Skatteudvalget 2014-15
SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 403
Offentligt

6. februar 2015
J.nr. 15-0150273

Til Folketinget – Skatteudvalget
Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 403 af 20. januar 2015 (alm. del). Spørgsmålet er
stillet efter ønske fra Torsten Schack Pedersen (Venstre).

Benny Engelbrecht
/ Lise Bo Nielsen

Spørgsmål

Ministeren bedes genberegne tabel 1 i svaret på SAU (2013-14) L 79 –
spørgsmål 35, så der laves fire tilsvarende separate tabeller – år for år – baseret
på udviklingen i oliepris og dollarkurs fra henholdsvis:
1) Økonomisk Redegørelse, august 2013
2) Økonomisk Redegørelse, december 2013
3) Økonomisk Redegørelse, august 2014
4) Økonomisk Redegørelse, december 2014
5) Den aktuelle oliepris
Provenuvurderingen i hver af de fire tabeller bedes årligt fremskrives til år
2042.
Svar

De beregninger, der er foretaget i forbindelse med udarbejdelsen af L 79 (2013-2014) om
harmoniseringen af Nordsøbeskatningen samt svar på L 79 (2013-2014) spørgsmål 30 og
35, er foretaget og afgivet, inden lovforslaget blev vedtaget.
Der gælder i almindelighed, at eventuelle afvigelser i forhold til forudsatte provenueffekter af specifik, vedtagen lovgivning løbende vil blive håndteret i forbindelse med fastlæggelsen af de overordnede rammer for finanspolitikken i de mellemfristede planer. På denne baggrund foretages der normalt ikke genberegning af de provenumæssige konsekvenser af forskellige lovændringer, der er vedtaget.
Forudsætninger for fx oliepriser, dollarkurser og produktionsomfang og andre forhold
opdateres tre gange årligt i Økonomisk Redegørelse, som netop tager udgangspunkt i gældende regler. Desuden foretages en samlet vurdering af de mellefristede finanspolitiske udfordringer i det årlige Konvergensprogram, hvor det næste ventes offentliggjort til april.
Der henvises i den forbindelse eksempelvis til svaret på Finansudvalgets spørgsmål 123
(alm. del) fra december, hvor det angives, hvordan forskellige forudsætninger om oliepriserne påvirker de offentlige finanser. Fx fremgår det af svaret, at en oliepris på 50 USD
isoleret set kan svække de offentlige finanser med ca. 7½ mia. kr. i 2015 sammenlignet,
med Økonomiske Redegørelse fra december.
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