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1. 1NNLEDNING 

To tax ami to please, no more titan to love and to be wise, is not given to men." 

(Edmund Burke. 1774» 

I forbindelse med den generelle reform av den norske bedrifisbeskatningen er dei foreslått 

endringer også i petroleumsskatteloven. Fjerning av frådragsrett for utbyttebetaling ved 

statsskattelikningen og redusert statsskattesats er endringer i landskattesystemet som også 

gjelder for petroleumsskattesystemet. For å opprettholde provenyet fra 

petroleumsvirk.-omheten vil særskatten oke. Videre foreslås det at produksjonsgodtgjorelse 

og produksjonsavgift på gass fjernes. Gjenværende friinntekt på investeringer for 1987 

reduseres, mens det innføres en ny friinntekt. 

En del virkninger av disse tiltakene enkeltvis skulle være relativt åpenbare (f.eks. at fjerning 

av produksjonsavgift på gass vil føre Bl øket levetid for de feitene dette gjelder), mens andre 

virkninger kan være mer uoversiktlige. 

På denne bakgrunn ønsker vi å studere virkningen av den føreslåtte 

petroleumsskattereformen. Først og fremst vil vi studere i hvilken effekt disse endringene -

både enkeltvis og samlet - vil kunne ventes å få for statens samlete skatteproveny. Men for å 

kunne vurdere dette, må vi også vurdere reformenes virkninger på andre områder, først og 

fremst endringer i selskapenes tilpasning. Det vil da være naturlig også å undersøke om 

disse endringene fører til bedre eller dårligere samsvar mellom bedriftsøkonomisk og 

samfunnsøkonomisk optimal tilpasning. 

Disposisjonen for rapporten er som folger: I kapittel 2 ser vi på utviklingen i norsk 

skatteproveny over tid. For å sette analysen i et større perspektiv vier vi kapittel 3 til å 

diskutere skattlegging av naturressurser og myndighetenes petroleumsskattepolitikk. Vi vil 

her også se på tidligere foretatte og foreslåtte endringer i petroleumsskattesystemet. 

Kapittel 4 tar for seg utviklingen i arbeidet med petroleumsskattereformen i 1991. I kapittel 

5 presenterer vi analyseforutsetninger og -resultater for selskapsanalysen. Kapittel 6 er viet 

feltanalysen. Analysen oppsummeres i kapittel 7. 

Appendiks A er viet til en nærmere diskusjon av avskrivningsregler i et 

petroleumsskattesystem. 
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SKATTEPROVENY OVER TID 

For vi begynner 1 se på mulige endringer i petroleumsskattesystemet i dag, samt analysere 
hvilke konsekvenser for statens skatteinntekter disse endringene har, er det på sin plass med 
et lite oppsummerende tilbakeblikk. I figur 2.1 viser vi hvordan oljeprisen har beveget seg 

fra og med 1971 til og med 1989, og utviklingen i statens skatteinntekter for samme periode. 

. V; &lf &s§8É Normpris, — —O Produksjons ~ - O Særskatt på . V; &lf &s§8É Normpris, — —O Produksjons ~ - O Særskatt på 
Ekofisk avgift skatt på 

formue og 
inntekt 

oljeinntekter 

Figur 2.1: Normpris for Ekofisk-olje, 1971-1989 (løpende kroner/fat) og statens 
skatteproveny fra oljevirksomheten totalt og for ulike skatte- og avgiftstyper, 
1971-1989 (million løpende kroner). Kilde: De offendige sektorers finanser 
1972-1985 samt Olje- og gassvirksomhet, 1. og 2. kvartal 1990, begge utgitt 
av Statistisk Sentralbyrå. 

1 de fire første årene etter at oljen begynte å strømme opp fra Ekofisk-feltet i 1971 hadde 

staten bare inntekter fra produksjonsavgiften. I 1975 var produksjonsavgiften på beskjedne 

228 mill. kroner (nominelt). Men i 1975 begynte ordinær skatt på inntekt fra 

oljevirksomheten å bringe penger inn til statskassen, hele 800 mill. kroner. Totale 

skatteinntekter fra petroleumsvirksomheten det året var 1,36 mrd. kroner. Særskatten var 

fremdeles av beskjedent omfang, bare 335 mill. kroner. 



i 

Da oljeprisen begynte å siige i 1979 va særskaiieinntekten på 2.2 mrd. kroner. Seks år 
eiter, da oljeprisen var på lopp i 198S, bragte særskatten inn IS.3 mrd. kroner. For de 
summe årene var produksjonsavgiften på henholdsvis 1.7 og 12.7 mrd. kroner. 

At norsk økonomi er svært utsalt for svingninger i oljeprisen kan det ikke herske mye tvil 
om, det som imidlertid er interessant i merke seg er at når oljeprisen faller eiter 1985 oker 
produksjonsavgiftens betydning som skatteinnbringer. Deile har vi illustrert i figur 2.2. som 
viser de ulike skaitetypers prosentvise andel av totale skatteinntekter fra 
petroleumsvirksomheten. 

B Produksjonsavgill E9 Ordinær skån på formue I Særskatt pa oljeinntekter 
00 inntekt 

Figur 2.2: De ulike skaitetypers andel av totale skatteinntekter i 1979, 19X5 og 1989 
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1 1979 og 1985 representerte produksjonsavgiften henholdsvis 17% og 24% av de totale 
skatteinntektene fra sokkelen. 1 1989 var dette tullet steget til 53% av totale skatteinntekter 
pi 13,6 mrd. kroner. Det sier seg seiv at produksjonsavgiften representerer et kjzrkomment 
element i beskatningen, sett fra myndighetenes side. Siden avgiften tas av bruttoverdien vil 
dette bremse tapet i skatteinntektene og fordele risikoen mellom stal og selskap anderledes 
enn uten avgift. Det var nettopp disse egenskapene som gjorde at Øien-gruppen (1983, side 
99) anbefalte at produksjonsavgiften ble beholdt. Imidlertid er det grunn til a tro at 
produksjonsavgiften ble gjort til gjenstand for kritisk vurdering når forslaget til det nye 
petroleumsskattesystemet ble utformet, spesielt sett på bakgrunn av at denne fonnen for 
bruttobeskatning har en rekke kjente negative elementer, se f.eks. Sunnevåg (1990). Vi ser 
da også at produksjonsavgift for gass blir foreslått fjernet i Ot.prp. nr. 12 (1991-92). 
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3. SKATTLEGGING AV NATURRESSL'RSER 

Det er innenfor okonomisk teori ingen enighet om hvilket skattesystem som er best ved 

skattlegging av naturressurser. Malsettingen ved utforming av et skattesystem innenfor 

petroleumssektoren er 3 trekke inn mest mulig av den såkalte grunnienten. Grunnrenten er 

den del av overskuddet som overstiger kostnader og normal avkastning av investert kapital. 

Et an:iet viktig forhold er 1 sorge for mest mulig noytraliiet med hensyn til bedriftenes 

heslutninger innenfor sektoren. Ideelt sett bor oljeselskapene fatte beslutninger som 

maksimerer for-skatt verdien av ressursene. 

En del forfattere (for eksempel Long og Sinn, 1984) er også opptatt av samspillet mellom 

ressursutvinningssektoren og andre sektorer i næringslivet. Seiv om skattesystemet er 

noytralt med hensyn til beslutninger innenfor en sektor, kan det skape vridninger mellom 

sektorene. 1 modellen til Long og Sinn (1984) er det ikke optimalt å la avskrivningene folge 

okonomisk depresiering innenfor ressursutvinningssektoren seiv om denne metoden 

benyttes i andre sektorer. De finner at dette vil fore til en for rask utvinning av ressursene. 

Modellen til Long og Sinn er ikke direkte anvendbar for norske forhold fordi de ser på en 

hikket okonomi. For Norge som selger olje og gass i et internasjonalt marked og benytter en 

betydelig andel utenlandsk kapital, blir samspillet mellom vårt petroleumsskattesystem og 

andre lands skattesystem minst like viktig. Et punkt som angår samspillet mellom fasilands-

okonomien og petroleumssektoren har imidlertid stor betydning for hvordan vi skal vurdere 

ulike skattesystem. Dette gjelder behandling av fin«nsinntekter/-kostnader. 

1 dagens system er både renteinntekter og rentekostnader underlagt særskatt. Derimot er 

ikke utbytte fra landbasert virksomhet og verdistigning på aksjer og eiendom på land 

underlagt særskatt. Dette åpner foren ren skattearbitrasje ved å finansiere oppkjop av aksjer 

gjennom lån i oljeselskaper hvor renteutgiftene trekkes fra mot en hoyere skattesats enn den 

satsen eventuell gevinst blir beskattet med. Denne muligheten blir ikke utnyttet av 

utenlandske selskap. De holder overskuddslikviditet i kortsiktige rentebærende papirer og 

betaler særskatt på renteinntektene. Ordningen kan innebære en subsidiering av 

oljeselskapenes oppkjop av norsk industri og investeringer gjennom skattereduksjoner på 

sokkelen. Den enkleste måten å unngå problemet på er å holde finansinntekter og utgifter 

utenfor særskattegrunnlaget. Ut over dette poenget vil vi ikke trekke inn samspillet mellom 

sektorene ved vurdering av ulike petroleumsskattesystem. 
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Ressursrentebeskatning 

Garnaut og Ross (1975) fant at ved vanlig selskapsskatt vil ikke selskapet få fullt frådrag for 

sine investeringer da disse blir avskrevet over flere år. Dermed blir nåverdien av fradragene 

mindre enn nåverdien av investenngene. 

Browns metode (1948) for å unngå dette innebærer umiddelbar avskrivning (utgiftsføring) 

og en direkte utbetaling fra staten i år ved negativt resultat. Denne metoden finner Garnaut 

og Ross urealistisk og foreslår i stedenfor avskrivninger med forrentning på en slik måte at 

det blir likhet mellom nåverdien av investenngene og nåverdien av avskrivningene. 

Vi ser de samme problemene med den føreslåtte skissen til nytt petroleumsskattesystem. 

Men på grunn av at skattesystemet på sokkelen ikke benytter enkeltfelt som skattegrunnlag 

(bortsett fra royalty) foreslår vi en enklere tilnærming til problemet. Ved å la investenngene 

være fradragsberettiget i særskattegrunnlaget det året de påløper, og folge vanlig avskrivning 

mot selskapsskatten, mener vi å oppnå nesten det samme uten å innføre for mange spesielle 

regler i petroleumssektoren. 

Et uttrykt ønske fra mange politikere er progressivitet (i betydning høyere skattesats for store 

felt) i petroleumssektoren. Denne typen skattesystem vil vi advare mot. I letefasen er det 

nettopp mulighetene for de store funnene som stimulerer oljeselskapene til å satse store 

summer. Reduserer vi verdien av de mulige store funnene systematisk, vil selskapene endre 

sine letestrategier. I tillegg betyr ikke et stort funn alltid et meget lønnsomt funn. 

Krav til et petroleumsskattesystem 

Ved analysen av et skattesystem vil det være lite fruktbart å ta for seg h' er skatteregel separat 

og diskutere virkningen av denne. Det er mer hensiktsmessig å se på systemegenskaper, 

dette har også myndighetene seiv oppfordre! til (se f.eks. Ervik 1990). Vi velger derfor å ta 

utgangspunkt i en diskusjon av hvilke egenskaper et skattesystem bør ha før vi i et senere 

kapittel skal prøve å undersøke i hvilken utstrekning forskjellige varianter av 

petroleumskattesystemet besitter disse egenskapene. 

Skjematisk sett kan vi si at skattesystemet bør ha to egenskaper (Åsheim 1981): 
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1. Dei skal trekke inn en stor del av den verdien som blir realisert ved produksjon 

av petroleumsressursene. 

2. Systemet skal gjore dette på en mate som ikke skaper for store avvik mellom 

bedrifisokonomiske beslutninger og samfunnsøkonomiske målsettinger. 

1 praksis er kravene blitt utformet på nokså forskjellig måte avhengig av hvilke oyne som har 

sett på skattesystemet. En australsk regjeringsoppnevnt kommisjon (Industries Assistance 

Commision Kcport, 1976) mente f.eks. at petroleumsskattesystemet burde være 

kjennetegnet ved feigende karakteristika: 

1. Evne til å møte myndighetenes inntektsbehov. Inntektene bor være stabile fra år 

til år og bor vokse i takt med myndighetenes behov. 

2. Skattemessig fleksibilitet. Skattesystemet bor lette myndighetenes okonomiske 

styring. Skatteregelene bor være lette å endre. 

?. Nøytralitet. Beslutningstakerne skal ikke endre sine beslutninger som folge av 

skattemessige fordeler ved å gjøre dette. Dette innebarer ikke nødvendigvis at 

skattebetalerne får identisk skattemessig behandling. 

4. Rettferdighet. Skattesystemet skal behandle skattesubjektene rettferdig. 

5. Systemet må ikke hindre økonomisk effektivitet og vekst. 

6. Systemet må være lett å forstå og lett å administrere. 

Disse retningslinjene er åpenbart utformet med myndighetenes interesser for oyet. De er 

svært vage (hva er f.eks. rettferdighet?) og ser bon fra at oppfyllelsen av ett krav kan skape 

problemer for oppfyllelsen av andre. 

Det neste eksempelet på sett av krav til petroleumsskattesystemet er hentet fra en innstilling 

fra The Institute for Fiscal Studies (1981) i Storbritannia. Innstillingen kom fra en 

uavhengig kommisjon som ble satt ned etter at finansministreren hadde oppfordret ulike 

organisasjoner til å komme med forslag til struktur i det framtidige britiske skattesystemet. 

Etter kommisjonens mening bor skattesystemet ha følgende hovedkarakteristika: 
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1 I'rufiithasert. Systemet bor \ ere basert pl beskaining av overskudd og bor ta en 

progressiv andel av overskuddet. 

2. Fnkelhet. Strukturen må være enkel • i motsetning til det davarrendc systemet 

som bestod av for mange skatter. og som var svæn komplisert. 

3. Fleksibilitet. Systemet bor ha innebygget en fleksibilitet som gjor at det kan 

svare fullgodt på uforutsette endringer. Justeringer som må foretas, bor gjores 

gjennom beskjedne endringer i skattesatsene. ikke ved endringer i an eller 

storrelse på frau. ag, ei heller ved fundamentale endringer i skattestrukturen. 

4. Stabilitet. Systemet må være stabilt slik at beslutningstakTne kan planlegge på 

lang sikt. 

5. Kontantstrøm. Systemet må lette inntektsinnkrevningen slik at det ikke oppstår 

forsinkelser eller smutthull. 

6. Rettferdighet. Skattesatsene må bare underkastes prinsippet om progressivitet 

med stigende avkastning. Så langt som mulig må systemet være noytralt mht. 

incentiver for selskaper med flere felt. selskaper med ett felt og nvkommere. 

Felt med forskjellige karakteristika, men samme avkastningsrate hor underkastes 

samme skattesats. 

7. Incentiver. Ingen detaljerte incentiver kreves. Skatiestrukturen må imidlertid 

ikke utgjøre noe disincentiv. Det må f.eks. ikke virke hemmende på 

letevirksomheten eller fore til at felt blir forlatt for alle ressurser som er 

okonomisk utvinnbare, er utvunnet. Systemet må heller ikke fore til svekket 

kostnadsbevissthet. 

Denne listen er mindre preget av fromme onskerenn den foregående. Den har dcssuten den 

fordel at den er ledsaget av et forslag til hvordan skattesystemet bor se ut. 

Listen med krav til skattesystemet fra The Institute of Fiscal Studies er på mange mater et 

resultat av de omstendigheter som har vært rådende på dette området i Siorbniannia. og er 

nok noe farget av det. 

Clunies Ross (1983) har et nier generelt utgangspunkt. Vi nevner her hans krav sammen 

med de spørsmål han mener bor stilles i tilknytning til hver av dem: 
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1. Nøytralitet. 1 hvilken grad virker skattesystemet nøytralt i valget mellom investcringer i 
forskjellige bransjer. i valgei mellom prosjekter, i valg av utvunnel kvantum og i valg av 
teknikk? 

2. Stabilitet. I hvilken grad kan en regne med at skatteavtaler som er i kraft på 
investeringstidspunket vil forbli uforandre! over prosjektets levetid? 

3. Risikoreduksjon. I hvilken grad vil skattesystemet bidra til i redusere investors risiko? 

4. Maksimumssats-testen. Hvor mye inntekter kan systemet forventes å bringe inn når den 

maksimale marginalskattesats på inntekter er så høy som effektivitetsincentivene gir rom for? 

5. Tilpasningsdyktighet. I hvilken grad justeres skatten i i takt med realisert overskudd? 

6. Risiko for myndighetene. I hvilken grad reduserer systemet spredningen i ulike utfall for 

en gitt forvernet inntekt? 

7. Forsinkelse. Hvor lenge må myndighetene vente på skatteinntekter fra et prosjekt med 

gitt forvernet inntekt? 

8. Valg av skattesatser. Hvor lett er det å finne fram til de skattesatser som vil maksimere 

myndighetenes inntekter eller de samfunnsmessige inntekter? 

9. Administrasjon. Hvor lett er det å administrere systemet effektivt? 

Palmer (1980) har i sin liste over krav til skattesystemet enkelte punkter som dekker det 

samme som Clunies Ross' liste, men som er formulert noe anderledes. Han mener f.eks. at 

investors forventede skattebetaling fra et kommersielt funn må være forutsigbart allerede før 

leting tar til. I dette ligger at systemet må være både stabilt og enkelt. Videre krever Palmer 

at skatten må baseres på avdekket overskudd ex post og ikke ex ante anslag. Dette 

innebærer også at skattesystemet må være tilpasningsdyktig. Han sier også eksplisitt at 

skattebyrden over et prosjekts levetid automatisk må sikre myndighetene en høy andel av 

ressursrenten. Investor skal ikke oppleve at hans del av fortjenesten blir mindre seiv om 

prosjektet skulle vise seg å være "mer lønnsomt og mindre risikofyllt enn forvernet". Siden 

det sjeldnere vil være slik at investor finner å måtte heve sin diskonteringssats i løpet av 

prosjektet, vil oppfyllelse av dette kravet i de fleste tilfeller virke risikoreduserende for 

investor. Dette hensynet til risikoreduksjon for investor kommer også sterkt frem i Palmers 
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krav om ut skattebyrden for et pctrolcumsprosjekt bctraktet over hele (leis levetid, ikke ml 

verre større enn for prosjekter i sindre bransjer dersom det skulte vise seg at petroleums-

prosjektet ble marginalt eller dlrligere. 

Også i debatten om det norske petroleumsskattesystemet har det fremkommet krav som en 

mener systemet bor ivaretr Fra en odelstingsproposisjon utarbeidet i forbindelse med 

debatten rundt skatteendringene i 19791 kan vi trekke ut fire krav til skattesystemet: 

1. Progressivitet. Skattleggingen bor være progressiv slik at siorre avkastningsrate også gir 

høyere gjennomsnittsskatt. 

2. Høy marginalskatt. Marginalskattesatsen bør være hoy slik at en får mindre behov for 

endringer av skattesystemet når petroleumsprisen stiger eller faller. 

3. Kostnadsbevissthe;. Den andelen av en ekstra investeringskostnad som direkte betales 

av staten i form av reduserte skatteinntekter må ikke være for stor, men heller ikke være for 

liten. Hvis andelen er for stor vil selskapenes kostnadsbevissthet bli liten. Hvis andelen er 

for liten, vil investeringsprosjekter som er lønnsomme fra samfunnets synspunkt, ikke bli 

foreta». 

4. Nøytralitet. Hvis en tar hensyn til forskjeller i økonomisk risiko, bor ikke 

avkastningskravet i petroleumsvirksomheten være vesentlig høyere enn i annen virksomhet 

Ut fra alle disse ulike kravene til et skattesystem kan det synes som om et minste felles 

multiplum ligger i stikkordene fleksibilitet, administrativ enkelhet samt nøytralitet. Det siste 

er også et viktig stikkord for det arbeid som Aarbakke-gruppen (1989) har utfort. Professor 

Agnar Sandmo skriver i et vedlegg til gruppens rapporten at "en noytral utforming av 

skattesystemet har som siktepunkt at private beslutninger ikke skal vris systematisk i 

bestemte retninger, den relative lønnsomhetsvurdering av ulike beslutningsalternativer skal 

være den samme for og etter skatt". Det er interessant å merke seg at da 

petroleumsskattesystemet ble vurdert siste gang i 1985 (Øien, 1983) var åpenbart ikke 

nøytralitet et hovedkrav. Vi siterer (s. 22): 

"Generelt vil det ikke være noe mfll å lage et skattesystem som er nøytralt, 

siden verden rundt oss ikke er nøytral." 

Ol.prp.nr.37(1979-80), Om lov om endringer i lov av 13. juni 1975 nr 35 om skaltlcgginc av 
undersjøiske pctroleumsforckomster m.v. 



I I 

I det neste avsnittet vil vi se litt nxrmere pl hva som har varn den uttrykte målsetting ved 

endringene Mim har blin toretalt i petroleumsskattesystemet siden 196$. 

Krav til det norske petroleumsskattesystemet 

Det kan kanskje synes uinteressant a ga helt tilbake dl 1965. da norsk beskatningsmyndighet 

over virksomhet med utvinning av petroleumsvirksomheten ble s!*n fast2, siden inntektene 

forst begynte å stromme inn til staten i 1971. og skattesystemet fikk hoyere saiser for 

produksjons- og arealavgift i 1972. Men det er interessant å se på de vurderiiiger som 

myndighetene gjorde under utformingen av skattesystemet den gangen, og relatere disse til 

de kriterier som har blitt satt opp for senere endringer. 

I Skattesystemet fra 1965 

Hvis vi nå går tilbake til 1965 ser vi at Finansdepartementet i sitt utkast til lov om 

skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster3 legger betydelig vekt på ai 

skattesystemet skal være konkurransedyktig. Det er her et poeng at avgiftsbyrden i Norge 

avpasses etter avgiftsbyrden i de andre Nordsjo-statene, og at norsk kontinentalsokkel skal 

være tiltrekkende for "investeringer av en slik størrelsesorden som Norge vil være tjent med" 

fra de internasjonale oljeselskapene. 

Etter denne loven ble petroleumsvirksomheten i hovedsak ilignet skatt etter de alminnelige 

bestemmelser i skattelovgivningen for ovrig. I tillegg til ordinær inntektsskatt (309?-) skulle 

selskapene betale produksjonsavgift og arealavgift. Produksjonsavgiften ble satt til 10% (i 

motsetning til 12,5% som gjaldt i Storbritannia), og kommuneskatten redusert fra 19% til 

15%. Etter landskatteloven kunne det kreves frådrag for underskudd som den skattepliktige 

hadde hatt i de 10 forutgående år. Fra oljeselskapene side ble det hevdet at en slik 

begrensning av adgangen til frådrag for tidligere underskudd var for snever når det ble tatt 

hensyn til omfanget av de investeringer som var påkrevd på sokkelen. Disse innvendingene 

ble forsåvidt tatt til folge av myndighetene, og grensen satt til 15 år (etter soknad til 

Kongen). 

Lov av 11, juni 1965 nr. 3 om skattlegging av undersjøiske pclrolcumsforekomstcr. 

Ol.prp.nr.47 (1964-65i, Om lov om skattlegging av undersjøiske pciroleumsforckomsier 

http://Ol.prp.nr.47
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3.3.2 1970 

1 tiden etter 1965 ble dei gjennomført vesentlige endhnger i skattesystemet • særlig som ledd 
i skatteomleggingen av 1969. som trådte i kraft I. januar 1970. Bl.a. ble inntektsskatten for 
aksjeselskaper satt ned fra 30 til 26.5%. Selskapene fikk ved denne omleggingen også 
adgang til å kreve frådrag ved statsskatteligningen for utbytte utdelt av årets overskudd. 
Etter de skatteavtaler Norge hadde inngått med andre land for å forebygge 
dobbeltbeskatning, gjaldt denne avtalen i de fleste tilfeller også for utenlandske selskaper 

som drev virksomhet i Norge. 

Etter Finansdepartementets mening burde de endringer i skattesystemet som ble satt i verk 1. 

januar 1970 få konsekvenser for de skatlebestemmelser som gjaldt for oljeindustrien. Men 

da ingen av de selskapene som til da hadde investen på sokkelen hadde hatt noe økonomiske 

utbytte av disse midlene, ble det fremholdt som en rimelig løsning at det bare ble foretatt 

endringer i skattebestemmelsene som var nødvendig for "å bringe det offentliges 

skatteinntekter opp på det samme nivå som etter ordningen av 1965"4. Finansdepartementet 

var fortsatt av den oppfatning at oljeindustrien som hovedregel skulle komme inn under den 

skatteordning som gjaldt for annen industri. Etter landskattelovgivningen kunne 

kommunene velge mellom forskjellige satserforden kommunale inntektsskattøren fra 17 til 

20%. I praktisk talt alle kommuner var 20-prosentsatsen lagt til grunn, og 

Finansdepartementet foreslo at også oljeindustrien ble skattlagt etter den høyeste sats. 

Vi hadde med andre ord en situasjon som ikke var så veldig forskjellig fra dagens -

landskattesystemet ble endret ved at inntektsskatten ble redusert og utbytte ble 

fradragsberettiget. Dette resulterte i at kommuneskattesatsen for sokkelvirksomheten ble 

skjerpet for at skatteinntektene derfrå skulle opprettholdes på samme nivå. 

3.3 .3 1972 

1 1972 ble det gitt en ny resolusjon om petroleumsutvinning der det ble satt nye satser for 

produksjons- og arealavgift5. Satsene for produksjonsavgift, som før hadde vært på 10%, 

Ol.prp.nr.65( 1971-72), Om endring i lov av II. juni 1965 om skattlegging av undersjøiske 
pcirolcumsforckomsicr. 

Kgl. res. av 8. desember 1972. 
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kunne ni variere mellom 8 og 16% avlwi gig av oljeproduksjoncns størrelse (med et "gulv" 

pl 12*2-). For produksjon av annen petroleum enn olje ble avgiftssatsen satt til 12.5%. 

Det er vanskelig 1 finne offentlig dokumentasjon som viser bakgrunnen for denne 

endringen. men det er rimelig 1 anta at det var et onske om et mer progressivt system som 

var utslagsgivende. 

3.3.4 1975 

Hvis vi ser pl innledningen til Ot.prp.nr.26 (1974-75) "Om lov om skattlegging av 

undersjoiske petroleumsforekomster m.v." fdr vi et klart inntrykk av hva som var 

hovedmotivasjonen bak de endringene som ble gjennomført fra 1975: 

"Den meget sterke oking i petroleumsprisene særlig siden hosten 1973 har 

skapt helt nye fortjenesteforhold for selskaper som produserer petroleum i 

Nordsjøen. Riktignok har det ogsl vært en vesentlig økning i produksjons

kostnadene pl sokkelen, med denne kan pl langt nær sammenlignes med 

okingen i prisene pl petroleum. Det har derfor vært nærliggende for 

Regjeringen å vurdere spesielle tiltak for 1 tilføre det norske samfunn en 

større del av de verdier som realiseres." 

De tiltakene som ble realisert var i hovedsak innføring av en særskatt på inntekter fra 

utvinning og rørledningstransport. Ved beregning av denne særskattepliktige inntekt ble det 

i tillegg til de øvrige frådrag også gitt frådrag for såkalt friinntekt. Fra 1975 var 

særskattesatsen 25% og friinntekten 10% av totale investeringer i 15 år. Videre ble det ogsl 

innført et system med administrativ fastsetting av de priser som skulle legges til grunn ved 

beskatningen av inntekter fra petroleum produsert på norsk sokkel, såkalt normpris. 

Vi vet at også økt statsdeltagelse ble signalisert i denne proposisjonen, dette vil vi itnidlertid 

ikke gå nærmere inn pl, seiv om statsdeltagelse, bæring og glideskala kan sees på som en 

del av skattesystemet, se forøvrig Brottemsmo et al. (1990). 

Hvis vi igjen ser litt nærmere pl tidligere nevnte proposisjon for 1 finne faktorer som 

Finansdepartementet sl som viktige ved utformingen av skattesystemet i 1975. i tillegg til 

hovedmllsettingen som vi allerede har referert, kan vi finne følgende hensyn: 

1. Marginale felt. Hensynet til at marginale, men samfunnsøkonomisk lonnsomme 

felt skal kunne utnyttes. 

http://Ot.prp.nr.26


2. Kosmadsbevisslhei, dvs "skattesystemet utformes på en mile som så vidt mulig 
stimulerer selskapene til å spare ressurser ved å unngå unødige utgifter nar et fell 
forst er besluttet utbygget". 

3. Administrativ enkelhet, det system man kommer fram til skal "ikke gjores 
unødig komplisert og arbeidskrevende". 

4. Risiko, "Jo større risiko som i utgangspunktet er forbundet med en investering -

jo høyere må vederlaget bli, dersom alt går godt". 

5. Skatteflukt. Unngå overføring av inntekter til mor-/søsterselskaper i utlandet, og 

utgifter fra disse selskapene til det norske selskapet for å oppnå en lavest mulig 

skatt. 

Siden det her ikke er vår oppgave å vurdere i hvilken grad disse kravene/målene ble oppfyllt 

gjennom utformingen av skattesystemet, går vi videre og ser på endringene fra 1980. 

1980 

Fra 1975 til 1978 steg petroleumsprisene noe svakere enn konsumprisindeksen, slik at 

realprisen på petroleum gikk noe ned. Fra slutten av 1978 steg imidlertid prisene meget 

sterkt. Investerings- og driftskostnadene på sokkelen steg mer enn det generelle prisnivået 

siden 1975. Etter Finansdepartementets syn pekte allikevel beregninger i retning av at 

skattleggingen av oljeselskapene burde skjerpes. 

De endringsforslagene som ble fremmet i Ot.prp. nr. 37 (1979-80) var at: 

1. Skattekreditten ble redusert. Tidsforskjellen mellom opptjening av inntekt og 

betaling av inntektsskatt var til da gjennomsnittlig 12 måneder. Denne ble 

foreslått redusert til 6 måneder. 

2. Skattegrunnlaget for særskatten økes ved at friinntekten reduseres fra 10% av 

investeringen i 15 år, til 6 2/3% i 15 år. 

3. Særskatten økes fra 25% til 35%. 



IS 

I proposisjonen ser vi at Olje- og Energidepartemenet og Finansdepartementet ikke ser bort 
t'ra ai det kan finnes funn som har vært ansen som drivverdige, men som ikke vil bli byggel 
ut med henvisning til de foreslåtte skatteregler, om disse ble gjennomført. De to 
depanementene mente imidlertid ai at utbyggingen av norsk kontinentalsokkel ikke ville bli 
pavirket av de foreslåtte skatteregler i en slik grad at dette er betenkelig. 

3.3.6 1986 

Vinteren 1981/82 nedsatte Finansdepartementet en uformell arbeidsgruppe for å foreta en 

bred gjennomgåelse av petroleumsskattesystemet (Øien, 1983). Gruppen skulle først og 

fremst vurdere systemegenskapene ved gjeldende system, samt ulike altemativer. Spesiell 

vekt ble lagt på "å finne frem til løsninger som gir høyere egenandeler ved investeringer og 

best mulig progressivitet" (op.cit., side 15), såvel som state;.s forventede skatte- og 

avgiftsinntekter. De forskjellige skatteregimers virkninger ble vurdert bl.a. på bakgrunn av 

beregninger for 10 hypotetiske oljefelt. Arbeidsgruppens rapport ble avgitt sommeren 1983, 

og deretter sendt på høring til oljeselskapene. Blant de skattealtemativer som ble grundigere 

vurdert var et alternativ der renter ikke lenger var fradragsberettiget ved beregning av 

særskattegrunnlaget, avsknvingsstart var knyttet til investeringstidspunkt og friinntekt 

fjernet. Selskapene vurderte endringsforslagene negativt, bl.a. med den begrunnelse at 

forslagene ikke innebar skattelette og at det var viktig å kunne forholde seg til et stabilt og 

forutsigbart system. 

På denne bakgrunn fant myndighetene det mest hensiktsmessig å avvente situasjonen. 

Fra skatteendringene i 1980 frem til 1985 steg oljeprisene, målt i norske kroner, noe svakere 

enn konsumprisindeksen, slik at realprisen på petroleum gikk ubetydelig ned. Fra og med 

1.kvartal 1986 falt imidlertid oljeprisene meget sterkt. På bakgrunn av denne utvikiingen i 

oljeprisene ble det lagt frem et forslag om endringer i selskapenes rammebetingelser6. 

Hovedhensikten med endringene var "å stimulere lete- og utbyggingsaktiviteten på norsk 

sokkel" (Ot.prp. nr.3, side 4). Seiv om dette var den uttrykte hovedhensikt ble det også gitt 

lempninger i skatte- og avgiftsbelastningen for igangsatt virksomhet. Vi ser at også 

kostnadsbevissthet, hensynet til skatteavtalene med andre land samt administrativ enkelhet 

ble tillagt vekt i endringsforslagene. 

Ot.prp.nr.3(1986-87), Om lov om endring i lov av 13. juni 1975 om skattlegging av 
undersjøiske pclrolcumsforekomsicr m.v. 



16 

I korthet gikk endringene, som bie gjor. gjeldende fra og med inntektsåret 1987, ut på at 

avskrivingsreglene ble endrei slik at avskriving kunne påbegynnes ved første investeringsår. 

Særskatten ble satt ned fra 35 til 30%. Friinntekten falt som nevnt bon for investeringer 

foretatt etter 1.1. 1987. Istedenfor ble det innført et nytt inntektsfradrag -

produksjonsgodtgjørelse - ved beregning av særskatt. Og endelig ble prodi^sjonsavgiften 

fjernet for utbygginger godkjent etter 1. januar 1986. 

Hvis vi ser på de fremsatte endringsforslag i forhold til Øien-gruppens anbefaling, kan det 

synes som om det er først og fremst var endring i avskrivingsstart og fjerning av friinntekt 

som ble tatt .il følge. 

3.4 Skatteavtaler og utbyttebeskatning 

Skatteavtalene tar i første rekke sikte på å unngå dobbeltbeskatning på en hensiktsmessig 

måte. 

Vi finner det ikke nødvendig å gå inn på en detaljert beskrivelse av eksisterende 

skatteavtaler, det viktige i denne forbindelse er å vurdere hvorvidt eksisterende avtaler vil 

virke begrensende for de endringer i skattesystemet som veiges, da først og fremst i 

forbindelse med fjerning av utbyttefradrag samt eventuelt økning av særskatten. 

Et skattesystem som skal sikre nøytralitet i selskapenes finansieringsbeslutninger, vil måtte 

ha samme skattesats for selskap og eiere når det gjelder kapitalbeskatningen, og eliminasjon 

av all dobbeltbeskatning mellom eier og selskap i beskatningen både av dividende og 

kursgevinster. Metoder som kan brukes for å unngå økonomisk dobbeltbeskatning av utdelt 

utbytte er beskrevet i Aarbakke-gruppens utredning som følger: 

1. Tosatsmetoden ("split-rate"-metoden), der utdelt andel av overskudd skattlegges 

på selskapets hand etter en lavere sats enn overskudd som beholdes i selskapet. 

2. Fradragsmetoden, der det gis frådrag fullt ut på selskapets hand for utdelt 

utbytte, samtidig som eieren beskattes fullt ut. 

3. Godtgjørelsesmetoden (imputasjonsmetoden), der skatt som selskapet har betalt 

på utdelt overskudd, godskrives eller godtgjøres aksjonæren i forbindelse med at 

utdelingen beskattes på hans hand. 
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4. Skatiefrihetsmetoden, der selskapet beskattes fullt ut for utbytte, mens deltakeren 

fritas for beskatning. 

Pi bakgrunn av Aarbakkegruppens forslag om lik selskapsskattesats og kapital-

inntektsskattesats er det skattefrihetsmetoden som peker seg ut som det mest aktuelle 

alternativet til gjeldende ordning for J unngå dobbeltbeskatning. Skattefrihetsmetoden er 

etter Skattedirektoratets vurdering den klart enkleste ligningsteknisk sett. 

De metodene som er ncvnt over bygger på en oppfatning av selskap og eiere som én 

økonomisk enhet. I ulik grad, og på ulik måte søker en å integrere selskaps- og 

utby ttebeskatning slik at selskapsoverskuddet, når det overføres til eieme, ikke i økonomisk 

forstand skattlegges dobbelt eller i flere ledd. På et rent nasjonalt plan kan slike integrerte 

systemer utformes og opereres relativt oversiktlig og enkelt, og i utgangspunktet uten 

skattetap for selskapets hjemstat. Når selskap og eiere er hjemmehørende i forskjellige land, 

kan noe av forutsetningen for å behandle selskap og eiere som en økonomisk enhet i en 

skattemessig sammenheng endres, fordi eierne ikke har alminnelig skatteplikt til selskapets 

hjemstat. Den utenlandske aksjonæren vil normalt være skattepliktig til sitt hjemland for 

mottatt utbytte. Dersom det ikke i hjemlandet innrømmes lempning i denne skatteplikten for 

å avhjelpe dobbeltbeskatning, kan opprettholdelse av full selskapsbeskatning eller kilde-

beskatning av utbytte fremstå som overbeskatning. 

Et system hvor økonomisk dobbeltbeskatning unngås også for utenlandske eiere av norske 

selskaper, vil bidra til å dempe internasjonale investorers avkastningskrav i Norge før skatt. 

Ved å velge en skattemodell hvor dobbeltbeskatning unngås vil en derfor bidra til å bedre 

rammebetingelsene for utenlandske direkteinvesteringer i Norge. 

Så i et nasjonalt perspektiv fremstår skattefrihetsmetoden som den gunstigste, men i et 

internasjonalt perspektiv har man ingen garanti mot dobbeltbeskatning. Etter 

Finansdepartementets syn kan det ikke legges avgjørende vekt på at utenlandske aksjonærer 

kan bli skattlagt i sine hjemland for utbytte som mottas ved valg av 

selskapsbeskatningssystem. Dersom Norge forlater det nåværende to-satssystemet og 

innfører enten et godtgjørelsessystem eller en skattefritaksmetode for selskapsdeltakere, vil 

en del skatteavtaler antageligvis måtte reforhandles. Men Finansdepartementet synes at det 

primært er et "ansvar for aksjonærenes hjemstat å avhjelpe økonomisk dobbeltbeskatning" 

(St.meld. nr. 48, 1989-90, side 162). I tillegg til ønsket om å unngå dobbeltbeskatning må 

hensynet til å "veme om de nasjonale skattefundamentene tilleggcs vekt". 
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Det er imidlertid grunn til å peke på at forskjellsbehandling mellom norske og utenlan ske 
eide selskaper som driver virksomhei på sokkelen vil kunne fore til en uthuling av 
skattefundamentet, for eksempel fordi forskjellig avkastningskrav og beslutningsgrunnlag 

for de nasjonale og internasjonale deltakere i den enkelte lisens vil kunne føre til at 

samfunnsøkonomisk riktige besluminger ikke blir tatt. 

Kildeskaft 

Aarbakke-gruppen mener at ved valg av skattefrihetsmetoden "skulle det ikke være 

nødvendig å beholde kildeskatten av provenymessige grunner" (side 266). Ved denne 

metoden skattlegges selskapets overskudd fullt ut på selskapets hand, mens utbytte er 

skattefritt for aksjonærane. I St.meld. nr. 48 (1989-90) er det ikke bare provenyhensyn som 

gjør ai kildeskatten blir rvilsom, Finansdepartementet mener atforutsetningene for Norges 

rett til å anvende en generell sats på 15% i en rekke avtaler blir forrykket ved at 

frådragsretten for utbytte bortfaller. Opphevelse eller reduksjon av norsk kildeskatt kan 

eventuelt gjennomføres ved endring av nasjonale regler uten å avvente skatteavtalendringer. 

På bakgrunn av diskusjonen over synes vi at et rimelig utgangspunkt for analysen er å 

analysere fjerning av utbyttefradraget i sammenheng med fjerning av kildeskatten. Vi antar 

at dobbeltbeskatning unngås gjennom skatteavtalene. 

Produksjonsgodtgjørelse 

Ved vurderingen av nye skatteregler i 1986 var et av siktemålene å finne frem til tiltak som 

spesielt tilgodeså petroleumsproduksjon fra felt som ikke ennå var vedtatt utbygget. 

Samtidig var det viktig å skape et fremtidig system med innebygget "stimulans til høy 

kostnadsbevissthet". Flere oljeselskaper tok under høringsrunden opp et forslag om at det 

for felt som ennå ikke var utbygget burde innføres et nytt inntektsfradrag ved 

særskatteberegningen som var basert på brutto inntekt7. På denne bakgrunn foreslo 

myndighetene at det ble innført en ordning med en produksjonsgodtgjørelse basert på 

bruttoverdien av "ny" petroleumsproduksjon. Denne godtgjørelsen ble et "bunnfradrag" ved 

Det er grunn til å tro at ideen til denne godtgjørelsen kommer fra Storbritannia, der Jol i 
petroleumsskattesystemet eksisterer en ordning med "Oil Allowance" mot Petroleum Revenue 
Tax. Oil Allowance ble innført for å beskytte marginale felt, og frådragsretten cr hegrensct ul en 
viss mengde olje pr. periode (halvår) saml en akkumulert mengde olje. 
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utligningen av særskatt, som i motsetning til ordningen med friinntekt ikke varierer med 

investeringskostnadene. Prosentsatsen for godtgjorelsen ble satt til 15%. 

Marginal skattesats på inntekt ble lavere enn marginal skattesats på driftskostnader etter 

innføringen av denne produksjonsgodtgjørelsen. Ordningen virker med andre ord på samme 

måte som en negativ bruttoskatt, og vil også fere til de samme incentivproblemene som en 

slik skatt, bare med negativt fortegn, se f.eks. Sunnevåg (1990). Så seiv om tanken kanskje 

var den beste, vil vi kunne få vridninger bort fra samfunnsøkonomisk optimale beslutninger. 

Resultatet kan bli uheldige incentivvirkninger med hensyn til rangering av letealternativer, 

leteinnsats, valg av utbyggingsløsning, valg av produksjonsprofil, utnytting av ressursene 

samt nedstengingstidspunkt for produksjonen. Målsettingen må være et skattesystem som 

ikke bare er nøytralt med hensyn til finansieringsbeslutningen, men som også er noytralt 

med hensyn til de realdisponeringer som selskapene foretar. 

3.7 Produksjonsavgift 

Produksjonsavgift har vært en del av skatte- og avgiftssystemet for norsk petroleums-

virksomhet helt fra starten. Som det fremgår av figur 2.1 har produksjonsavgiften vært et 

viktig element i myndighetenes skatteproveny fra petroleumsvirksomheten. 

Produksjonsavgiften kan oppfattes som betaling til grunneieren for eneretten til å utvinne en 

begrenset ressurs. Produksjonsavgiften beregnes av verdien av råproduksjonen uten hensyn 

til om driften gir overskudd. Avgiften er fradragsberettiget ved inntektsfastsettelsen (også 

ved særskatteberegningen). 

Produksjonsavgiften er en form for bruttobeskatning, og representerer et regressivt element i 

beskatningen. Avgiften kan derfor bidra til at samfunnsøkonomisk lønnsomme prosjekter 

og reserver blir ulønnsomme etter skatt, i tillegg til ulike vridninger i selskapenes 

beslutninger med hensyn til leting, utbyggingsløsninger, nedstengning av produksjonen etc. 

Fordelen med avgiften sett med myndighetenes øyne er at den bidrar til å øke 

skatteprovenyet og øke selskapenes kostnadsbevissthet. 

På bakgrunn av markedsforholdene i 1986 ønsket myndighetene å bedre rammebetingelsene 

for oljeselskapene. Det ble derfor vedtatt å ikke pålegge produksjonsavgift for produksjon 

utvunnet fra petroleumsforekomster som er omfattet av utbyggingsplaner godkjent etter 1. 

januar 1986. 
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For produksjon utvunnei fra petroleumsforekomster som er omfattet av utbyggingsplaner 
godkjent for 1.januar 1986 vil det fremdeles bli avkrevet produksjonavgift. Dette kan bli et 
samfunnsøkonomisk problem når produksjonen fra disse feitene nærmer seg 
nedstengningsfasen, eller prisene faller til et nivå som gir et positivt dekningsbidrag før 
skatt, men negativt dekningsbidrag etter produksjonsavgift. 
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4. PETROLEUMSSKATTEREFORMEN 1992 

I St.meld. nr. 48 (1989-90) fremmet regjeringen forslag til retningslinjer for reformer i 

bedrifts- og kapitalbeskatningen. Meldingen var et ledd i oppfolgingen av arbeidet til 

Aarbakke-gruppen. Forslagene om reduserte skattesatser kombinert med bredere 

skattegrunnlag og større nøytralitet i beskatningen av ulike kapitalplasseringer vekket 

interesse, spesielt sett på bakgrunn av at den relativt svake økonomiske utviklingen i Norgc 

de siste årene reflekterer dyptgripende ineffektivitets- og strukturproblemer i norsk økonomi. 

Hvis vi ser hva som skrives i denne stortingsmeldingen om målsettingene med 

skattesystemet, finner vi for det første at bedriftsbeskatningen må gi næringslivet stabile og 

gode rammsbetingelser. Videre er det svært viktig å utforme skattesystemet slik at det i 

minst mulig grad hindrer en effektiv, utnyttelse av samfunnets ressurser. For å oppnå dette 

bør bedrifts- og kapitalbeskatningen utformes med sikte på at de investeringer som gir 

høyest avkastning før skatt, også gir høyest avkastning etter skatt, slik at "skauene ikke 

påvirker valget av investeringsobjekter"(op. eit., s. 6). Skattesystemet må også være så 

enkelt og oversiktlig som mulig både for skattytere og ligningsmyndighetene. 

Fortsatt vil det være en forutsetning at petroleumsskattesystemet skal bygge på den 

alminnelige bedrifts- og kapitalbeskatning. Derfor ser vi at Finansdepartementet tar sikte på 

at det blir fremmet forslag for Stortinget slik at eventuelle endringer i 

petroleumsskattereglene kan gis virkning samtidig med omlegging av bedriftsbeskatningen. 

Utgangspunktet for endringene i sokkelbeskatningen er en beskatning som er 

"'hensiktsmessig sett fra myndighetenes side", og som gir en "rimelig fordeling av 

skattebyrdene selskapene imellom" (op. eit., s. 170). Det er rimelig å gå ut fra at i den grad 

det er konflikt mellom disse to målsettingene, vil hensynet til skatteproveny og 

systemegenskaper komme først. Videre ser vi at Finansdepartementet mener at det i dagens 

situasjon ikke foreligger forhold som tilsier en reduksjon i det generelle skattenivået for 

petroleumsvirksomheten (op. eit., s. 173). 

Det er særlig to elementer i Aarbakke-gruppens reformskisse som i vesentlig grad berører 

petroleumsbeskatningen. Dette er den foreslåtte reduksjonen i den alminnelige 

selskapsskattesatsen og endringene i utbyttebeskatningen, dvs fjerning av utbyttefradraget 

mot inntektsskatten. 

Reduksjonen i skattesatsen på aksjeselskapenes overskudd reiser to sentrale problemer i 

forhold til petroleumsbeskatningen. For det første vil en reduksjon i den ordinære 



selskapsskatten isolert sett gi et betydelig tap i statens skatteinntekter Ira petroleumssektoren 

siden de alminnelige skattekreditier ikke gjelder i petroleumssektoren og en innstramming 

her ikke vil utvide skattegrunnlaget for petroleumsselskapene. For det andre vil ulike liltak 

for å opprettholde skatteinntektene fra petroleumssektoren, for eksempel a oke særskatten, 

kunne gi opphav til dobbeltbeskatningsproblemer. Dette siden den norske 

petroleumsbeskatningen i oljeselskapenes hjemland kan miste (eller svekke) sin karakter av 

egentlige inntektsskatter som kan avregnes mot hjemlandets skatt på inntekt. Dette vil vi 

komme tilbake til. 

Fradragsordningen for utbytte ved statsskatteligningen innebærer et vesentlig skatte-

reduserende element for oljeselskapene. Særlig for enkelte utenlandske selskaper som med 

betydelig inntjening utdeler maksimale utbytter ti! eierne, er elementet viktig. Kildeskatten 

på utbytte oppveier frådragsretten bare delvis. 

Basert på at skattesatsen på aksjeselskapenes overskudd reduseres og fradragsordningen for 

utbytte fjernes, fremmet Finansdepartementet i Ot.prp. nr. 35 (1990-91) en skisse til nytt 

petroleumsskattesystem etter følgende retningslinjer: 

Produksjonsgodtgjørelse tas bort 

Gjenværende friinntekt tas bort 

Produksjonsavgiften settes til null også for feiter der utbyggingsplanene er blitt 

godkjent før 1. januar 1986 

Kildeskatten reduseres 

Særskattesatsen økes 

Endringer i avskrivningssystemet ble ikke inkludert i denne skissen, men vi ser at 

departementet ikke utelukker muligheten (op.cit., s. 241). 
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Det skissene petroleumsskattesystemet ar tenkt i gjelde alle fetter på sokkelen. Skillet 

mellom "nye" og "gamle" feiter i petroleunsbeskainingen ville dermed bli opphevet. og eiter 

Finansdepartementets mening ville 

"det skissene systemet gi tilfredsstillende samsvar mellom lønnsomhet før og etter 
skatt. Oet vil såledcs ikke være nødvendig med særordninger for enkelte grupper 
felt for å sikre at samfunnsøkonomisk lønnsomme prosjekter realiseres. Videre vil 
de' stimulere til utnyttelse av eksisterende infrastruktur ved utbygging av nye feiter 
at alle feiter blir underlagt de samme skattereglene. Hensynet tikffektiv 
ressursutnyttelse skulle derfor være vel ivaretatt i departementets skisse". ~~ 

Vi merker oss at denne skissen ikke inneholder elementer som skjermer mot særskatt. 

Tidligere har friinntekten og produksjonsgodtgjørelsen vært slike elementer. Skjerming av 

en andel av petroleumsinntekten mot særskatt har vært et grunnleggende prinsipp siden 

særskatten ble innført (Ot.prp. nr. 26 (1974-75), side 21). 

En rekke oljeselskaper presenterte sine vurderinger av skissen etter at proposisjonen ble lagt 
frem i april 1991.1 disse vurderingene var nettopp mangelen på skjerming mot særskatt et 
sentralt element. Så da Finansdepartementet 26. august 1991 presenterte oljeindustrien for et 
høringsnotat, la de frem to alternativer - ett med friinntekt og ett uten. Prisen for 
friinntektsalternativet var en to prosentpoengs høyere særskatt. I utgangspunktet ble det 
foreslått 48% særskatt, mens i alternativet med en friinntekt på 3,5% i fem år ble altså 
særskatten satt til 50%. Kildeskatten ble foreslått satt til 0%8. I tråd med skissen ble 
friinntekt på investeringer foretatt før 1.1.1987 foreslått fjernet, mens ubrukt fremført 
friinntekt kunne komme til frådrag, men bare med "gammel verdi", dvs. redusert med 
forholdet mellom gammel og ny særskattesats - 30/48 eller 30/50. Departementet hadde "i 
utgangspunktet ingen klar preferanse for valg mellom de skisserte systemaltemativene", og 
vi ser at en omlegging av petroleumsbeskatning i tråd med disse alternativene vil gi "uendret 
totalt proveny over 5 år". 

Industrien ble gitt frist til 17. september for å komme med kommentarer til det skissene 
opplegget, og i Ot.prp. nr. 12 (1991-92) fremmer Finansdepartementet forslag til ny 
petroleumsskattelov. De endringsforslag som settes frem er: 

Ved utbytteutdeling fra norsk særskattepliktig aksjeselskap til utcnland.sk selskap som cicr 
minst 25% av kapitalen i del utcnlandske selskapet 

http://utcnland.sk
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- Produksjonsavgift på gass fjernes, men opprettholdes på olje. 

- Særskatten settes til 50% . 

• Kildeskutten senes til null. 

- Produksjonsgodtgjørelsen fjernes. 

• En ny friinntekt på 5% i 6 år innfores for investeringer på feiter som mister 

produksjonsgodtgjørelsen. 

- Frinntekt på investeringer foretatt for 1987 nedjusteres fra 6 2/3% pr. år til I 3/4% 

pr. år. 

- Ubrukt fremført frinntekt nedjusteres med brøken som angir forholdet mellom 

gammel og ny særskattesats. dvs. 30/50. 

Vi kan i proposisjonen lese at disse endringene vil innebære en reduksjon i nåverdien av 

skatter og avgifter på omlag 900 mill. kroner over de neste 5 år ved 7% reell 

diskonteringsrente. På 10 års sikt vil skatteomleggingen isolert sett gi omlag uendret 

proveny. 

I tillegg til en endring i petroleumsskatteloven etter disse linjene, ble kravet om at utenlandsk 

eide selskaper skal bære statens letekostnader fråfalli på alle lisenser. 

Vi vil i det følgende gi vår vurdering av forskjellige sider ved de føreslåtte endringene. 
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ANALYSERESULTATER - SELSKAP 

Vi onsker å analysere hvilke cffekter det skisserte petroleumsskaiiesystemei far pl selskaps-
og leltokonomi. For dette formålet lar vi utgangspunkt i MECCA, hvor informasjon om alle 
feiter som er i produksjon og vedtatt utbygd på norsk sokkel er registrert, i tillegg til 
selskapcne som har eierandeler i disse fellene. Pl den måten kan vi få beregnet statens 
skatteinntekter i årene fremover, både for dagens skattesystem, og de ulike alternative 
petroleumsskattesystem . Som utgangspunkt for vurdering av analyseresulater baserer vi 
oss på at skatteinntektene fra sokkelen oppreiiholdes på dagens nivå9. I det folgende 
beskriver vi hvilke forutsetninger som er gjort i analysen. Deretter presenterer vi 

beregningsresullater for sokkelen som helhet og noen utvalgte representative selskaper. 

Deretter vil vi i feltanalysen fokusere på incentiwirkningene av de foreslåtte skissene. 

Forutsetninger og datagrunnlag 

I dette kapittelet vil vi kort presentere de viktigste forutsetningene som ligger bak analysene 

og hvilke kilder/metoder som er brukt for å fremskaffe de nødvendige data. 

De skattemessige forutsetningene er selvsagt ikke drøftet i dette kapittelet, de er allerede 

presentert i kapittel 4. 

Tidsperiode 

Ved valg av tidsperiode er det ulike hensyn som trekker i ulike retninger: P.g.a. større 

usikkerhet jo lengre frem i tid man går, jo kortere bør analyseperioden være, men for å få 

med virkningene av endringer i skattesystemet for feit i ulike faser, bor periodelengden økes. 

Som et rimelig kompromiss mellom disse to hensynene, har vi valgt å se på perioden fram til 

og med år 2001, med 1992 som det første året med endret skattesystem. Denne 

forutsetningen kan også forsvares ut fra synspunkter og til dels tradisjon fra det offentliges 

side om å revurdere skattesystemet med 6-8 års mellomrom. 

I Ot.prp. nr. 35 ((1990-95), s. 241) ser vi al det legges til grunn at "statens proveny fra 
pctrolcumsvirksomhctcn minst skal kunne opprcttholdcs innenfor et nytt 
pcuoleumsskatlcsystcm ...". Finansdepartementet utclukkcr m.a.o. ikke en skattcskjcrpclsc. 
Vi har allikcvel valgt å ta samme skatteproveny som et rimelig utgangspunkt siden det ut fra 
reelt oijeprisniva, prospektivitel og kostandsnivå vanskelig kan argumentcres for en 
skaticskjerpclsc på det nåværende udspunkL 
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.2 I'sikkerhet 

Som nevni i avsnittet ovenfor, vil usikkerheten i analysen vatre stor. Det finnes Here mater i 

ta hensyn til dette pa. men felles for de /leste av disse, og i hvert fall for de som bchandlcr 

usikkerheten pa en god måle, er at de blir modellmessig kompliserte og omfaitende. 

Innenfor de rammene som er satt for dette prosjektet (bide de relativt knappe tidsrammene 

og det omfaitende "anaJyseprosjekiet"), er det umulig a behandle usikkerheten på en god 

måte. Vi har likevel valgt å antyde liti av det aktuelle "mulighelsområdei" for utfallene ved å 

analysere 3 ulike scenarier, der forsi og fremst produktprisene varierer mellom de ulike 

scenariene. Vi vil likevel ikke underslå at dette er en såpass alvorlig forenkling at resuliatene 

av analysene ikke kan ses på som el fullgodt svar pi de sporsmålene vi har still 

innledningsvis i dette prosjektet. 

3 Selskaper 

Hovedmålet for analysen er å vurdere virkningene på statens totale skatteinnbetalinger som 

folge av et endret skattesystem. Derfor bor selvsagt alle selskaper som skattlegges etter 

Petroleumsskatteloven være inkludert i analysen 

På grann av vanskeligheler med å skaffe data om en del av selskapene er ikke dette målet 

fullt ut tilfredsstilt. Vi mener likevel at dette ikke svekker analyseresultatene i nevneverdig 

grad, da det bare er mindre selskaper som ikke er med (f.eks. Marathon, Norsk AEDC og 

Pelican). Disse selskapenes andel av inntektene fra norsk sokkel utgjorde i 1989 mindre enn 

1%, og sammenholdt med den usikkerheten som ellers vil ligge i en analyse av den 

kommende 10-årsperioden, er dette bagatellmessig. 

En liste over de selskapene som er inkludert, finnes i Appendiks B. Det kan kanskje være 

på sin plass å presisere at tall for statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) 

naturligvis ikke er inkludert i analysen, da konsekvensene av endringer i skattesystemet ikke 

blir påvirket av dette. 
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5.1.4 Fell 

En toialanalyse vil også kreve ai alle fell på norsk sokkel er med. Til en viss grad kan 
begrepet "alle felt" være diskutabelt (i drift, vedtatt utbygde, oppdagete ressurserosv.), men 
i prinsippet bor all aktivitet som faller inn under Petroleumsskatteloven være med. 

Dette innebærer ikke noe problem dersom analyseperioden begrenses til et par år, men med 

en horisont på opp mot 10 år blir usikkerheten betydelig. Denne usikkerheten omkring 

aktivitetsnivået gjelder førsl og fremst utbyggingsplanene - fim et felt blir byggel ut. og i så 

fall oix det vil skje. Dette gjør at vi har valgt å begrense analysen 41 de feitene som er i drift i 

dag, de som er vedtatt bygget ut og de sot er under vurdering. De feitene som er med i 

analysen, er nevnt i Appendiks C. 

Virkningene av denne begrensningen kan til dels være betydelige. Vi vil åpenbart 

undervurdere investeringskostnadene på sokkelen fra og med 1997/98. Nettovirkningene av 

dette blir likevel utvilsomt at de faktisk realiserte skatteinntektene blir lavere enn det våre 

beregninger viser. 

Et viktigere spørsmål er det derimot om skatteinntektene blir overvurden i samme grad med 

de ulike alternative skattesystemene. Hovedpoenget vårt er jo å samnenligne dagens 

skattesystem med ulike forslag til endringer i dette, og uten tvil vi) akatteinntektene bli 

overvurden i alle system hvor investeringene kan avskrives. E: tilknyttet problem er 

selvfolgelig at virkningen av å fjerne utbyttefradraget vil bli større i vår analyse, enn i en 

analyse som ikke undervurderer investeringskostnadene på sokkelen fra og med 1997/98, 

siden selskapene i vår analyse vil komme tidligere i en "høstningsfase". For vån formål 

vurderer vi ikke dette som noe problem. Vi ønsker å fokusere på de økonomiske virkningene 

for selskapene knyttet til overgang til nytt petroleumsskattesystem. Siden 

marginalskattesatsene på investeringer og inntekter endres i de ulike variantene av 

petroleumsskattesystem vi vurderer, vil det å inkludere investeringer uten tilknyttede 

produksjonsinntekter lett kunne føre til en tilsløring av virkningen av skatteomleggingen. 

Et enkelt eksempel kan vise dette. La oss tenke oss at staten underet tenkt skattesystem tar 

60% av inntekter og dekker 50% av investeringen. Vi ser bon fra diskontering, og 

inntektene kommer ett år etter avholdte investeringer. Et alternativt skattesystem er et hvor 

staten dekker 60% av investeringene og tar 70% av inntektene. Dette er en omlegging som 

vil fortone seg som meget gunstig for selskapene - hvis vi begrenser analyseperioden til det 

første året. Vi mener derfor at vår forutsetning om valg av felt inkludert i analysen er best 

egnet til å analysere virkningen av endring i petroleumsskatteystem. 
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.1.5 Initielle selskapsdela 

Tor å kunne vurdere statens fremtidige skatteinntekter, må man ta hensyn til selskapenes 

økonomiske situasjon ved starten av analyseperioden i tillegg til inntekter og kostnader i 

løpet av den aktuelle perioden. De nødvendige data om "åpningstilstanden" finnes i 

selskapets regnskapsmessige balanse. Disse er lett tilgjengelige for de aller fleste 

selskapene, bare noen få mindre og nycre aktorer på sokkelen mangier. Dette er også 

grunnen til at disse selskapene ikke er inkludert i analysen. 

Riktignok er regnskapsdataene noe "foreldet", vi har data bare for årsskiftet 1989/90. Men 

på grunnlag av dette og data for aktiviteten i 1990 har vi beregnet en ny åpningsbalanse for 

1991 ved hjelp av MECCA. 

1.6 Selskapenes inntekter 

Produktprisene er trolig det viktigste usikkerhetsmomentet i en slik analyse. Derfor vil vi gå 

litt bort fra den helt enkle måten å estimere framtidige priser på - som en prisbane tilsvarende 

forvernet prisnivå i hver periode. 1 prinsippet gjør vi det på samme måte, men vi vurderer 

resultatene fra tre ulike prisscenarier - det vi kan kalle høye, middels og lave priser. Prisene 

på olje og gass er avhengige av hverandre, på den måten at f.eks. en høy oljepris også gir en 

hoy gasspris. 

Produksionsvolumene fra de ulike feitene brukt i analysen er hentet fra publikasjoner av 

Wood Mackenzie (1990). NGL er omregnet og inkludert i oljeproduksjonen, uten at det 

skulle innebære noen nevneverdig feilkilde. 

Flere av feitene har også betydelige tariffinntekt t de transponerer og/eller 

prosesserer produktene fra andre felt. Disse inntekte nentet fra Wood Mackenzie 

sine publikasjoner, men da i form av fratrelck i de feltsp \c driftskostnadene. 

1.7 Selskapenes investeringer/driftskostnader 

Investeringskostnadene på de ulike feitene finnes også i Wood Mackenzie sine data. Disse 

inneholder, i tillegg til "vanlige" investeringskostnader, også fjerningskostnadenc. noe som 

kan bli aktuelt for et fåtall av feitene i kommende 10-årsperiode (f.eks. Frigg). Investeringer 

i ikke-feltspesifikke transportsystemer (Zeepipe, Statpipe) finnes derimot ikke i Wood 
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Mackenzie. Tall for disse systcmcne er derfor basert på fortrolig informasjon mottatt direkte 
fra selskapene. Tall for Europipe er ikke inkludert i analysen siden informasjonen om dette 
systemet har vært utilgjengelig. 

Avskrivningene er beregnet ut fra en forutsetning om at selskapene benytter de skattemessige 
avskrivningssatsene fullt ut, noe som er en svært rimelig forutsetning ut fra selskapenes 
årsrapporter for 1989. 

Letekostnadene er problematisk å estimere, da disse kan bestemmes på et langt friere 

grunnlag enn øvrige driftskostnader. Vi har valgt å ta utgangspunkt i selskapenes 

letekostnader de siste årene for å kunne estimere et slags "normalnivå". Ut over det antar vi 

at leteaktiviteten er avhengig av prisnivået for olje og gass, - høye produksjonspriser fører til 

større leteaktivitet. Derfor har vi lagt til 20% i letekostnadene i forhold til "normalnivået" for 

det høye prisscenariet, mens vi har trukket fra 20% for situasjonen med den lave prisbanen. 

Hvorvidt disse kostnadene blir aktivert eller utgiftsført direkte, betyr selvsagt en del for 

skatteberegningene. Ut fra de siste årsrapponene er det bare noen få som delvis aktiverer 

disse kostnadene (BP, Norsk Agip og Saga av de større). Vi har derfor valgt å gå ut fra at 

selskapene utgiftsfører alle disse kostnadene etter hvert som de påløper. 

Andre driftskostnader som er direkte feltrelaterte har vi hentet fra Wood Mackenzie. Disse 

inneholder også transportkostnader, men transportkostnadene må i tillegg estimeres særskilt 

p.g.a. at de kan trekkes fra i grunnlaget for beregning av produksjonsavgiften. Disse 

estimatene er også beregnet på grunnlag av opplysninger i Wood Mackenzie. 

Andre driftskostnader på det vi kan kalle selskapsnivå, er forsøkt estimert på samme måte 

som letekostnadene. Men disse anses for å være mindre "prisfølsomme" enn 

letekostnadene, derfor bruker vi de samme estimatene uavhengig av produktprisnivå. 

5.1.8 Selskapenes fremmedkapitalfinansiering 

Opptak/nedbetaling av langsiktig gield er i utgangspunktet viktige faktorer i en slik analyse, 

da dette påvirker skattebelastningen, først og fremst p.g.a. rentekostnadene, men også 

indirekte gjennom eventuelle restriksjoner på utbetaling av utbytte som jo i dag er 

fradragsberettiget ved statsskattelikningen. 

Det er selvsagt vanskelig å ha noen sikker formening om hvordan selskapene vil tilpasse seg 

m.h.t. langsiktig gjeld i det kommende tiåret. Men ved å studere de senere årsrapponene fra 
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de ulike selskapene, synes det klart at de fleste ønsker a ha så liten langsiktig gjeld som 
mulig. Eksempelvis var både Fina og Phillips helt uten langsiktig gjeld ved utgangen av 
1989. Et annet eksempel på dette er Conoco, som i en note til sitt årsregnskap for 1989 sier 
at resten av den langsiktige gjelden vil bli nedbetalt "...basert på filialens 

overskuddslikviditet". 

En noe annen strategi blir brukt av Amoco, som følger en "prosjektrelatert" tilbake-

betalingsstrategi. I note 12 til årsregnskapet for 1989 heter det nemlig at "Tilbakebetalingen 

av lån opptatt i forbindelse med store utbyggingsprosjekter er basert på prosjektets 

forventede fremtidige kontantstrøm." Muligens som et resultat av dette, er likvide 

bankinnskudd ved utgangen av 1989 bortimot det doble av selskapets langsiktige gjeld. 

Amocos gjeld er såpass beskjeden at vi ikke finner det nødvendig å behandle denne spesielt. 

Derfor forutsettes vi at frie omløpsmidler benyttes i sin helhet til nedbetaling av langsiktig 

gjeld i alle selskapene. 

Vi har valgt å bruke et "felles" rentenivå til beregning av renteutgiftene for den rentebærende 

gjelden i alle selskapene. Det kan selvsagt være betydelige vanasjoner her, både mellom 

ulike lån i samme selskap, mellom ulike selskaper og over tid. Likevel har vi valgt å bruke 

12% nominell rente for alle lån, noe som sy nes å være et estimat som ligger nokså nær det 

som har vært vanlig i de senere år. Dette er heller ikke særlig langt fra LIBOR-renien, som 

med et lite risikotillegg godkjennes av skattemyndighetene når et gjelder lån fra utenlandske 

morselskaper. 

Selskapene har muligheter til å aktivere rentene som påløper i prosjekteringsfasen for større 

anlegg. Dette gjøres kun av et fåtall selskaper (BP, Deminex og Saga), for de øvrige blir 

rentene utgiftsført direkte. Da vi regner det som sannsynlig at både BP og Saga innen kort 

tid vil gå bort fra denne praksisen, og Deminex er et relativt ubetydelig selskap, forenkler vi 

problemet og forutsetter at alle renter i alle selskaper utgiftsføres direkte. 

Problemet med såkalt "tvnn kapitalisering" går vi ut fra er av minkende betydning etter hvert 

som de fleste selskaper har redusert gjelden i betydelig grad. Vi ser derfor bort fra dette her. 

Problemet bestod i at selskapene, ifølge myndighetene, tok opp lån hos sine morselskaper i 

stedet for å få tilført midlene som egenkapital. Dette ble gjort for å omgå 

utbyttereguleringene og få fullt skattemessig frådrag for utbetalt utbytte, "utbyttet" ble da 

betalt som renter på lån i stedet for som ordinært aksjeutbytte. 
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ViiluiaiapAgevinsier utgjor ofte betydelige poster i de enkelte selskapers resultatregnskap -

f.eks. hadde Amerada Hess i 1988 netto kursgevinster på knapt 10% av bruttoinntektene. 

Over tid vil disse poslene likevel kunne variere i betydelig grad. og det vil være uhyre 

vanskelig a estimere dem. Da de også ol en viss grad vil kunne utligne hverandre, velger vi 

å se bort fra disse faktorene. (Det er bare delvis riktig å plassere dette under "Selskapenes 

fremmedkapitalfinansiering", valutatap og -gevinster vil også oppstå i forbindelse med en 

rekke andre poster). 

5 .1 .9 Selskapenes egenkapitalstrategi 

Nyemisioner ser stort sett ut til å være en saga blott for oljeselskapene på norsk sokkel -

unntatt for Saga, Statoil og de mindre selskapene som foreløpig ikke har eierandeler i 

produserende felt (f.eks. Deminex). Likevel forutsetter vi for samtlige selskaper at 

nyemisjoner er uaktuelle, og at et eventuelt kapitalbehov fullt ut dekkes ved nye lån. 

Utbetaling av utbytte må som kjent begrenses ut fra gjeldende regler i aksjeloven, men 

innenfor disse rammene kan selskapene fritt velge hvor mye som skal betales til eierne. 

Tradisjonelt har det vært vanlig i flere bransjer å dele ut en viss andel av bokført aksjekapital, 

f.eks. var dette tilfellet i bankene før problemene meldte seg i siste del av 80-årene. Hvilken 

strategi oljeselskapene vil følge fremover, er selvsagt vanskelig å si (det kan bl.a. være 

avhengig av de bebudete endringene i skattesystemet), men vi har tatt utgangspunkt i hvilken 

strategi de ulike selskapene har fulgt de siste årene. 

Selskapene kan her deles i tre grupper, og for å ta de enkleste først, er det en del selskaper 

som ennå ikke har oppnådd tilstrekkelige overskudd til å kunne dele ut utbytte (BP, 

Deminex, DNO og Svenska Petroleum). Den største gruppen består av de fleste av de 

veletablerte selskapene (Amoco, Elf, Enterprise, Esso, Mobil, Norsk Agip, Norsk Hydro, 

Norske Fina og Phillips), og de ser ut til å dele ut det maksimalt lovlige i utbytte. De 

resterende (Amerada Hess, Conoco, Norske Shell, Saga, Statoil og Total) synes å følge 

andre strategier. Vi har likevel forutsatt at alle selskapene vil dele ut det maksimalt lovlige i 

utbytte gjennom hele perioden. 

Analysen overvurderer skatteinngangen fra de norske selskapene i det nye skattesystemet i 

forhold til det gamle. Ideelt sett burde vi trukket inn den skattereduksjon norske aksjonærer 

får ved at utdelt utbytte i praksis er skattefritt i det nye skattesystemet. For å gjøre dette må 

vi finne hvor stor del av oljeselskapene som eies av norske aksjonærer. Vi har forstått at 

departementet i sine analyser heller ikke justerer for denne feilkilden. Problemet blir 

imidlertid mindre i deres analyser ved at de bruker en forutsetning om at Statoil ikke betaler 
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maksimalt utbytte. På denne måten ukkumuleres enorme reserver i Statoil. Fjerning av 

utbyttefradraget har mindre betydning for et selskap som ikke utnytter det fullt ut ved å 

unnlate å betale maksimalt utbytte. Det mest realistiske ville vært å utelate Statoil fra alle 

analyser, og på denne måten innse at Staten og Statoil er samme sak når vi vurderer 

skattebyrden på sokkelen. 

5.1.10 Selskapenes andre aktiviteter 

Såkalte landaktiviteter. dvs. aktiviteter som blir beskattet ut fra den vanlige norske 

skatteloven vil selvsagt virke inn på selskapenes finansielle stilling. Men også den 

skattemessige siden kan bli påvirket av slike aktiviteter, i og med at halvparten av et eventuelt 

underskudd i landaktivitetene kan trekkes fra i skattegrunnlaget for petroleumsskatten. Vi 

har liten oversikt over hvorvidt dette benyttes i særlig grad, men vi vil i utgangspunktet tro at 

effektene av dette er små for de fleste selskapene. Unntakene er kanskje de norske 

selskapene, som dels er involvert i annen aktivitet både i Norge og i utlandet. Vi har likevel 

valgt å se bort fra disse problemene, da vi mener at de ikke utgjør noen merkbar effekt med 

tanke på vån mål som er å sammenligne det eksisterende petroleumsskattesystemet med et 

nytt. 

5.1.11 Selskapenes eierandeler 

1 analysen er selskapenes eierandeler i de ulike feitene pr. dags dato benyttet. Dette er gjort 

først og fremst fordi vi ikke har noe grunnlag for å forutse endringer på dette området. Men 

denne forenklingen kan også begrunnes ut fra det offentliges rett til å nekte endringer i 

eierinteressene dersom de ikke er skattenøytrale, dvs. at de ikke skal påvirke statens 

skatteinntekter. Unntaket fra dette vil være dersom staten selger eller kjøper andeler direkte 

gjennom SDØE, men vi har valgt å se bort fra denne muligheten. 

5.1.12 Inflasjon/diskontering 

Alle data er lagt inn i modellen som nominelle tall. Vi har, forøvrig på linje med Wood 

Mackenzie sine forutsetninger, gått ut fra en årlig genepell prisøkning på 5%. 

Hvilken diskonteringsrente som bør benyttes, vil være diskutabelt, men siden vi her skal 

vurdere skatteinngangen med deterministiske priser er det naturlig å bruke et 

avkastningskrav som reflekterer markedsrenten. På grunn av at skattesystemet er ulineært, 

vil det være galt å beregne forvernet skatteinngang kun ved hjelp av forvernet pris. Dersom 

vi innfører risikopremie i avkastningskravet, bør vi innføre usikkerhet i prisene. I statens 

egne analyser er det god tradisjon for å bruke 7% som avkastningskrav, noe som vi finner 
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rimelig i denne sammenheng. Med 7% neit krav får vi da en nominell diskonteringsrente på 

omlag 12%. 

Analyseresultater 

Vi vil forst se på endel analyseresultater basert på forslaget til petroleumsskattesystem som 

ble presentert for industrien i et høringsnotat i august 1991. Innholdet i dette høringsnotatet 

er nærmere beskrevet i kapittel 4, og som det fremgår av beskrivelsen der opererer 

Finansdepartementet med to alternativer - ett uten og ett med friinntekt. Dette har vi valgt å 

kalle henholdsvis skisse 1 og skisse 2. Deretter vil vi sammenligne innholdet i 

høringsnotatet med det forslaget til petroleumsskattesystem som ble presentert i Ot.prp. nr. 

12(1991-92). 

1 Basis-scenariet 

Som det fremgår av Figur 5.1 vil den umiddelbare effekt av endring til både skisse 1 og 

skisse 2 være et fall i skattebetalingene i forhold til dagens skattesystem på mellom 2 og 3 

mrd. NOK. Dette skyldes hovedsakelig fjerningen av produksjonsavgiften. Men vi ser også 

at skattebetalingene under begge altemativene stiger raskere enn under dagens skattesystem, 

og vil i 1994 være høyere enn hva vi ville sett om dagens skattesystem hadde blitt beholdt. 

Figur 5.1; Betalte skatter og avgifter fra alle selskaper 1991 - 2001, samt nåverdi og 
endring i nåverdi av skattebetalinger basert på 7% reell diskonteringsrente. 
Dagens skattesystem vs. skisse 1 og skisse 2 i høringsnotat. 
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På fem års basis kan vi konkludere med al begge de føreslåtte skissene isolert sett er 

forholdsvis provenynøytrale, det er en liten økning på mellom 0,8 og 0,9%, eller ca. 1 mrd. 

NOK i nåverdi av skattebetalingene. På 10 års basis ser vi en skatteøkning på hele 11 mrd. 

NOK i begge skissene. Som vi vi! vise i kapittel 6 har vi ved 50% særskatt og 28% 

selskapsskatt en skatteskjerpelse pd inntektssiden siden produksjonsgodtgjørelsen faller 

bort. På investeringssiden skjer det en skattelettelse, spesiell i alternativet med friinntekt på 

3,5% i 5 år. Driftssiden spiller mindre rolle i å forklare utslagene. Siden investeringsnivået 

forventes å falle i den siste halvdelen av vår analyseperiode, mens flere og flere felt vil 

komme i en høstningsfase, er det ikke vanskelig å se grunnen ril den skatteskjerpelse vi her 

ser på lengre sikt. Desto flere lønnsomme felt som inkluderes i analysen, desto høyere 

produksjon, desto høyere priser som realiseres, desto høyere vil skattenivået bli når vi 

vurderer det i forhold til dagens skattesystem. 

I forslaget til nytt petroleumsskattesystem som presenteres i Ot.prp. nr. 12 (1991-92) har 

myndighetene økt friinntekten fra totalt 17,5% til 30%, og gir i tillegg friinntekt på 

investeringer foretatt i perioden 1987 til 1991. Produksjonsavgiften fjernes på gass, men 

beholdes på olje. I figuren under sammenligner vi skatteinngangen under dagens 

skattesystem med forslaget i proposisjonen og skisse 2 i høringsnotatet. Dette var den 

skissen som inneholdt 50% særskatt og 3,5% friinntekt i 5 år. 
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Figur 5.2; Betalte skatter og avgifter fra alle selskaper 1991 -2001, samt nåverdi og 
endring i nåverdi av skattebetalinger basert på 7% reell diskonteringsrente. 
Dagens skattesystem vs. forslaget i proposisjon og skisse 2 i høringsnotatet. 

Vi ser at på kort sikt blir nåverdien av skattebetalingene høyere enn under skisse 2 i 

høringsnotatet - høyere friinntekt og friinntekt på historiske investeringer på felt som mister 

produksjonsgodtgjørelsen klarer ikke å oppveie det at produksjonsavgift på olje 
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opprettholdes. På lengre sikl mister produksjonsavgiften mye av sin betydning siden denne 

bare er på "gamle" felt. Da ser vi at den økte friinntekten er med på å bringe endringen i 

nåverdien av de totale skattebetalingene ned fra 11 til 8 mrd. NOK. 

Vi har i kapittel 5.1.9 nevnt noen av de problemene som er knyttet til analysen mht. 

virkningen for de norske selskapene av å overføre utbyttebeskatningen fra aksjonærenes 

hand til selskapets hand. Analysen vil overvurdere skatteinngangen fra de norske 

selskapene i det nye skattesystemet i forhold til det gamle. Spesielt for Statoil blir valg av 

utbytte-forutsetninger kritisk for totalbildet, siden Statoil er svært dominerende på norsk 

sokkel. Vi finner det derfor mer relevant å se på utviklingen i betalte skatter og avgifter for 

bare de utenlandske selskapene på sokkelen. En sammenligning av dagens skattesystem 

med skisse 2 i høringsnotatet og forslaget i proposisjonen med dette utgangspunktet er vist i 

figur 5.3 under. 
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Figur 5.3; Betalte skatter og avgifter fra utenlandske selskaper 1991 - 2001, samt 
nåverdi og endring i nåverdi av skattebetalinger basert på 7% reell 
diskonteringsrente. Dagens skattesystem vs. forslaget i proposisjon og skisse 
2 i høringsnotatet. 

Vi ser nå klart hvordan Statoil dominerer i totalbildet. Norsk Hydro og Saga Petroleum 

spiller i denne sammenhengen mindre rolle. Men vi ser fremdeles en skatteskjerpelse knyttet 

til endringen i petroleumsskattesystemet isolert sett, om enn noe mindre i det forslaget som 

presenteres i proposisjonen enn i skissene i høringsnotatet. På 10 års sikt vil endring i 

nåverdi av skattebetalingene være 3 mrd, mens vi tidligere hadde 4 mrd. Dette er tall som 
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ikke inkiuderer CO2 avgiften, som ifølge Ot.prp. nr. 12 (s. 10) beløper seg til 4,6 mrd. 

NOK på 10 års sikt (nåverdi ved 7% reil diskonteringsrente) for hele industrien. 

1 Ot.prp. nr. 35 (1990-91) (s.333) leser vi at en skal ta "hensyn til at endringene skal gi en 

rimelig fordeling av skattebyrden oljeselskapene imellom". Vi synes derfor det er naturlig a 

se litt nærmere på utslagene de to alternative skissene vil få for ulike selskaper som driver 

utvinning på norsk sokkel. Vi har ved de selskapene vi har valgt ut for nærmere 

presentasjon valgt å få frem selskap med ulik portefølje av felt, og som er i ulik 

skatteposisjon. Vi har med selskap som er i en typisk høstningsfase, selskaper som har 

gjennomført og vil gjennomføre betydelige investeringer fremover samt selskap som ikke ser 

ut til å få et spesielt høyt investeringsnivå i fremtiden. For å unngå diskusjon om 

utbytteforutsetninger for de norske selskapene, velger vi å fokusere på virkningen for 

utenlandske selskaper. 

I figur 5.4 under har vi vist skattebetalingene under dagens skattesystem og de to alternative 

skissene i høringsnotatet for et selskap som har eierandeler i Statfjord, men som ikke har 

vesentlige fremtidige prosjekter. 

Figur 5.4; Sammenligning av dagens skattesystem med de to alternative skisser i 
høringsnotat for selskap 1. Nåverdi og endring i nåverdi av skattebetalinger 
basert på 7% reell diskonteringsrente. 

For å forklare de utslagene vi ser for selskapene, har vi tatt med den 

produksjonsgodtgjørelse, friinntekt og produksjonsavgift som ville påløpt under dagens 

skattesystem. Dette er indikert av linjene i figuren. Verdi for dette vises ved hjelp av høyre 

akse i figuren. 
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Vi ser at dette selskapet får lavere skattebetaling i forhold lii dagens skattesystem det forne 
Aret under begge de to alternative skissene. Selskapet blir rammel av fjerningen av 
utbyttefradraget og friinniekten, men dette oppveies av ai produksjonsavgiften fjernes. Men 
i 1993 vil virkningen av å fjerne friinntekt og produksjonsgodtgjørelse veie tyngre enn 
bortfallet av produksjonsavgiften, og vi ser en skaiteøkning sammenlignei med dagens 
skattesystem. 

Siden selskapet ikke har vesentlige framtidige prosjekter, vil det ikke i vesentlig graH kunne 
nyttiggjøre seg fremtidig friinntekt, og blir dermed rammet hardere av skisse 2 med 50% 
særskatt og 3,5% friinntekt. 

I figur 5.5 under viser vi hvordan dette selskapet kommer ut med det reviderte forslaget i 

Ot.prp. nr. 12 (1991-92). 

Figur 5.5; Sammenligning av dagens skattesystem med forslag i Ot.prp. nr. 12 (1991-
92) og skisse 2 i høringsnotat. Nåverdi og endring i nåverdi av 
skattebetalinger basert på 7% reell diskonteringsrente. 

Som tidligere nevnt er dette ett av selskapene i Statfjord-gruppen, som under dagens 

skattesystem betaler 16% produksjonsavgift på oljeproduksjonen derfrå. Siden forslaget i 

preposisjonen baserer seg på fortsatt produksjonsavgift på olje, vil ikke dette selskapet 

lenger ha noen motvekt til fjerningen av utbyttefradraget, og den delvise fjerningen av 

gammel friinntekt. Økningen i ny friinntekt fra totalt 17,5% til 30% vil heller ikke motveie 

dette, siden selskapet har forholdsvis beskjedne fremtidige investeringer. Vi ser derfor en 
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okning i skatteskjerpelsen fra 225 lii 33 I mill. NOK pa 5 års sikt og fra 472 lii 525 mill. 
NOK på IO års siki for dette selskapet. 

Det neste selskapet vi har valgt ul er etl av Ekofisk-selskapene. Resultatene for dette er vist i 
figur 5.6. 

Figur 5.6; Sammenligning av dagens skattesystem med de to alternative skisser i 
høringsnotat for selskap 2. Nåverdi og endring i nåverdi av skattebetalinger 
basert på 7% reell diskonteringsrente. 

Vi ser at dette selskapet kommer bedre ut av det under begge de alternative skissene, men 

best under skisse 1 hvor særksatten er lavest. Som vi kan få en indikasjon på gjennom å se 

på linjen som viser prodiiksjonsgodtgjørelse, har selskapet i de siste årene gjennomført 

eller, vil gjennomføre i de nærmeste årene, en god del utbyggingsinvesteringer. Men siden 

selskapet kan karakteriseres som et typisk høstingsselskap, vil det bli rammet av høyere 

særskatt. Selskapet har ikke så tunge investeringer i årene fremover at den tilknyttede 

friinntekt vil oppveie den 2 prosentpoeng høyere særskatten i skisse 2. Vi ser også at dette 

selskapet vil ha lavere skattebetalinger i forhold til dagens skattesystem frem lii 1997/1998. 

Dette skyldes i hovedsak fjerning av produksjonsavgift. Men siden denne vil avta i 

betydning frem mot år 2000, og fjerningen av produksjonsgodtgjørelsen oke i betydning, vil 

selskapet få høyere skattebetalinger den siste del av 10-års perioden. 
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Uvis vi ser pl hvordan dette selskapet kommer ui i forhold til proposisjonen, danner dei seg 

et lut annei bilde. 

Figur 5.7; Sammenligning av dagens skattesystem med forslag i Ot.prp. nr. 12 (1991-
92) og skisse 2 i høringsnotat for selskap 2. Nåverdi og endring i nåverdi av 
skattebetalinger basen på 7% reell diskonteringsrente. 

I utgangspunktet skulle vi tro at opprettholdelsen av produksjonsavgift på olje og 50% 

særskat! ville medføre at dette selskapet kom dårligere ut i forhold til dagens skattesystem. 1 

stedet ser vi at selskapet kommer ut ganske nøytralt. Dette skyldes så vidt vi kan se at 

selskapet betaler en god del produksjonsavgift på gass, som jo fjernes, og at 

friinntektslosningen for felt som mister produksjonsgodtgjørelse er mye mer generøs enn 

hva vi så i skisse 2. 

Selskap 3 er et selskap som ikke er i særskattebetalende posisjon, og har i de siste årene 

gjennomført omfattende investeringer. Dette kan vi se resulterer i en omfattende 

produksjonsgodtgjørelse i årene fremover. Figur 5.8 under viser hvordan dette selskapet 

kommer ut i forhold til skisse 1 og 2 i høringsnotatet. 
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Figur 5.8; Sammenligning av dagens skattesystem med de to alternative skisser i 
høringsnotat for selskap 3. Nåverdi og endring i nåverdi av skattebetalinger 
basert på 7% reell diskonteringsrente. 

Siden selskapet de første årene bare betaler ordinær selskapsskatt, vil det tjene på 

reduksjonen i den odinære selsapsskattesatsen fra 50,8% til 28%. Vi ser at selskapet på 5 

års sikt får redusert nåverdi av skattebetalingene for de to skissene på respektive 5 og 300 

mill. NOK. Grunnen til at skisse 2 er så mye bedre, er selvsagt friinntekten som i dette 

alternativet holder selskapet utenfor særskatteposisjon noe lenger. Men på 10 års sikt ser vi 

hvordan fjerningen av produksjonsgodtgjørelsen rammer dette selskapet. Henholdsvis 1,7 

og 1,1 mrd. NOK. 

Som vi vil se av figur 5.9 under, vil dette selskapet komme vesentlig mindre dårlig ut av 

endringen i petroleumsskattesystem med det forslaget som ble lagt frem i Ot.prp. nr. 12, enn 

det vi så i de to skissene i høringsnotatet.. 
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Figur 5.9; Sammenligning av dagens skattesystem med forslag i Ol.prp. nr. 12 (1991-
92) og skisse 2 i høringsnotat for selskap 3. Nåverdi og endring i nåverdi av 
skattebetalinger basert på 1% reell diskonteringsrente. 

Hvis vi ser forslaget i proposisjonen i forhold til skisse 2, ser vi hvordan en skatteskjerpelse 

på 1,1 mrd. NOK nå er redusert til ca. 300 mill. NOK. På fem års sikt kommer selskapet 

enda bedre ut enn det gjorde under skisse 2, dvs. 600 mill. NOK mindre i nåverdi av 

skattebetalingen mot 300 mill. NOK under skisse 2. Årsaken til dette er at hoyere friinntekt, 

samt friiintekt på investeringer i perioden 1987 til 1991 på felt som mister 

produksjonegodtgjørelse, gjør at selskapet er utenfor særskatteposisjon enda lenger. 

Troll- feltet er en feltutbvgging hvis økonomi rammes særlig hardt av at 

produksjonsgodtgjørelsen fjernes. Det hevdes gjerne at innføringen av 

produksjonsgodtgjørelsen i 1986 bl. a. var en konsekvens av et onske om å gjøre denne 

utbyggingen lønnsom. 

Vi h;ir derfor valgt ut et selskap som har en relativt stor andel i denne utbyggingen. Dette er 

selskap 4, og resultatet for dette selskapet er vist i figur 5.10 under. 
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Figur 5.10; Sammenligning av dagens skattesystem med de to alternative skisser i 
høringsnotat for selskap 4. Nåverdi og endring i nåverdi av skcttebetalinger 
basert på 7% reell diskonteringsrente. 

Vi ser hvordan det at produksjonsgodtgjørelsen faller bort medfører at selskapet kommer 

dårligere ut i forhold dagens skattesystem i hvert år fremover, med unntak av i 1992, da 

fjerningen av produksjonsavgift vil ha en positiv effekt, som oppveier fjerningen av 

friinntekt. På 10 års sikt vil selskapet se en økning i nåverdien av skattebetalingene på 

henholdsvis ca. 700 og 550 mill. NOK for de to skissene. Skisse 2 er best for dette 

selskapet, siden det haren del fremtidige investeringer som vil gi opphav til friinntekt. 

Ot.prp. nr. 12 foreslår at felt som mister produksjonsgodtgjørelsen i stedet vil få en 

friinntekt på tilsammen 30% på investeringene. Vi ser av figur 5.11 under at dette vil bedre 

situasjonen betydelig for dette selskapet. 
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Figur 5.11; Sammenligning av dagens skattesystem med forslag i Ot.prp. nr. 12 (1991-
92) og skisse 2 i høringsnotat for selskap 4. Nåverdi og endring i nåverdi av 
skattebetalinger basert på 1% reell diskonteringsrente. 

På 5-års sikt kommer selskapet ut tilnærmet nøytralt i forhold til dagens skattesystem, mens 

vi ser mer enn en halvering av nåverdien av skattebetalingene i forhold til skisse 2 på 10-års 

sikt. 

Før vi går videre med å se på hvordan forslaget til nytt petroleumsskattesystem vil virke meu 

lavere og høyere priser enn det vi har benyttet i vårt basis-scenarium, kan vi foreløpig 

konkludere selskapsanalysen med at mens forslagene i høringsnotatet tildels ga store utslag 

for enkelte selskap, har myndighetene i Ot.prp. nr. 12 kommet frem til en løsning som i stor 

grad demper dette. Blant våre eksempel-selskap ser vi ett hvor dette ikke gjelder. Dette 

selskapet blir rammet av at utbyttefradraget fjernes, og blir ikke kompansert for dette på noen 

måte i forslaget i proposisjonen, mens i skisse 1 og 2 i høringsnotet ville produksjonsavgift-

bortfallet hatt denne funksjonen. 

4 Prissensitivitet 

Vi vil i dette kapittelet se på hvordan statens skatteinngang under de ulike foreslåtte 

skattesystem-alternativer blir under det vi skal kalle et høyt og et lavt pris-scenarium. 

http://EiW.lt�
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Vi vil her bare foreta en sammenligning mellom dagens skattesystem, skisse 2 i 

høringsnotatet og forslaget i Ot.prp. nr. 12, og de tallene som presenteres er basert på alle 

selskaper. 

Resultater for det lave pris-scenariet er vist i figur 5.12 under. 

BETALTE SKATTEB OG AVGIFTER 
Lav pris 

H Dagens D Prp.nr. 12 fli Skisse 2 

Figur 5.12; Sammenligning av dagens skattesystem med forslag i Ot.prp. nr. 12 (1991-
92) og skisse 2 høringsnotat for hele industrien. Lav pris. Nåverdi og 
endring i nåverdi av skattebetalinger basert på 7% reell diskonteringsrente. 

Vår oppmerksomhet blir her rettet mot tre poeng. 

Det første er at skisse 2 er bedre for industrien enn proposisjonen på kort sikt hvis et lavt 

prisnivå realiseres. Dette kan virke noe underlig i utgangspunktet siden friinntekten, som jo 

er ment å fungere som en beskyttelse mot særskatt ved dårlige prisutfall (friinntekten gir et 

mer progressivt skattsystem), er høyere i proposisjonen. Årsaken til at vi får dette resultatet 

er produksjonsavgiften på olje, som vil sørge for at en utjevning av statens skatteinntekter 

ved dårlige prisutfall. 

Det andre er at proposisjonen er bedre for selskapene enn skisse 2 på lang sikt. Forklaringen 

her er at friinntektens funksjon som beskyttelse mot særskatt på lang sikt vil oppveie 
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produksjonsavgifter betydning. som er aviagende over tid. Dermed vil den lioyere 

friinntekten i proposisjonen (5% moi 3,5% i skisse 2) gjøre at selskapene kommer bedre ut 

på lang sikt med proposisjonen enn med skisse 2. 

Det tredje er at vi seiv det lave prisscenariet fremdeles ser en skatteskjerpelse på kort og lang 

sikt på henholdsvis 1 og 3 mrd. NOK. 

1 figur 5.14 under viser vi resulatene for det høye pris-scenariet. 

Figur 5.13; Sammenligning av dagens skattesystem med forslag i Ot.prp. nr. 12 (1991-
92) og skisse 2 høringsnotat for hele industrien. Høy pris. Nåverdi og 
endring i nåverdi av skattebetalinger basert på 1% reell diskonteringsrente. 

Vi ser igjen at proposisjonen er darligere for industrien enn skisse 2 på kort sikt, men bedre 

på lang sikt. Høyere friinntekt og friinntekt på historiske investeringer på felt som mister 

produksjonsgodtgjørelsen klarer ikke å oppveie det at produksjonsavgift på olje 

opprettholdes. På lengre sikt mister produksjonsavgiften mye av sin betydning siden denne 

bare er på "gamle" felt. Da ser vi at den økte friinntekten i proposisjonen i forhold til skisse 2 

er med på å bringe endringen i nåverdien av de totale skattebetalingene ned fra 18 til 17 mrd. 

NOK. 

Hvis vi foreløpig skal konkludere på pris-scensitivitet delen, må det bli følgende; Friinntekt 

introduserer et progressivt element i petroleumsskattesystemet. Det betyr at staten tar en 

høyere andel av skattebetalingene i de gode prisutfallene, enn i de darligere. 

Produksjonsavgift på olje vil på kort sikt redusere friinntektens særskattebeskyttende rolle. 

Denne effekten vil selvsagt være avhengig av selskapets feltportefølje. 
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6. ANALYSERESULTATER - FELT 

6.1 Marginale skattesatser 

For å sammenligne incentiwirkningene ved det nye foreslåtte skattesystemet, er det nyttig å 

benytte begrepet marginalskattesatsen En marginalskattesats blir her definert som den andel 

av en krone i økte inntekter eller utgifter som påløper aksjonærene. 

Mer presist kan vi dele inntekter og utgifter inn i iølgende kategorien 

1. Produksjonsinntekt 

2. Finansinntekt og kostnad 

3. Driftskostnad (som i sin helhet er fradragsberemget i årets ligning) 

4. Investeringer (utgifter som avskrives over flere år etter oppgitte regler) 

Vi vil i det folgende kun se på selskap som er i skatteposisjon og som har tilstrekkelige 

inntekter til å utnytte alle frådrag. Vi antar og at reservefondet er uendret ved en marginal 

endring i inntekter/utgifter. Denne forutsetningen er rimelig realistisk dersom vi også 

forutsetter full egenkapitalfinansiering. For å analysere fordelen/ulempcn ved 

lånefinansiering må vi trekke inn skattesimuieringsmodeller som inkluderer oppbygging av 

fond i selskapet. Økt gjeld gir krav til økt reservefond. Avkastningen på dette fondet, 

dersom det reinvesteres på sokkelen eller holdes i rene bankinnskudd, beskattes med 

særskatt. 

Det er en utbredt misforståelse at lånefinansiering er spesielt gunstig i dagens 

petroleumsskattesystem (se Stensland og Sunnevåg (1989)). Et unntak er når 

overskuddslikviditet benyttes til kjøp av eiendom eller aksjer i landbasert virksomhet. Dette 

er i følge representanter for utenlandske oljeselskap en urealistisk strategi for disse 

selskapene. Noe som bekreftes av at de ikke har benyttet seg av denne muligheten. 

Myndighetene inkluderer en ren finansieringsgevinst når de vurderer marginalskatt på 

investering. Argumentet er at en investering øker lånepotensialet. Økt lån gir renteutgifter 

som er fradragsberettiget mot særskatt og selskapsskatt. Vi mener at denne fremgangsmåten 

må bi grunnes bedre. For det første kan de fleste selskap på sokkelen øke gjelden uten å 

investere. For at det skal lønne seg å øke gjelden må midlene som hentes inn plasseres i 

aktivum hvor eventuell verdistigning ikke er underlagt særskatt. Dette kan gjøres ved å 

plassere midlene i aksjer eller eiendom på land. Utenlandske selskaper hevder at dette er en 
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uaktuell strategi. For selskap som er i en oppbyggingsfase kan det lønne seg 1 oke gjelden 

fremfor å bruke mer egenkapital. Benyttes kun egenkapital, vil hele avkastningen på 

egenkapitalen bli beskattet med en meget høy marginalskatt. Lån er en måte å unngå skatt på 

den delen av avkastningen som tilsvarer normal avkastning i finansmarkedet. Det er en regel 

i aksjeloven som ødelegger dette enkle bildet, nemlig kravet til reservefond. Økt gjeld 

medfører okte avsetninger til reservefond. Uansett om disse midlene blir reinvestert på 

sokkelen eller holdes i rene bankinnskudd, blir avkastningen beskattet med særskatt. 

Selskupenes beste strategi blir således å finansiere oppbyggingsfasen med lån og betale 

lånene tilbake straks det oppnår et overskudd. For selskap som er i hostningstasen har 

ytterligere lån ingen skattefordel. Beste indikasjon på at argumentet over er riktig er at denne 

strategien følges av de store utenlandske selskapene. 

Vi vil i denne analysen se bort fra alle kreditter. På grunn av at skatteinnbetalingen avviker 

fra opptjeningstidspunktet, har selskapene en renteinntekt på statens penger. Denne fordelen 

oppveies delvis ved at vi også ser bort fra eventuelle kjøpskreditter ved salg av olje og gass. 

Det mest interessante spørsmålet i en slik analyse er incentiver for investering på sokkelen. 

Vi vil derfor sammenligne det nye skattesystemet med skatteregimet fra 1986 for nye felt, 

slik at produksjonsavgift er men interesse. 

I tillegg vil vi se bort fra formuesskatten både for aksjeselskaper og privatpersoner. 

6.1.1 Marginalskatt produksjonsinntekter 

En krone i produksjonsinntekt fordeles nå slik at: 

0,3 • 0,85 + 0,23 + 0,278 + u - 0,278 • u = I (9.1) 

hvor særskatten er 30% og produksjonsgodtgjørelsen på 15% er fradragsberettiget. 

Kommuneskatt (til staten) er 23%, statsskatten er 27,8%. Her er u utbytte og statsskatt på 

utbytte refunderes. 

Vi kan løse (3.1) og finner at u=0,3282, som giren marginalskatt på 67,2% før skatt på 

aksjonærenes hand. Maksimal skatt på aksjonærenes hand i 1991 for privatpersoner er: 

maks statsskatt på 14% pluss 4,5% fellesskatt, noe som gir 19,5%. Norske aksjonærers 

marginalskatt på produksjonsinntekt blir derfor 1 - 0,3282 • 0,805, dvs. 73,6%. 

Utenlandske aksjonærer betaler en kildeskatt som varierer fra land til land. For amerikanske 

aksjonærar er satsen 15%. Slik at marginalskatt på produksjonsinntekt for amerikanske 

aksjonærer blir 1 - 0,3282 • 0,85, dvs. 72,7%. Dette resultatet er avhengig av skatteavtalen 
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mellom Norge og de enkelte land. I dage is system blir skati betalt i Norge fradragsberettiget 

i det amerikanske skatteoppgjøret, slik at utbytte etter kildeskatt er skattefritt i USA. 

I det føreslåtte nye skattesystemet er produksjonsgodtgjørelsen fjernet. I tillegg er 

selskapsskatten satt til 28%. Utbytte er ikke fradragsberettiget. Norske aksjonærer betaler 

28% skatt på alle kapitalinntekter, inkludert utbytte. Ved beregning av skatt på utbytte for 

aksjonærene er den skatt selskapet har betalt pl det overskudd som deles i utbytte til den 

enkelte aksjonær fradragsberettiget. Slik at i praksis er utbyttet skattefritt for aksjonærene. 

Den nye særskattesatsen er 50%. Vi finner den nye marginalskatt på produksjonsinntekter 

ved hjelp av folgende ligning: 

0,5 + 0,28 + u = 1, som gir u = 0,22. 

Utenlandske aksjonærer vil ikke betale kildeskatt ved det nye skattesystemet slik at 

marginalskatt både for norske og utenlandske aksjonærer blir 78% for nye felt. 

Vi vil i denne analysen kun analysere beslutninger vedrorende nye felt. Aktiviteten på 

sokkelen er avhengig av incentivene for leting og utbygging. Det samfunnsøkonomiske 

tapet ved ulike skatteregimer vil i første rekke avhenge av om selskapene prioriterer 

leteprosjekter og utbyggingsprosjekter på samme måte etter skatt som for skatt. 

For gamle felt som er underlagt produksjonsavgift på olje også ved det nye skattesystemet, 

er det fremdeles betydelige incentivproblem. Denne bruttoskatten vil kunne gi en for tidlig 

nedstegning av feitene og hindre tilleggsinvesteringer (se Sunnevåg, 1990). Uttalelser fra 

myndighetene tyder på at problemene knyttet til produksjonsavgiften er kjent. Det virker 

som om at provenyvirkningene ved å fjerne denne blir oppfattet som så store at 

myndighetene likevel foreslår å beholde produksjonsavgift på olje. 
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6.1.2 Marginalskatt driftskostnader 

Det gamle systemet: En krone i reduserte kostnader gir 

0,3 + 0,23 •< 0,278 + u - 0,278 • u =1, 

her blir u=0,265, som gir 0,213 ved 19,5% skatt på personlig hand for norske aksjonærer. 

Marginalskatt for norske aksjonærer blir da 78,7%. 

Denne gjelder også for renteinntekter og -utgifter. For utenlandske aksjonærer med 15% 

kildeskatt er dagens marginalskatt lik 77,5% på driftskostnader. 

I det nye skattesystemet blir marginalskatt på driftskostnader 78% både for norske og 
utelandske aksjonerer. 

Vi ser at fjerning av produksjonsgodtgjørelse, utbyttefradrag, skatt på utbytte på 

aksjonærenes hand og kildeskatt gir et skattesystem som hvor marginalskatt på inntekt er lik 

marginalskatt på driftskostnader både for norske og utenlandske aksjonærer. Dette er meget 

positivt med tanke på systemets incentivvirkninger. På den annen side er endringer uten tvil 

en skatteskjerpelse for felt uten investeringer (innleide produksjonsskip). 

Marginalskatt på inntekt er økt, men marginalskatt på kostnader er tilnærmet uendret. 

Likevel finner vi at det nye systemet er klart å foretrekke med tanke på samfunnsøkonomisk 

effektivitet, fremfor det gamle. 

6.1 .3 Marginalskatt investeringer 

Det gjenstår å drøfte marginalskattesatser for investeringer. Investeringer gir frådrag i 

inntekt gjennom avskrivninger. For å finne verdien av avskrivningene trenger vi et 

avkastningskrav etter skatt. Alternativ avkastning til norske aksjonærer etter skatt blir i det 

nye systemet r( 1-0,28) hvor r er markedsrenten før skatt. Setter vi r= 11,11 får vi 

rr=avkastningskrav etter skatt=8% nominelt. 

Avkastningskravet etter skatt i det gamle systemet er det vanskelig å ha noen formening om. 

Seiv om skatt på renteinntekter ble beskattet med både kommune-, stats- og fellesskatt var 

det mange muligheter til å oppnå skattefri avkastning. Verdistigning på bolig og aksjer var 

skattefri etter 1 år for bolig og 3 år for aksjer. For å unngå en diskusjon om 
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avkastningskravet er endret, forutsetter vi samme nominelle rente etter skatt i det gamle 
skattesystemet. Dette gir norske aksjonærer følgende nåverdi av avskrivninger i det gamle 
systemet: 

NV = M^J(0,787) = 0.654 

hvor 0,787 kr. er reduksjonen i skatt i et vilkårlig år som følger av en krone i avskrivninger 

dette året og er lik marginalskatt på driftskostnader. 

Marginalskatt på investeringer er altså 65,4%. Dette gir et incentiv til å velge driftskostnader 

isteden for investering der hvor dette er mulig. I tillegg kan felt med store 

investeringskostnader bli ulønnsomme etter skatt seiv om de er lønnsomme før skatt. 

For å unngå dette problemet har vi tidligere foreslått å innføre en friinntekt på 6% i 5 år. 

Myndighetene har og sett dette problemet og foreslår en friinntekt mot særskatt som er 5% 

av den nominelle investering i 6 år i det nye systemet. Dette gir en marginalskatt på 

investering gitt ved: 

NV= V - f — I -(0,78)+Y — | — I (0.50) = 0,648+ 0,124 = 0,772 

Vi ser at det nye skattesystemet ikke vil gi store incentivproblemer. Valget av 

avkastningskrav over kan selvfølgelig diskuteres, likevel mener vi at en ytterligere økning av 

friinntekten kan gi problemer med kostnadsbevisstlieten hos selskapene. Vi konkluderer 

derfor med at vedrørende incentiver for nye utbygginger vurdert utfra marginale skattesatser 

er det nye skattesystemet meget bra. Et argument vi kan se som kan påvirke denne 

konklusjonen er at selve skattenivået kan ha betydning for incer.tivene. Også et skattesystem 

som tar 99% av alle inntekter og som dekker 99% av alle kostnader er nøytralt. Selskapene 

vil forlange en rimelig andel for å engasjere seg i nye utbygginger. I det nye skattesystemet 

blir denne andelen 22%. Dette vil neppe hindre engasjement i nye utbygginger. 

Et annet argument som vil påvirke konklusjonen over at skattesystemet er ulinært i den 

forstand at ved lave priser vil selskapene falle ut av skatteposisjon og derfor reduseres 

verdien av fradragene. Dette problemet gjelder også ved det gamie systemet. Se Lund 

(1987) og Stensland og Sunnevåg (1990). 
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Prosjekter vurdert med en usikker pris som er lønnsomme før skatt kan bli ulønnsomme eiter 
skatt. Høyere særskatt vil gjøre flere felt ulønnsomme etter skalt vurdert med usikre priser. 
Bakgrunnen for dette er at selskapene faller ut av særskatteposisjon ved et prisfall før de 
faller ut av selskapsskattposisjon. 
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7. OPPSUMMERING 

Myndighetene har gjennom forslaget til nytt petroleumsskattesystem i Ot.prp. nr. 12 klart å 

finne frem til et skattesystem som i stor grad reduserer de tildels store utslagene på 

selskapsokonomien vi har sett i tidligere ulkast til nytt petroleumsskattesystem. Men 

fremdeles peker våre analyser av petroLumsskattesystemet isolert sett på at myndighetene 

legger opp til en skatteskjerpelse for oljeindustrien. Vi har ikke inkludert CO2 avgift og 

fjerning av bæring i våre analyser. I folge myndighetenes egne beregninger vil nåverdien av 

en uendret CO2 avgift over 10 år være ca. 4,6 mrd. NOK (Ot.prp. nr. 12, s. 10), mens 

bæring representerer en verdi på ca 1 mrd. NOK for de utenlandske selskapene. 

Friinntekten i det nye foreslåtte skattesystemet gjor at marginalskatt på inntekt, 

driftskostnader og investering er tilnærmet lik for nye felt. Derfor vil selskapenes 

beslutninger for skatt samsvare med selskapenes beslutninger etter skatt i de fleste 

situasjoner. 1 det gamle skattesystemet var disse marginalskattesatsene forskjellige. Her 

kunne ulonnsomme investeringer for skatt bli lonnsomme etter skatt. 

1 tilfeller med små investeringer kunne fordelene ved produksjonsfradraget gjore prosjekter 

lonnsomme etter skatt seiv om de var ulonnsomme for skatt. På samme måte kunne prosjekt 

med store investeringer bli ulonnsomme etter skatt seiv om de var lonnsomme for skatt. 

1 skisse 1 og 2 i høringsnotatet (disse er beskrevet foran i kapittel 4), og som opprinnelig ble 

foreslått av myndighetene, er incentivegenskapene dårligere. 

Skisse 1 var uten friinntekt. Dermed ble verdien av fradragene som folger en investering 

betydelig mindre enn tilsvarende skatt på inntekt. Skisse 2 inkluderte en viss friinntekt. 

Denne var imidlertid for liten til fullt ut å eliminerere problemet. Imidlertid ser vi at disse 

skissene ville fungert bedre på gamle felt fordi royalty var fjernet. I det nye skattesystemet 

kan royalty på gamle felt gi samfunnsøkonomiske uønskede beslutninger. 
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APPENDIKS A. AVSKRIVNINGSREGLER 

De store investeringene ved produksjon av petroleum på norsk sokkel medfører at 

avskrivingsreglene får svært stor betydning ved en vurdering av etter skatt lønnsomheten 

av et felt. I forbindelse med en vurdering av den generelle bedriftsbeskatningen utredet 

Aarbakke-urvalget (1989) ulike avskrivingsregler. De finner at avskrivingsregler som 

bygger på saldo-prinsippet vil sikre at samfunnsøkonomisk lønnsomme prosjekt også er 

lønnsomme for bedriftene etter skatt og omvendt. En forutsetning i analysen er at det 

benyttes saldosatser som reflekterer riktig økonomisk depresiering av driftsmidlet Vi vil nå 

gjengi deres analyse og vise at konklusjonene ikke kan overføres til petroleumssektoren 

direkte. 

Vi har hentet følgende analyse fra Aarbakke-utvalget (1989), appendiks 7.1. 

"Skattekreditter oppstar ved at en del av skatten kan skyves ut i tid, blant 

annet gjennom forserte av- og nedskrivninger på kapitalutstyr og på lager. 

Skattekreditter må defineres i forhold til et referansesystem som angir hva 

skatten skulle ha vært ved et korrekt definert økonomisk overskudd. 

Skattekredittene i dette appendikset er bare knyttet til forserte 

avskrivninger. Innledningsvis vil skattekredittbegrepet bli drøftet i 

tilknytning til et par eksempler. Ut fra beregningsteknisk enkelhet vil 

eksemplene bygge på kontinuerlig forrenming. Det antas at det investeres 

én krone i en kapitalgjenstand. Denne kapitalgjenstanden er utsatt for 

eksponensiell økonomisk depresiering med en fast sats 8, beregnet av 

restverdien. Videre antas en konstant bruttoavkastningsrate, a, (før 

kapitalslit og finansielle kostnader), regnet på grunnlag av gjenstandens 

økonomiske restverdi. Dette betyr at brutto avkastning på tidspunkt t er 

gitt ved ote""1. 

Videre defineres 

a = skattemessig avskrivningssats beregnet på bokført restverdi. 

r = bedriftens finansielle kapitalkostnad før skatt 

T = konstant skattesats for bedriftens overskudd 
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VT = nåverdi av kapitalgjenstandens kontantstrøm etter skatt, pr. krone 

investert 

rj = bedriftens finansielle kapitalkostnad etter skatt (diskonteringsrenten for 

bedriftens kapitalstrøm) 

Nåverdi av kontantstrømmen etter skatt pr. krone investert er gitt ved 1 0 

V T = (1 - T) • J a • e ( 5 + r T ) t d t + A(T) 

der A(T) er nåverdi av spart skatt på grunn av skattemessige 

avskrivninger. Det vil lønne seg å investere inntil nåverdien av 

kontantstrømmen etter skatt på marginen er lik investeringskostnaden, det 

vil si inntil Vx=l. Det irtnebærer at betingelsen for optimal 

investeringstilpasning kan skrives 

(1-T) • — 5 ! — + A(T) = 1 (1) 
o + rx 

Dersom vi løser (1) med hensyn på avkastningsraten a, får vi 

a = [ l - A ( T ) ] - y T T (2) 

Betingelsen (2) viser hva bruttoavkastningsraten før skatt minst må være 

for at investeringen skal være bedriftsøkonomisk lønnsom etter skatt. Vi 

skal i det følgende drøfte et par eksempler. 

Eksempel 1: Ingen skatt 

I dette tilfellet har vi at A(T)=T=0. Optimalitetsbeongelsen (2) blir dermed 

a = 8 + r (3) 

Når intcgrasjonsgrenscnc ikke er eksplisitt angitt, betyr det at integrasjonsintcrvaliet er fra null 
til plusu uendelig. 
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som sier at det vil være lønnsomt å investere inntil brutto avkastning pr. 

krone investert akkurat dekker okonomisk depresiering og 

alternativkostnaden (remen) for den kapitalen som bindes. 

Eksempel 2: Skatt på kontantoverskudd (cash flow) 

Her tenker vi oss at vi har skatt på kontantoverskudd, der finansielle 

strommer ikke inngår i skattegrunnlaget. Siden renter nå ikke er 

fradragsberertiget, har vi at r=rr. Direkte utgiftsføring av investennger 

innebærer også at nåverdien av skatteeffekten av avskrivningene pr. krone 

investert, A(T), blir lik skattesatsen T. Innsatt i (2) får vi da 

a = 5 + r. 

som er det samme som betingelse (3). Dette betyr at skattleggingen av 

bedriften ikke vil virke inn på avkastningskravet før skatt til lonnsomme 

investennger. Dermed vil investeringer som er lønnsomme før skatt, også 

være lønnsomme etter skatt. Dette er en formell belaeftelse på at skatt på 

kontantoverskudd vil virke nøytralt på bedriftens investeringsrjlpasning. 

Eksempel 3: Inntektsskatt 
Anta at rr=( 1-T)r. Dette vil være tilfellet for eksempel ved 

lånefinansiering og fradragsberettigede gjeldsrenter i bednftsbeskatningen. 

Vi har nå at 

A(T) = T-a- fe- (" l ( ' - T ,"dt = — 
' J a + r - ( l -T) 

når vi forutsetter konstant avskrivningssats på bokført restverdi. 

Dersom vi forutsetter økonomisk korrekte skattemessige avskrivninger, 

a=8, og setter uttrykkene for A(T) og rr inn i (2), får vi igjen 

a = 5 + r. 

Også i dette tilfellet vil overskuddsbeskatningen virke nøytralt på 

bedriftens investeringsbeslutninger." 

Så langt Aarbakke-utvalget. 
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For praktisk gjennomførbare skattesystem på norsk sokkel er det flere forhold som hindrer 

at avskrivningsregler av den typen som er beskrevet over virker neytrale i forhold til en 

inntektsskatt. 

1. Skattene beregnes pr. år og ikke kontinuerlig. 

2. Selskapene velger ofte mellom alternativ hvor nåverdien av inntektene er større 

enn nåverdien av investeringen. 

3. Aksjonærenes skatt på finansinntekter/utgifter er forskjellig fra den skatt 

oljeselskapet betaler. 

4. Inntektene fra en investering kommer først mange år etter investeringsstart. 

5. Fall i olje- og gasspris kan medføre at avskrivningene må fremføres som 

underskudd og kan derfor ikke utnyttes umiddelbart. 

Angående punkt 2 
I modellen foran forutsettes det at det marginale bidrag i nåverdi fra siste krone investert (før 

skatt) er 

fae- ( 6 +')'dt = - 5 L 
J 8 + r 

slik at det er optimalt å investere like til 

a = 8 + r. 

Seiv om vi finner avskrivningsregler som gir samme investeringskriterium etter skatt, har vi 

ikke nødvendigvis et nøytralt skattesystem. 

Vi er interessert i avskrivningsregler som ikke endrer rangering mellom mulige 

feltutbygginger eller som gjør lønnsomme felt ulønnsomme og omvendt. 

Noen felt har store driftskostnader i forhold til investeringer og vice versa. Slik at 

driftskostnader må behandles på samme måte for å unngå en endring i rangering mellom felt. 
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En annen grunn lii at det ikke nødvendigvis er tilstrekkelig å se på verdien av frådraget 

generen av den siste krone investen, er at ikke alle skattesystem er lineære. Seiv om det 

finnes en enkel sammenheng mellom investering og produksjon (produktfunksjon) vil en 

analyse som viser at et skattesystem med hensyn på siste krone investert er nøytralt for et 

felt, ikke nødvendigvis gir samme rangering mellom felt etter skatt som før skatt. 

For å illustrere dette benyuer vi modellen foran og ser på en investering I som gir opphav ril 
en inntekt Vt=cte"St. Nåverdien av dette prosjektet på tidspunkt 0 før skatt. W, er 

W = -I + Jc ,-(«0, 'dt = - I + 
a a -1 (5 +r) 

5+r 8 + r 

Inntekt 

Figur A. 1 Inntektsprofil. 

Riktig investeringskriterium før skatt blir: invester dersom 

-577 

Sett W T lik nåverdien etter skatt 

a W T = ( l - T ) - ^ - + A(T)-I 
8 + rT 



60 

hvor rr er avkastningskrav etter skatt, som er gitt ved 

rr = r(l-T) 

dersom skatt på selskapets hand er lik skatt på aksjonærenes utbytte som igjen er lik for 

renteinntekt/kostnad. 

A(T) som ei nåverdien av avskrivningene er gitt ved 

A(T) = I • Ta f e-<""'-T>"dt = — 
i a + r ( l -T) 

Avskrivninger 

/ 

Figur A.2 Avskrivningsprofil. 

Som foran setter vi a=5 for å la avskrivningene følge økonomisk depresiering. Dette gir: 

I5T 
W ' = ( l - T ) - - I 

"i + r ( l -T) 5 + r ( l -T) 

Investeringskriteriet blir nå: Invester dersom 
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(l-T)ct 1ST 
8 + r ( l - T ) 8 + r ( l - T ) 

somgir 

I(l-T)(S + r ) < ( l - T ) a 

5 + r 

vi ser at investeringskriteriet er det samme som før skatt. Slik at dersom alle utgifter er 

investeringer som betales initielt og økonomisk avskrivning følger økonomisk depresiering 

a=6 ville rr=r(l-T) sikre at lønnsomme felt før skatt var lønnsomme etter skatt, og omvendt. 

Men en eventuell rangering mellom feitene kan være endret. 

Vi har at nåverdien etter skatt er 

W T = ( l - T ) ( t t - I ( 6 + r)) 
8 + r ( l -T) 

og nåverdien før skatt er 

<x-I(8 + r) W 
8 + r 

slik at dersom nåverdien er 0 før skatt vil den være 0 etter skatt. Dette er egentlig en 

forutsetning i Aarbakke-utvalget. Enten kan vi se på modellen slik at nåverdien av siste 

krone investert er null, slik at dersom vi antar at det finnes en produktfunksjon vil vi før og 
Ot 

etter skatt investere like til nåverdien av siste krone investert er — . 
5+r 

Denne enkle modellen er derfor nøytral med hensyn til investeringens størrelse. Alternativt 

kai vi se på modellen som en spesiell investeringskostnad I i et driftsmiddel i et 

frikonkurransemarked. Her vil konkurranse sikre at 

8+r 

slik at inntektsskatt er nøytral ved disse avskrivingsreglene. Dersom I - - >0 vil 

prosjektet i alle fall bli igangsatt. Dette er en urimelig forutsetning når vi ser på investeringer 
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på sokkelen. På grunn av den ressursrenten som ligger i utvinning av petroleum er det ingen 

grunn til å anta at nåverdien ved en investering er 0. Det er og opplagt at det finnes mange 

lonnsomme felt som enda ikke er produsert. Dette medfører at seiv i et system hvor 

uvskrivningene følger økonomisk depresiering vil vi kunne få en annen rangering av felt 

etter skatt enn før skatt, og mer alvorlig vil vi kunne få en annen rangering av 

feltutbygginger etter skatt enn før skatt. 

Det er selvfølgelig mulig å la avskrivningene kun være avhengig av gjenværende nåverdi av 

driftsmiddelet, og således uavhengig av investering. 

Her blir avskrivningene på tidspunkt t 

Ai = —Se-8i . 
8+r 

Nåverdien av den skattereduksjon avskrivningene gir blir 

A m - "f T c c 5 c-P+'f-T'l'dt = 3^§ 

Nåverdi etter skatt blir 

W T = (1-T) - + — 
1 W 8 + r ( l -T ) (S + r)(8 + r ( l -T)) 

q(8 + r ( l -T)) q 

(8 + r)(8 + r ( l -T)) 8 + r 

slik at nåverdi før skatt er lik nåverdi etter skatt. Skattesystemet er nøytralt. Problemet er at 

det gir ingen skatteinntekter, seiv om nåverdien før skatt er stor. 

Et eksempel 

Anta at felt 1 har 1=100, a=30, 8=a=0,1 ,r=0,1 og T=0,5. l=a, r=0,l og T=0,5. Før skatt 

blir nåverdien lik 

30 
-100 + — = 50 

0,2 
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Etter skatt blir nåverdien lik 

(1-0,5X30-100(0,2)) _ 3 3 3 3 

0,1 + 0,1(0,5) 

Anta at felt 2 har 1=100, ot=45,8=a=0,2, r=0,l og T=0,5. Før skatt blir nåverdien lik 

45 
-100 + — = 50 

0,3 

Etter skatt blir nåverdien lik 

( 1 - 0 , 5 X 4 5 - 1 0 0 ( 0 , 3 ) ) ^ 
0,2 + 0,1(0,5) 

Slik at ved en sekvensiering av felt kan selskapene prioritere andre felt enn samfunnet. Dette 

gjelder seiv oir vi her har valgt å la hvert enkelt felt få sin egen "riktige" saldosats. På 

samme måte kan de to feitene foran representere ulike utbyggingsløsningsaltemativ, slik at 

skattesystemet kan endre valg av utbyggingsløsning. 

Angående punkt 3 

Et annet og viktig problem vedrørende verdien av ulike avskrivningsregler er at 

aksjonærenes skatt på finansinntekt/utgifter er forskjellig fra den skatt oljeselskapet betaler. 

Et viktig poeng i forslaget til skattereform er at alle kapitalinntekter/utgifter beskattes med 

28%. Slik at aksjonærenes alternativavkastning etter skatt blir (l-0,28)r=rj- og svarer til 

selskapsskatten. 

I petroleumssektoren er selskapsskatten T (inkludert særskatt) høyere slik at 

(1-T)r*rr 

Dette medfører at konklusjonene vedrørende nøyTalitet foran bryter sammen. 

Angående punkt 4 

Vi vil kun se på selskap som er i skatteposisjon. På grunn av at underskudd fremføres uten 

noen kompensasjon for inflasjon og normal avkastning vil mange selskap som ikke har 

overskudd fra annen aktivitet komme dårligere ut. Dette vil selvfølgelig gjelde ved vanlig 

bedriftsbeskatning på land. Det som er spesielt for petroleumssektoren er den lange 

ventetiden fra utgiftene påløper ril inntektene kommer. 
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Angående punkt 5 

Vi har i Stensland og Sunnevåg 1990 understreket at oljeprisusikkerheten har stor betydning 

for forvernet avkastning til eierne etter skatt. Lund (1987) viser også at skattesystemet kan 

gjore mange prosjekter som er lønnsomme før skatt, ulønnsomme etter skatt. Generelt kan 

vi si at Aarbakke-urvalget har neglisjert dette problemet. En grunn til å ikke legge særlig 

vekt på dette i vanlig bedriftsbeskatning er at eventuelle underskudd i næring ellers kan 

utnyttes av andre selskaper gjennom oppkjøp. Dette er ikke muiig i petroleumssektoren. I 

tillegg er oljeindustrien kjer."<*tegnet ved store initielle investeringer i produksjon av en vare 

med stor prisusikkerhet. Vi mener at dette er et problem som myndighetene bør utrede. 
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Et forslag til avskrivningsregler 

Enkleste miten å få bedre samsvar mellom bedriftsbeskatningen på land (som skattereformen 

retter seg mot) og sokkelbeskatningen, er å fjerne særskatten. Det er særskatten som gir den 

store forskjellen mellom oljeselskapenes skattesats og private aksjonærers skatt på 

kapitalinntekter. Dette er en helt urealistisk endring p.g.a. ønsket om å opprettholde 

skatteproveny fra næringen. En annen mulig angrepsvinkel for å bedre lønnsomheten i 

investeringene er å gi umiddelbar avskrivning mot særskattegrunnlaget. Avskrivningen mot 

selskapsskatten kan eventuelt utformes som tilsvarende saldogrupper på land. I dette 

systemet vil marginalskatt på investering, dersom vi beholder våre lineære avskrivninger, 

være: 

NV = ij(^J.(0,28) + 0,50 = 0,732, 

ved en særskatt på 50%, og et etter-skatt nominelt avkastningskrav på 8%. Vi oppnår 

dermed et bedre samsvar mellom skatt på inntekt og verdi av den skattereduksjon som følger 

en investering. 

Velger vi saldoavskrivninger blir verdien av avskrivninger på sokkelen lik verdien av 

tilsvarende avskrivninger på land. 

Problemet med denne metoden er at vi vil få et betydelig fall i skatteinntektene i en 

overgangsperiode. De første årene vil selskapene kunne utnytte både avskrivninger fra 

gamle investeringer og forserte avskrivninger fra nye investeringer i frådrag mot særskatt. 

Denne endringen vil medføre at særskatten blir en skatt på kontantstrøm. En nøytral 

kontantstrømskatt (Brown, 1948, Sandmo 1974) innebærer at renteinntekter og renteutgifter 

ikke blir beskattet. Det er derfor et meget relevant spørsmål om rentefradrag mot særskatten 

bør fjernes. 

På dette punktet argumenterer Sinn (1987, s. 134) for at skatt på renteinntekter/utgifter ikke 

bør fjernes ved en kontantstrømskatt. Han hevder at dette vil gi et uheldig incentiv for 

egenkapitalfinansiering fordi renteinntekter i så fall blir beskattet på aksjonærenes hand og 

ikke på selskapets hand. Det lønner seg dermed å bygge opp finansielle inntekter i 

selskapet. Dette vil ikke skje dersom vi fjerner renteinntekt/utgift i særskattegrunnlaget. I 
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det nye skattesystemet vil finansiell avkastning bli beskattet likt i selskapene og hos 

uksjonærene dersom vi fjerner renter i særskattegrunnlaget. 

Etter vir mening vil en fjerning av renteutgift/inntekt i særskattegrunnlaget være en fordel i 

forhold til dagens system. Vi kan heller ikke se at det vil ha stor betydning for statens 

proveny. Selskapene taper rentefradraget mot særskatten, men vil beholde en større andel av 

sine finansielle inntekter. At finansielle investeringer betaler seg bedre enn reinvestering på 

sokkelen, oppveies av umiddelbar avskrivning mot særskatt for nye investeringer. 

Et alternativt skattesystem hvor forskjellen mellom nåverdien av avskrivningene og 

investeringen er liten er det foreslåtte skattesystemet med friinntekt mot særskatt. Dette 

systemet har mange gode egenskaper fremfor et system med produksjonsgodtgjorelse (se 

kapittel 6). 
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APPENDIKS B. SELSKAP 

Norsk Agip A/S 
Amerada Hess 
A/S Norske Shell 
Amoco Norway A/S 
BP Norway Limited U.A. 
Conoco Norway Inc. 
Deminex A/S 
Den norske stats oljeselskap a.s. 
Det Norske Oljeselskap a.s. 
Elf Aquitaine Norge A/S 
Enterprise Oil Norwegian A/S 
Esso Norge a.s. 
Idemitsu Oil Exploration a.s. 
Mobil Exploration Norway Inc. 
Neste Petroleum A/S 
Norsk Hydro Produksjon a.s. 
Norske Fina a.s. 
Phillips Petroleum Company Norway 
Saga Petroleum a.s. 
Svenska Petroleum Exploration A/S 
Total Norge A.S. 
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APPENDIKS C. FELT 

Felt 

Balder 

Blokk 15/5 lisens 48 

Blokk 25/5-3 

Brage 

Draugen 

Ekofisk 

Embla 

Frigg 

Frøy 

Gamma Nord 

Gullfaks 

Gullfaks Sør 

Gyda 
Heidrun 

Heimdal 

Hild 

Hod 

Lille Frøy 

Lille-Frigg 

Midgard 

Mime 

Murchison 

Njord 

Nord-Øst Frigg 

Odin 
Ose berg 

Oseberg Beta 

Sleipner 

Sleipner Vest 

Smørbukk Sør 

Snorre 

Snøhvit 

S utfjord 

Statfjord Nord 

Statfjord Øst 
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Tommeliten 

Tordis 

Troll + TOGI 

Troll Vest 

Ula 

Valhall 

Veslefrikk 

Visund 

Øst Frigg 

Transportanlegg 

Statpipe 

Zeepipe 

Europipe 


