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Nokkur orð um tekjur skattlagningu og efnahagsleg áhrif kolvetnisvinnslu á 
Drekasvæðinu.

1. Skattlagning

Hér verður velt upp nokkrum spumingum um skattlagninguna sem lögð er til í frumvarpi um 
skattlagningu kolvetnisvinnslu. Aðallega var litið til skattlagningar Norðmanna og skattalaga 
Færeyja vegna kolvetnisvinnslu. Það er fyrst til þess að líta íslenska ríkið aetlar ekki að taka þátt í 
kostnaði sem til fellur við leit að olíu og gasi á Drekasvæðinu. Þar er um að ræða kostnað sem 
getur hæglega hlaupið á tugum milljarða og ekkert af því endurheimtist nema til vinnslu komi. 
Þetta þýðir beinlínis að ef ætlunin er að vera með skattlagningu sem í heildina er ekki hærri en 
tíðkast t.d. í Noregi, þá þarf álagningin miðað við góðan hagnað að vera talsvert undir því sem 
tíðkast í Noregi. Það er sérstaklega nærtækt að bera okkur saman við Noreg því Drekasvæðið nær 
að norskri efnahagslögsögu og hluti svæðisins fellur undir sérstakan samning Islands og Noregs, 
m.a. um tekju og kostnaðarskiptingu vegna kolvetnisvinnslu. Að þessu leiti er ísland í beinni 
skattasamkeppni við Noreg því einn kostur olíufélaga til að afla sér meiri vitneskju um 
Drekasvæðið er að bíða þar til Noregur leyfír Ieit sín megin, og fá þar með ábyrgð Norska ríkisins 
á stórum hluta leitarkostnaðar, sem kann auk þess að veri lægri Noregsmegin vegna minna 
sjávardýpis. Slík bið gæti verið íslandi dýrkeypt. Engin leið er að segja hve langt er þangað til 
Norðmenn opna svæðið sín megin eða fá nokkum til að leita þar, það verður þó ekki á næstu 
tveimur árum. Við það má bæta að olíuftmdur Noregsmegin myndi auka metin líkindi á olíu 
íslandsmegin og þar með líkumar á því að Norðmenn ákveði að nýta sér hlutdeildarheimildir sína 
á sameiginlega svæðinu. Eins og staðan er nú þarf Noregur að ákveða hvort þeir hyggist virkja 
samnýtingarrétt sinn í þeim leyfum sem úthlutað verður á sameiginlega svæðinu Islandsmegin, en 
það mun þá kalla á talsverð útgjöld af þeirra hálfu í þágu leitar.

Skattlagningin sem lögð er til í frumvarpinu er í samræmi við stefnumörkun ríkisstjómar um að 
beitt verði framleiðslugjaldi sem sérstakur skattur leysi af hólmi þegar hagnaður er mikill. Að 
skattkerfíð verði samkeppnisfært við nágrannana. Að auki er lagt til grundvallar eftirfarandi:

• Leitarkostnaður er á ábyrgð leyfíshafa. Leitarkostnaður er eins og annar kostnaður 
frádrættarbær frá tekjum, ef til vinnslu kemur.

• Afskriftarreglur eru þær sömu og tíðkast fyrir önnur fyrirtæki á íslandi.

Erfítt er að meta hvort áhættuhlutlaust olíufélag myndi komast að svipaðri niðurstöðu varðandi 
spuminguna um olíuleit eða ekki olíuleit hvort heldur notast væri við íslenskar eða norskar reglur 
ef olíuverðið er USD 50 -  80. Margar breytur eru í spilinu:

• Leitarkostnaður: Mjög óviss, ræðst af eftirspum eftir dýrum sérhæfðum búnaði, s.s. 
leitarskipum og borskipum. Kostnaður og eftirspum eykst með hærra olíuverði.

• Stofnfjárfesting og uppsetning vinnslubúnaðar (að miklu leiti á hafsbotni) o.s.frv.: Hér 
gildir það sama og varðandi leitarkostnað.



• Kostnaður fjármagns, þetta er spuming um vexti.
•  Vinnslukostnaður: Hár svo langt út í sjó og svo miklu dýpi, þó það sé ekki tæknileg 

fyrirstaða.
• Olíuverð: mikil óvissa tengist spám um olíuverð en spumingin er að hluta til um hvaða 

olíuverð stóru olíufélögin nota sem viðmið við ákvarðantöku um verkefni.
• Hvaða líkindi telur olíufélag að séu á fundi.

E f til þess kemur að hagnaður af vinnslunni verði mikill, þá er ljóst að íslenska kerfið er talsvert 
hagstæðara fyrir olíuvinnsluaðilann en það Norska enda jaðarskattur vegna hagnaðar talsvert 
lægri í íslenska kerfínu. Það má því segja að það kosti talsvert að taka ekki þátt í leitarkostnaði ef 
vel gengur. Það er mikilvægt að hafa í huga að það er í raun engin ein besta lausn í þessu, heldur 
ræðst skattlagning kolvetnisvinnslu af aðstæðum á hverju svæði á hverjum tíma. Með tímanum 
eykst vitneskja um auðlindimar á tilteknu svæði og með því fæst meiri vissa um það 
skattlagningarsvigrúm sem til staðar er. Þannig er það alvanalegt að skattlagningu sé breytt, ýmist 
að formi til, eða hækkunar eða lækkunar á svæðum sem ekki hefur verið úthlutað til leitar og 
vinnslu þegar vissa eða óvissa eykst. Aðilamir hinum megin við borðið þ.e.a.s. olíufélögin þurfa 
að taka þetta með í reikningin þegar kemur að umsókn um leitar eða vinnsluleyfi. M.ö.o. mega 
olíufélög allt eins búast við óhagstæðari skattkjörum síðar af þá emm komin fram traustari 
vitneskja um olíubirgðir í jarðskorpunni.

Nokkrar spumingar og svör:

1. A f hverju er hallatalan í framleiðslugjaldsferlinum 0,5 en ekki t.d. 0,3 eða 0,7? Svar: í 
raun er ekki um heilaga tölu að ræða. Hún þarf hinsvegar að vera nokkuð há þannig að í 
henni felist hvati til að sýna hagnað ef vinnslumagn er orðið nokkurt. í raun er ætlunin sú 
að vinnsluaðilar sýni hagnað og greiði kolvetnisskatt.

2. A f hverju er hallatalan 0,55 í kolvetnisskattsferlinum? Svar: Ef um hærri tölu er að ræða 
verður íslenska kerfíð ekki samkeppnishæfl við það norska. Ef óskað væri eftir hærri 
jaðarskatti við sérstakan óvæntan ofurhagnað þyrfti, breyta kolvetnisskattsferlinum ofan 
við u.þ.b. 80% hagnað. Það er rétt að benda sérstaklega á það að hagnaður fyrir skatta er 
ekki sá sami í norska og íslenska kerfmu. Vegna ólíkra afskrifta- og frádráttarreglna telur 
hver prósenta í íslenskri kolvetnisskattlagningu hagnaðar meira en í norsku kerfí.

Hvað færeyska skattkerfið varðar þá er það í flestum tilfellum mildara en það íslenska sérílagi ef 
olíuverð er ekki þeim mun hærra. Á þessari stundu er rökréttara að líta sérstaklega til Noregs 
vegna áðumefndra þátta. Þeir hafa enda mikla og beina reynslu af öllum hliðum olíuvinnslu og 
skattlagningar en það sama er ekki hægt að segja um Færeyinga að svo stöddu, hvað sem síðar 
verður t.d. ef einhverntíman kemur til olíuvinnslu á mörkum efnahagslögsögu íslands og Færeyja.

Til að gefa hugmynd um tekju- og skattaflæði í sviðsmyndum sem skoðaðar voru í skýrslu 
Iðnaðarráðuneytisins um olíuleit og vinnslu á Drekasvæðinu er gagnlegt að sýna á mynd tekjur 
og skatta eins og lagðir eru til í frumvarpinu ásamt skattgreiðslum sem myndu falla til í Noregi og 
Færeyjum.

Til grundvallar eru eftirfarandi forsendur: 6,5 norskar krónur á dollar og 20 íslenskar krónur fyrir 
hverja eina norska. Tap og afskriftirreikningur er uppfærður með 5% í útreikningi norskra skatta



sem leiðir til eilítils vanmats á skattgreiðslum miðað leyfílega uppfærslu undanfarin 6 ár. Leitar, 
íjárfestingar og rekstrarkostnaður er í þessum dæmum óbreyttur (í norskum krónum) frá skýrslu 
Iðnaðarráðuneytins. Leiddar hafa verið líkur að því að þessir kostnaðarliðir hafí stórhækkað 
vegna aukinnar eftirspumar eftir búnaði til leitar og vinnslu við mikið dýpi líkt og er á 
Drekasvæðinu. Nú er útlit fyrir að olíuverðið verði nokkru lægra næstu misserin en verið hefur 
upp á síðkastið og gæti það haldið aftur af hækkun þessara kostnaðarliða á næstunni. Engu að 
síður má ætla að hagnaður og þarmeð skatttekjur séu ofáætlaðar í þeim útreikningum sem sýndir 
em á myndum fyrir neðan.

Við skoðum eina útgáfu af sviðsmynd 3, miðað við annars vegar 50 dollara á olíutunnu og 
hinsvegar 80 dollara á tunnu. í þessari útgáfú af sviðsmynd 3 er um að ræða tvær olíulindir og 
eina gaslind. Vinnslutími olíulindanna er mun styttri en gaslindarinnar. Á ári 22 er olían að 
klárast og nær einvörðungu er um gas að ræða eftir það. Þó að tekjur virðist vera býsna miklar er 
margt sem bendir til að ekki borgi sig að vinna olíuna við olíuverð undir þeim sem sýnd eru, því 
kostnaðurinn er einnig mjög hár og sést ekki nema óbeint á myndunum þareð stór hluti hans 
fellur til áður en vinnsla hefst.

Næst skoðum við sviðsmynd 4, sem er ekki ósvipuð sviðsmynd 3. Hér em tvær olíulindir. í 
annari lindinni er einnig gas en það er ekki unnið heldur dælt afitur í lindina. I þessari sviðsmynd 
er sá möguleiki fyrir hendi að gasið sé unnið miklu síðar. I þessu dæmi gildir ennþá frekar en í 
sviðsmynd þrjú að þrátt fyrir háar tekjur, þá er ekki líklegt að vinnsla borgi sig ef verðið er undir 
þeim sem sýnd eru. Hér sést enn betur hve stutt olíuskeið Islands gæti mögulega staðið ef á annað 
borð verður nokkuð sem hægt er að nefna því nafni.



Þess má geta að íslenskir skattar eru að núvirði í þessum dæmum töluvert undir þeim norsku, að 
sama skapi eru íslensku skattamir heldur hærri en þeir færeysku (ekki sýndir á myndum), þó að 
hámarks jaðarskattur færeyska olíuskattkerfísins sé nálægt hámarks jaðarskatti íslenska kerfísins. 
Reyndar em teknir talsvert minni skattar í færeyska kerfínu en því íslenska þegar olíuverðið er 
lágt. Þegar olíuverð er komið í 80 dollara miðað við sviðsmynd 3 og 120 dollara í sviðsmynd 4 er 
útkoman í færeyska kerfinu á hverju ári farin að nálgast þá íslensku. Færeyska kerflð teygir sig 
síðar og minna inn í hagnaðartoppinn á vinnslunni eftir því sem olíuverðið er lægra og er að því 
leyti hagstæðara olíuvinnslunni við þær aðstæður.

Til að fá örlítíð betri mynd af skattheimtunni er einnig forvitnilegt að skoða útkomuna í 
sviðsmyndum 3 og 4 ef lindimar em aðskildar. Á þeim myndum sést greinilega að þó 
jaðarskattur í íslenska kerfinu sé talsvert lægri en hjá Norðmönnum leiðir það ekki endilega til 
lægri skattgreiðslna í öllum tilvikum. Þar kemur jafiiframt í ljós að ef ekki er þeim mun meiri 
hagnaður af vinnslu þá gefur færeyska kerfið lítið í aðra hönd fyrir ríkið.
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Tekjur og skattar USD 50/tunnu sviðsmynd 4
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2. Efnahagsáhrif

Titillinn vísar sérstaklega til Drekasvæðisins, því staðsetning þess svo langt frá landi ásamt 
sjávardýpi hefur afgerandi áhrif á kostnað við kolvetnisvinnslu og líkindi þess að umtalsverð 
atvinnustarfssemi og innviðir þróist á íslandi í tengslum við hana.

í stórum dráttum má segja að möguleg efnahagsumsvif á íslandi í tengslum við vinnslu á 
Drekasvæðinu spanni allt frá því að vera nær engin og upp í það eða vera grundvöllur mikillar 
atvinnustarfsemi hér á landi. Á öðrum endanum á þessu rófi er sá möguleiki að engin leit fari 
fram og/eða hvorki gas né olía fínnst í vinnsluhæfU magni. Við þessar kringumstæður verður 
olíuvinnsla á Drekasvæðinu forvitnileg neðanmálsathugasemd í hagsögu ísland. Á hinum 
endanum er a.m.k. fræðilega séð stórtæk olíu og/eða gasvinnsla sem gæti staðið marga áratugi, 
jafnvel langt inná seinni helming aldarinnar. Um leið er ekki sjálfgefíð að um stórfellda 
atvinnustarfsemi verði að ræða jafnvel þó mikið magn olíu finnist. Svæðið er svo langt frá landi 
að það er alls ekki víst að afurðimar taki nokkum tíma land á íslandi. Óhjákvæmilega yrðu engu 
að síður nokkur umsvif vegna birgða, varahluta, mannahalds, eftirlits og björgunarviðbúnaðar.
Þar fyrir utan er það undir hagsmunum vinnslunnar komið, sem ræðst m.a. af vinnslutækni hvort 
og hversu mikil umsvifm verða á íslandi.

í skýrslu Iðnaðarráðuneytisins um Olíuleit á Drekasvæði við Jan Mayen-hrygg er kafli frá 
fjármálaráðuneytinu um efhahagsleg áhrif af olíuvinnslunni. Til að vinna þann kafla vom nokkrar 
sviðsmyndir metnar með tilliti til áhrifa á þjóðarbúskapinn. Slíkt mat er tímafrekt og þó að 
aðstæður séu nú margar breyttar er ekki víst að það breyti þjóðhagsmatinu að ráði.

Ef af kolvetnisvinnslu með hagnaði verður en án mikilla umsvifa í landi, er spumingin um 
efnahagsáhrif ekki ólík því að spyrja spuminga eins og: Hvað gerist ef 50 milljarðar króna detta 
af himnum ofan á hverju ári í áratug og síðan ekki söguna meir? Hvað ef það væru 100 milljarðar 
á ári í 20 ár? Ef ríkissjóður væri stórskuldugur við þessar aðstæður væri líklega skaðlítið að nota 
svona fé til að borga eitthvað af þeim. Að öðrum kosti er þörf á mótvægisaðgerðum til hleypa 
ekki nema litlu broti af slíkum hagnaði inn í íslenska hagkerfið á hverjum tíma. Neikvæð 
efnahagsáhrif af mikilli arðsemi í einni útflutningsgrein þjóðarbúskaparins umfram innlendar sem 
ekki er hamin, leiðir til svokallaðrar “hollenskrar veiki”, þ.e.a.s. raungengi hækkar umfram það 
sem er lífVænlegt fyrir ýmsa aðra starfsemi, sem leggst þá af. Síðan blasa við stórfelld 
efnahagsvandamál ef/þegar auðlindaarðurinn minnkar. Það er talsvert um að auðlindarenta sé að 
stómm hluta komið fyrir i sjóði, sem Qárfestir þá að mestu leiti utan landamæra, til nota í litlum 
mæli einkanlega þegar illa árar heima fyrir.

Eins og oft hefur verið gerð grein fyrir þá em skiptar skoðanir um hversu mikils virði kolvetni á 
Drekasvæðinu geti verið. Til að menn átti sig á því hvað er þar um að ræða eru þær sviðsmyndir 
sem notaðar em í áðumefndri skýrslu Iðnaðarráðuneytisins með eftirfarandi heildarmagn 
kolvetnis í olíutunnuígildum:



Sviðsmynd 1 Sviðsmynd 2 Sviðsmynd 3 Sviðsmynd 4

olíutunnuígildi 0 450 milljón 2000 milljón 900 milljón

Virði (50 SD) 0 22 ma USD 100 ma 45 ma

Virði (80USD) 0 36 ma USD 160 ma 72 ma

Tekjur ríkisins geta numið tugum prósenta af heildarvirði í hverri sviðsmynd, því hærri prósenta 
sem hagnaður er meiri. Við góð skilyrði og þokkalegt vinnslumagn var norska ríkið t.a.m. að fá í 
sinn hlut 50 % af veltu olíufélagsins ENI árið 2007. Ólíklegt ar að íslenska ríkið fái svo mikið í 
sinn hluta af vinnslu á Drekasvæðinu, nema olíuverð fari aflur yflr 100 bandaríkjadali tunnan.

Heyrst hafa hugmyndir um að á svæðinu gætu mögulega verið 10 milljarðar tunna af olíu og 
annað eins af gasi. í Því tilfelli mætti margfalda sviðsmynd 3 í töflunni að ofan með 10.


