þessi regla getur haft alvarleg 
áhrif á áhuga fyrirtækja til að taka áhættu með olíuleit á Drekasvæðinu. Það er 
mikilvægur þáttur í mati fyrirtækja á áhættu að þau geti dregið tap frá hagnaði, bæði á 
milli svæða og með samruna fyrirtækja. Þetta er mjög mikilvægt atriði. Við höfum 
ekki efni á að hafa strangari löggjöf en önnur lönd. Lönd eins og Noregur og Bretland, 
heimila flutning taps á milli svæða og einnig fyrirtækja við samruna. Ég legg því til að



stafliður f  verði felldur úr 12. grein og raunar verði það gert skýrt að hægt sé að flytja 
tap með þessum hætti.

Vinnslugjald ekki frádráttarbœrt
Skv. a-lið 12. gr. er vinnslugjald ekki frádráttarbært. Ég tel rétt að falla frá 
vinnslugjaldi, en ef það er til staðar getur það gert illt verra að það sé ekki 
frádráttarbært.

Tap a f sölu eigna til tengdra aðila
Ég tel að tap af sölu eigna til tengdra aðila á eðlilegu verði ætti að vera frádráttarbært 
og legg því til að stafliður b í 12. gr. verði felldur brott.

Niðurfœrsla viðskiptakrafna og vörubirgða
Niðurfærsla viðskiptakrafna og vörubirgða eru eðlilegur þáttur í rekstri félaga, sem 
taka ber tillit til og legg ég því til að stafliður d í 12. gr. falli brott.

Tap eða kostnað sem myndast hefur fyrir gildistöku laga þessara 
Trúlega hefur ekkert fyrirtæki lagt jafn mikið í rannsóknir á Drekasvæðinu og Sagex 
Petroleum -  og þó er félagið tiltölulega lítið. Þetta ákvæði snýr því nánast eingöngu 
að því félagi. Ég tel rangt að refsa því með þessum hætti fyrir að hafa verið 
brautryðjandi meðal olíufélaga í rannsóknum á Drekasvæðinu fyrir gildistöku 
laganna. Ég legg því til að stafliður g í 12. grein falli brott.

4. Frádráttur frá skattskyldum rekstrartekjum: 11. grein

Vextir
Meginregla laganna er að hámarksvextir sem draga má frá tekjum ársins sé 5%, þótt 
ráðherra sé heimilt að hækka og lækka viðmiðunarhlutfallið með hliðsjón af 
starfrækslu- og íj ármögnunargj aldmiðli leyfishafa og vaxtastigi í viðkomandi mynt. 
Ég held að eðlilegra sé að setja þak á vaxtakostnað, t.d. 2 prósentustigum fyrir ofan 
grunnvexti í þeirri mynt sem félag fjármagnar sig í. Grunnvextimir geta verið mjög 
breytilegir og verður best tekið tillit til þess með þessum hætti.

Mannvirki og búnaður
Ég tel rétt að heimila frádrátt vegna fjárfestingar í mannvirkjum og búnaði, þ.e. ekki 
bara leigu. Það sem ekki nýtist af skattalegu tapi megi svo nota á næsta ári og svo koll 
af kolli. Þannig skapast ekki skattur á starfsemina fyrr en íjárfestirinn er búinn að fá 
fjárfestingu sína til baka. Þetta er það fyrirkomulag sem er í Bretlandi. í Barentshafi í 
Noregi, sem er nýlegt olíusvæði, getur fyming átt sér stað á þremur árum. Þó eru 
aðstæður betri þar en á íslandi. Ég tel að við höfum ekki efni á að hafa strangari 
löggjöf í þessu tilliti en þessar þjóðir.



Lokaorð
Ég tel að það sé mikilvægt að geta sýnt fram á að framtíð landsins sé björt, bæði fyrir 
okkur íslendinga, og þá sem við eigum viðskipti við. Ef mikill áhugi fæst hjá 
erlendum olíufélögum í útboði því sem hefst í næsta mánuði, höfum við frambærileg 
rök fýrir því að ísland sé á leið með að verða olíuríki. Þess vegna er mikilvægt að 
stilla skattheimtu í hóf og skattleggja eingöngu hagnað, en ekki tap, til að halda 
áhættu í lágmarki, á svæði sem felur í sér mikla náttúrulega áhættu.

Virðingarfyllst,

forstjóri Linda Resources hf., 
stjómarmaður í Sagex Petroleum ASA

Afrit: Ámi M. Mathiesen fjármálaráðherra, Össur Skarphéðinsson iðnaðarráðherra 

Hjálagt: Tafla yfir framleiðslugjald og olíuskatta í nokkrum löndum



Taflal Svæðisgjald F ramleiðslugj ald Olíuskattur Alm. 
fvrirækj askattur

Færeyjar 500 DKR/ 
1.000 DKR1

2%2 10% / 25% / 
40%3

27%

Kanada Alberta 3,50 CND á 
ha4

1% / 25%5 0 10% / 21%ö

Nýfundnaland Terra
Nova

3,50 CND á 
ha4

1% / 2,5% / 5% / 
7,5%7

20% /10%* 14% / 21%ö

Hibemia 3,50 CND á 
ha4

1% / 2% / 3% / 
5%9

30% / 
12,5%8

Grænland 50 DKR/ 
250 DKR10

0 10%/
12,5%n

30%

Noregur 7.000 NKR 
ákm 212

0 50% 28%

Irland 0 0 0 25%y

1 500 DKR á km2 fyrstu sex árin en 1.000 DKR eftir þann tíma
2 Af söluverði olíunnar og innheimt á þriggja mánaða fresti
3 Þegar er olíuvinnslan er farin að skila að lágmarki 20% hagnaði er viðbótarolíuskatti beitt en 
eftir það fer skatturinn stighækkandi efitir því sem hagnaðurinn er meiri, þ.e.a.s. 10%, 25% og 
40% en heildarskattlagning á olíufyrirtæki fer samt aldrei yfir 57,1%
4 Mismunandi svæðisgjald er greitt eftir svæðum og er ekki hægt að tala um samræmt gjald í 
þessum efiium. Þó hefur Smabandsstjóminn rukkað eitt gjald af þeim svæðum sem tilheyra 
Sambandsríkinu en ekki fylkjunum og er það gjald tilgreint hér.
5 Framleiðslugjald miðast við söluvirði framleiðslunar og er 1% þangað til olíufyrirtækin fara að 
skila hagnaði en þá hækkar gjaldið upp í 25%.
6 Tekjuskattur er tvískiptur í Kanada. Annars vegar er tekjuskattur sem rennur óskertur til 
Sambandsríkis Kanada (Federal Income Tax) og hins vegar er mismunandi fylkjaskattur í hverju 
fylki. Albertafylki tekur 10% tekjuskatt en Nýfundnaland og Labrador 14%.
7 Fyrir 50 milljón tunnur af olíu er borgað 1% framleiðslugjald en gjaldið hækkar þangað til að 
framleiðslan er komin í 200 milljón tunnur og þá er framleiðslugjaldið fast 7,5%.
8 Þessi skattur miðast við hagnaðarhlutdeild af olíuframleiðslunni og lækkar eftir því sem 
hagnaður eykst. Á Terra Nova svæðinu miðast þrep hagnaðarhlutdeildar við 10% og 18% en á 
Hibemia eru þrepin 15% og 18%.
9 Þegar framleiðsla nær 3 milljónum tunna er greitt 1% framleiðslugjald, þegar framleiðsla nær 
120 milljónum tunna fer gjaldið í 2% og hækkar aftur í 3% við 194 milljónir tunna. Þegar 
framleiðslan nær 268 milljónum tunna hækkar framleiðslugjaldið í 5%.
10 50 DKR eru greiddar fyrir leitarleyfi án borunarleyfi en 250 DKR ef borunarleyfið er innifalið 
í leitarleyfinu.
11 Umrædd skattprósenta miðast við niðurgreiðslu á upphaflegum fjárfestingakostnaði eða 
stofhkostnaði við olíuleit og olíuframleiðslu og fer hækkandi eftir því sem félögin ná að greiða
meira niður stofnkostnaðinn.
12 Svæðisgjöld eru innheimt af olíufyrirtækjum sem eru fyrsta árið 7.000 NKR á km2 og hækkan 
síðan ár frá ári þangað til þau hafa náð 70.000 NKR km2 

í dag er skattprósenta á fyrirtæki á írlandi 12,5% en fyrir olíuleitar- og olíuvinnslufyrirtæki er 
hún 25%.


