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Spørgsmål 

Nordsøaftalen fra 2017 indebar en skatterabat til olieselskaberne på 5 mia. kr. Selskaberne 

skulle starte tilbagebetaling, hvis olieprisen oversteg 75 $ pr. tønde. Er det korrekt for-

stået, at der ikke er nogen udsigt til, at noget som helst af skatterabatten betales tilbage 

med de nuværende oliepriser? Hvor høj skal olieprisen være, for at hele skatterabatten bli-

ver betalt tilbage inden for de næste henholdsvis 10 eller 15 år? 

 

Svar 

I forbindelse med indførsel af investeringsvinduet i Nordsøaftalen fra 2017 indførtes også 

en tilbagebetalingsordning for at sikre fortsat balance mellem kulbrinteproducenterne og 

staten ved fremtidigt høje oliepriser. Selskaber, der vælger at gøre brug af investeringsvin-

duet, vil blive pålagt en tillægsskat. Selskaberne vil dermed betale en højere skat ved en 

særlig gunstig markedsudvikling fremadrettet. Tillægsskatten betales af overskuddet fra 

kulbrinteindvinding før skat og renteudgifter (EBIT), hvorved selskaberne vil betale hur-

tigere tilbage, hvis olieprisen er høj. Fra og med 2022 vil en tillægsskat på 5 pct. blive ud-

løst, hvis olieprisen i gennemsnit over et år er 75 USD per tønde (2017-priser) eller der-

over. Hvis olieprisen er 85 USD per tønde (2017-priser) eller derover, er tillægsskatten 10 

pct.  

 

Selskaberne skal opgøre en særskilt tilbagebetalingssaldo, som udgør den samlede tilbage-

betaling, der maksimalt kan udgøre værdien af den beregnede skattelempelse. Tilbagebe-

talingskravet udløber i 2037, hvor tilbagebetalingssaldoen bortfalder. 

 

Ved statens nuværende forudsætninger for den fremtidige olieprisudvikling forventes det 

at olieprisen i 2036 og 2037 vil være højere end 75 USD per tønde (2017-priser), jf. Økono-

misk Redegørelse August 2020. Herved udløses en tillægsskat på 5 pct. på selskabernes over-

skud fra kulbrinteindvinding. Det skønnes, med betydelig usikkerhed, at provenuet fra til-

lægsskatten i disse år samlet vil udgøre 0,8 mia. kr. (2017-niveau). 

 

Hvis det antages, at den nuværende oliepris forbliver uændret, så vil der ikke ske tilbage-

betaling. Dette betragtes dog som usandsynligt, da det kræver at oliemarkedet ikke nor-

maliseres efter covid-19 krisen, og at olieprisen ikke vil følge med den generelle prisudvik-

ling. 

 

Værdien af den skattemæssige lempelse i Nordsøaftalen skønnes med betydelig usikker-

hed at blive fuldt tilbagebetalt i hhv. 2030 og 2035, såfremt olieprisen i alle årene fra 2021 

og frem bliver hhv. 34 og 19 pct. højere end antaget i statens nuværende fremskrivninger. 
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