
 

 

Gældende regler for kulbrintebeskatning  22. marts 2017 
 

  
Beskatningen af selskaber, der har indkomst ved indvinding af olie og gas, sker 
dels via den almindelige selskabsskat/tillægsselskabsskat, dels via den særlige kul-
brinteskat. Samtidig deltager staten gennem Nordsøfonden med (typisk) 20 pct. i 
de enkelte koncessioner. 

Selskabsskatten udgør i alt 25 pct. (22 pct. selskabsskat og 3 pct. tillægsselskabs-
skat), mens kulbrinteskatten udgør 52 pct. Dvs. hvis overskud ved kulbrinteind-
vinding stiger (fx som følge af stigende priser), udgør statens andel på marginalen i 
alt godt 71 pct., jf. tabel 1. 

 
Indkomsten fra indvinding opgøres særskilt til brug for beregningen af selskabs-
skat/tillægsselskabsskat og kulbrinteskat. Der foretages to indkomstopgørelser:  
 
• En til brug for beregningen af selskabsskat/tillægsselskabsskat.  
• En til brug for beregningen af kulbrinteskat.  
 
Ved begge opgørelser kan den skattepligtige alene fradrage udgifter, der vedrører 
indtægterne ved indvindingsvirksomheden. 
 
Der er ved begge opgørelser fradrag for afskrivning af udgifter til anskaffelse af fx 
borerigge, produktionsplatforme mv. Aktiverne kan ved begge opgørelser afskri-
ves med op til 15 pct. årligt fra det tidspunkt, aktivet er færdiggjort i et sådant 
omfang, at det kan indgå i driften (ibrugtagningstidspunktet), og således ikke alle-
rede på det eventuelt tidligere tidspunkt, hvor der betales for aktivet.  

Ved indkomstopgørelsen til beregning af kulbrinteskatten er der fradrag for den 
samlede selskabsskat af indkomsten. Der er desuden et særligt kulbrintefradrag, 
der er baseret på investeringer relateret til indvindingsvirksomheden. 

Kulbrintefradraget opgøres som 5 pct. af anskaffelsessummen for aktiver i form 
af produktionsanlæg mv., der anvendes i forbindelse med indvindingsvirksomhe-
den. Fradraget gives i 6 år og indrømmes første gang i det indkomstår, hvori den 
skattepligtige har påbegyndt afskrivning på aktivet, dvs. på ibrugtagningstidspunk-
tet. Kulbrintefradraget udgør således i alt 30 pct. af investeringen. 

Tabel 1 
Statens marginale andel af overskud ved kulbrinteindvinding – gældende regler 

 Selskabsskat Kulbrinteskat Skat i alt Nordsøfonden Statens andel i alt 

Marginal andel af overskud 25 pct. 39 pct.1) 64 pct.2) 7,2 pct.3) 71,2 pct.4) 
 

 
 
1) 39 pct. (=(1-selskabsskat)*kulbrinteskat)=((1-0,25)*52)).  
2) 64 pct. (=(selskabsskat + kulbrinteskat)=(25+39)). 
3) 7,2 pct. (=((1-skat i alt)*Nordsøfondens andel)=((1-0,64)*20)). 
4) 71,2 pct. (=(skat i alt + Nordsøfonden)=(64+7,2)). 
Kilde: Skatteministeriet. 
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