
 

 

 

 

Postadresse Kontoradresse Telefon* Olje- og gassavdelingen Saksbehandler 
Postboks 8148 Dep Akersgata 59 22 24 90 90 Øystein Aadnevik 

92411759 0033 Oslo Org no.  

postmottak@oed.dep.no http://www.oed.dep.no/ 977 161 630  
 

 

 

 

Finansdepartementet 

Postboks 8008 Dep 

Akersg. 40 0030 OSLO 

 

 

 

  

Deres ref Vår ref Dato 

14/5757 SL 

HSH/KR  
 

15/7 13.04.2015 

 

 

NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi - høringssvar 

Det vises til høringsbrev av 5. januar 2015. 

 

I utgangspunktet er særskatteregimet for petroleumssektoren ikke en del av utvalget mandat. 

Utvalget har likevel valgt å ha kommentarer til petroleumsskatten. De skriver bl.a.: 

 

”Særskatten i petroleumsbeskatningen bygger på det samme faglige grunnlaget som grunn-

renteskatten for vannkraftanlegg, men i petroleumsbeskatningen er imidlertid de 

investeringsbaserte fradragene for høye. Selskapenes andel etter skatt av 

investeringskostnadene er om lag 12 pst., mens de skulle ha dekket om lag 25 pst. i et nøytralt 

skattesystem, jf. Prop. 150 LS (2012–2013) Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga.” 

 

Olje- og energidepartementet synes det er noe underlig at utvalget refererer til at selskapenes 

andel etter skatt av investeringskostnadene bare er om lag 12 pst. når dette spørsmålet er høyst 

omdiskutert blant fagøkonomer, jf debatt i Samfunnsøkonomen i etterkant av reduksjonen av 

friinntektssatsen i 2013. Hadde skatteutvalget hatt en drøfting av problemstillingen der faktisk 

adferd og deltakerbetingelsen ble diskutert, hadde vi hatt forståelse for at utvalget, ut fra deres 

drøfting, kunne ha trukket en slik konklusjon. En slik bred drøfting er imidlertid, så vidt vi 

kan se, fraværende.  

 

Olje- og energidepartementet mener videre det er uheldig at utvalget drøfter en liten del av 

petroleumsbeskatningen, avskrivningene mot ordinær skatt, uten å se hele 

petroleumsskattesystemet i sammenheng. En riktig vurdering petroleumsskattesystemet 
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forutsetter, etter vår mening, at alle elementer i petroleumsskattesystemet drøftes, og der en 

også tar hensyn til selskapenes faktiske atferd.  

 

Med hilsen  

 

 

Erik Johnsen (e.f.)  

avdelingsdirektør 

 Øystein Aadnevik 

 seniorrådgiver 
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