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Markmið frumvarpsins

Að ríkinu verði tryggð ásœttanleg hlutdeild 
íþeim hagnaði sem fellur til vegna nýtingar 
á takmarkaðri auðlind í eigu þjóðarinnar. 
Að ísland verði í skattalegu tilliti 
samkeppnishœft við nágrannaríki okkar.
Að skattlagning kolvetnisvinnslu á íslandi 
verði einföld og skilvirk

Skattlagning kolvetnisframleiðslu.

■ Starfsemi kolvetnisvinnslu verulega 
frábragðin annarri starfsemi.

■ Almennt má skipta skattlagningu á þessari 
starfsemi í þijá meginflokka:
■ Svæðisgjöld
■ Vinnslugjald
■ Skatt af hagnaði

■ Vinnslufyrirtækið nýtir óafturkræfa auðlind 
i eigu þjóðarinnar.

Gildissvið og skattskylda
Víðtækt gildissvið og 
getur tekið til vinnslu 
fyrir utan 200 sjómílur. 
Skattskyldir aðilar eru 
leyfishafar og allir aðrir 
sem taka með beinum 
hætti þátt i vinnslunni. 
Skattskylda skv. 
firumvarpinu hefur ekki 
áhrif á aðra skatta eða 
gjöld.

Vinnslugjald eða kolvetnisskattur

Skattskyldir aðilar greiða annað hvort 
vinnslugjald eða kolvetnisskatt sbr. 9. gr.:

“Þegarskattskyldurhagnaðuraðilaskv. 3.gr. nœr 20% a f 
skattskyldum rekstrartekjum hans á heilu skattári skal á þann 
hagnað laeður sérstakur kolvetnisskattursem kemuri stað 
vinnsluzialds hjá þeim sem það hafa greitt "

Vinnslugjald
Greitt er vinnslugjald af því kolvetni sem 
nýtt er úr auðlindinni á hveiju ári umfram 
10 millj. tunna.
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Gjaldið miðast við verðmæti unnins magns 
skv. viðmiðunarverði.
Tryggir að ekki sé framleitt mikið magn úr 
auðlindinni án afgjalds til ríkisins



Kolvetnisskattur

Lagður á þegar hagnaður nær meira en 20% 
af skattskyldum rekstrartekjum. 
Kolvetnisskatturinn tekur því ekki mið af 
framleiðslu.
Sérstök ákvæði um frádrátt taka mið af 
lögum og reynslu nágrannalanda okkar.

Ýmis önnur atriði

Almennt má segja að þar sem þessu frumvarpi 
sleppir gildi lög nr. 90/2003, um tekjuskatt.
Með fhimvarpinu er miðað við að hvert svæði 
verði skattlagt sérstaklega (e. ring fence).
Ekki er ráðlegt að gera stórfelldar breytingar á 
skattaumhverfinu eftir að leyfln hafa verið boðin 
út (15. janúar 2009).
Lagt er til að frumvarpið taki gildi 1. janúar nk.


