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NAEE seminar Stavanger, 2.desember 2021:  Endringer i petroleumsskattesystemet

Kommentar:
Bør nøytralitet være kriterium for utforming av petroleumsskattesystemet ?

Erik Jarlsby, Ph.D.
Erik.Jarlsby@eurekaenergy.no
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Forslag til endringer i petroleumsskatteloven høsten 2021: Privat høringsforslag fra EJ

Fokus:  Skattemessig nøytralitet
- som rettesnor for utforming av petroleumsskattesystemet

Anbefaling: Fravike skattemessig nøytralitet i restriktiv retning (aktivitetsbegrensende)

Begrunnelser:
1. Opsjonsverdi av ressurser i bakken
2. Klimamål:  Ressurser skal bli liggende i bakken. Økonomisk seleksjon av disse.
3. Større kostnadsbevissthet gjennom lavere marginalskatt. 

Fiskal nøytralitet som konsept

Kriterium: Samsvar mellom hvorvidt forretningsmessige tiltak er lønnsomme med og uten fiskalsystemet.
Fiskalsystemet bør ikke påvirke hvilke tiltak som gjennomføres

Begrunnelse: Effektivitetstap hvis kriteriet ikke oppfylles.

“Brown tax”: Teoretisk konsept - det nærmeste man kommer nøytralt fiskalsystem. 
Kontantstrømskatt - også betalinger fra Staten til skattyter. 
SDØE tilnærmelsesvis.

I praksis: Fiskalsystemer er i alminnelighet ikke-nøytrale, i restriktiv retning.
De kan være ikke-nøytrale i større eller mindre grad.

Norsk petr.skatt: Ikke-nøytralt i ekspansiv retning; i hvert fall midlertidig ordning (2020)  - Uvanlig internasjonalt
Kanskje også gjeldende ordning til 2020 (avhengig av syn på diskontering av skattefradrag)

Avgrensingsspørsmål: - Ex ante vs ex post vurdering
- Virkning på prosjekt hos selskap i/utenfor skatteposisjon
- Hvilke fiskale instrumenter regnes med i analysen om hvorvidt fiskalsystem er nøytralt?

o Arbeidsgiveravgift etc? 
o Avgift begrunnet med eksternalitet - CO2-avgift? 
o Verdsetting av ikke-fornybare naturressurser?   

Fiskal nøytralitet sikrer IKKE samsvar mellom - kommersiell vurdering gjort av selskap
og - samfunnsmessig vurdering gjort av staten.

Påvirkes av kalkulasjonsrente, oljeprisforutsetninger, andre forutsetninger.
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Fravike fiskal nøytralitet:  Nærmere om begrunnelsene

1. Opsjonsverdi av ressurser i bakken
• For samfunnet, ikke for rettighetshaver:  Begrenset lisensvarighet
• Sannsynlighetsfordelt fremtidig oljepris og kalkulasjonsrente bestemmer opsjonsverdi
• Noen ressurser kan ha større verdi som realopsjon enn som marginal lønnsom utbygging

2. Klimakrav: Noe skal bli liggende i bakken
• Økonomisk seleksjon: La de minst lønnsomme ressursene bli liggende.
• Alternativ: Regulatoriske avviklingstiltak med større økonomiske tap.

3. Styrket kostnadsbevissthet gjennom lavere marginalskattevirkning av utgifter
• Oljebransjen ikke berømt for frugalitet: Norge og internasjonalt
• Kontrast til bransjer med normal selskapsskatt, bl.a. leverandørindustrien (Sluttpakker ved overtallighet)
• Høyere marginalskattevirkning =>  Gradvis mindre prioritering av utgifter

Konsekvenser for skattesystem-utforming:
• Brutto-skatteelement (Variant av produksjonsavgift)
• Motveies av lavere skatt på overskudd (Lavere marginalskattevirkning av utgifter)
• Vil stanse marginale leteprospekter - utbygginger - tilleggsinvesteringer
• Forutsigbarhet viktig

Sannsynlighetsveid ressursverdi pr fat,
Neddiskontert i 50 år (Opsjonsverdi)

Regneeksempel:  Samfunnsmessig opsjonsverdi av ressurs som i utgangspunktet er marginal

Marginalt funn:  Forutsetninger hvis utbygging nå
- Nåværende oljeprisforutsetning:  $75 pr fat (real)
- Terskelpris for utbyggningsbeslutning: $70       “
- Udiskontert ressursverdi: $  5       “
- Diskontert ressursverdi:  $  3       “     (faktor 0.6 gjenspeiler prod.profil og kalkulasjonsrente)

Forutsetninger hvis ressursen legges igjen for mulig fremtidig utbygging
- Fremtidig oppnåelig oljepris: Lognormal sannsynlighetsfordeling. P50 (median), $75 pr fat.  P10, $200 pr fat  (real). 
- Samme terskelpris, produksjonsprofil og kalkulasjonsrente for utbyggingsbeslutning som over.
- Kalkulasjonsrente for å la ressurs ligge u-utbygget I lang tid: Diskutabel. Flere alternativer beregnes.

Kalkulasjonsrente Nåverdi $/fat real

0% 23,38

2% 8,69 

4% 3,29

6% 1,27

8% 0,50

10% 0,20

I dette regneeksempelet
er opsjonsverdien større
enn nåverdien av å bygge
ut nå, hvis fremtidsverdien
diskonteres med inntil 4% 
kalkulasjonsrente
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Observation:  Lower oil prices strongly influence oil firms’ investment policies

US oil giant ExxonMobil has announced it will cut $10bn of capital spending in 

2020 in response to the coronavirus pandemic, a 30% decrease on its planned 

$33bn spending for the year.

At the same time, the company said in a statement it would cut its operating 

expenses by 15% and could make further reductions if needed.

ExxonMobil chairman and CEO Darren Woods said: “The long-term fundamentals 

that underpin the company’s business plans have not changed – population and 

energy demand will grow, and the economy will rebound.

https://www.offshore-technology.com

A news story following sharp fall in oil prices early 2020 (Covid pandemic):

❖ Spending cuts driven by short-
term financial priorities (more 
than changes in long term 
expectations).

❖ Protect balance sheet (& 
dividends)

❖ Financing challenge:  Oil 
companies have been less 
favoured by institutional investors 
since ca 2010 (Volatile returns; 
climate challenge)
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