22. marts 2017

Tilbagebetalingsordningen
For at sikre fortsat balance mellem kulbrinteproducenterne og staten ved fremtidigt høje oliepriser indføres en tilbagebetalingsordning. Selskaber, der vælger at
gøre brug af investeringsvinduet, 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 hurtigere tilbage, hvis fx olieprisen er
høj.
Fra og med 2022 vil en tillægsskat på 5 pct. blive udløst, hvis olieprisen i gennemsnit over et år er 75 USD per tønde (2017 priser) eller over. Hvis olieprisen er 85
USD per tønde (2017 priser) eller over, er tillægsskatten 10 pct. Triggerpriserne på
henholdsvis 75 USD per tønde i 2017 og 85 USD per tønde i 2017 inflateres fra
og med 2018 med 2,0 pct. årligt.
Selskaberne skal opgøre en særskilt tilbagebetalingssaldo, som udgør den samlede
tilbagebetaling, der maksimalt kan udgøre værdien af den beregnede skattelempelse. 1 Tilbagebetalingssaldoen forrentes med 4,5 pct. fra 2022.
Investeringsvinduet udløber i 2025, hvor den sidste tilskrivning til tilbagebetalingssaldoen foretages. Ved statens forventning til olieprisen forventes selskaberne
at have tilbagebetalt den samlede lempelse i 2031, jf. tabel 1.
Tabel 1
Den forventede tilbagebetalingstid for selskaberne i Nordsøen af lempelserne i investeringsvinduet
Start for tilbagebetaling
(75 USD/t)

Start for tilbagebetaling
(85 USD/t)

Forventet afslutning af
tilbagebetaling

Tilbagebetalingsandel
(pct.)

2022

2025

2031

100

Anm.: Den forventede tilbagebetaling er baseret på statens forventninger til olieprisudviklingen og er behæftet med
betydelig usikkerhed.
Kilde: Skatteministeriet.

Tilbagebetalingskravet udløber dog først i 2037, hvor tilbagebetalingssaldoen
bortfalder. Tilbagebetalingen vil samlet set blive mindre eller ske over en længere
periode, hvis olieprisen bliver lavere end statens aktuelle olieprisskøn.
Der indføres samtidig værnsregler om, at en køber af kulbrinteaktivitet succederer i
sælgers pligt til at betale tillægsskat. Selskaberne kan således ikke organisere eller
omstrukturere sig ud af tilbagebetalingsforpligtelsen.
Der indføres desuden regler om solidarisk hæftelse, så sælger hæfter for købers
eventuelle manglende betaling.
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Tilbagebetalingssaldoen opgøres som 20,1 pct. af selskabernes investeringsudgifter foretaget i perioden 2017-25.

