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Forslag
til

Lov om ændring af kulbrinteskatteloven, lov om ansættelse og opkrævning
m.v. af skat ved kulbrinteindvinding, lov om fremskyndet tilbagebetaling af
visse afgifter og fusionsskatteloven
(Lempelse af beskatningen af kulbrintevirksomhed for visse investeringer og afskaffelse af forskudsmomsordningen m.v.)
§1
I kulbrinteskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 862 af 19.
juni 2014, foretages følgende ændringer:
1. I § 2 indsættes som stk. 3:
»Stk. 3. Skattepligtige, der har valgt at anvende reglerne i
kapitel 3 B, jf. § 20 F, svarer endvidere en tillægsskat efter §
20 J.«
2. I § 4, stk. 1, indsættes efter nr. 3 som nyt nummer:
»4) fortjeneste i form af indtægtsførelse af en negativ
driftsmiddelsaldo som omhandlet i afskrivningslovens
§ 8, stk. 1, for så vidt angår aktiver, der er omfattet af
reglerne i § 7, stk. 3, og § 8;«.
Nr. 4-6 bliver herefter nr. 5-7.
3. I § 4, stk. 3, 2. pkt., ændres »stk. 1, nr. 3-5« til: »stk. 1, nr.
3-6«.
4. I § 20 B, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:
»For skattepligtige, der har valgt at anvende reglerne i
kapitel 3 B, jf. § 20 F, opgøres den skattepligtige kulbrinteindkomst endvidere med de ændringer, der følger af §§ 20
G-20 I.«
5. I § 20 B, stk. 3, 1. pkt., udgår », jf. dog stk. 4«.
6. Efter kapitel 3 A indsættes:
»Kapitel 3 B
Lempelse for investeringer i indkomstårene 2017-2025
§ 20 F. Den skattepligtige kan ved opgørelsen af den
skattepligtige kulbrinteindkomst vælge at anvende reglerne i

dette kapitel for betalinger, når følgende betingelser er opfyldt:
1) Betalingen medregnes i anskaffelsessummen for driftsmidler omfattet af afskrivningslovens § 5 C, stk. 1, nr.
3, der anvendes som nævnt i § 8, stk. 1.
2) Betalingen gennemføres inden for perioden fra og med
den 1. januar 2017 til og med den 31. december 2025.
3) Anskaffelsen af driftsmidlerne sker i henhold til en
plan, der er godkendt eller skal godkendes efter § 10,
stk. 2 eller 3, i lov om anvendelse af Danmarks undergrund, og som er indsendt til godkendelse inden for perioden fra og med den 1. januar 2017 til og med den 31.
december 2025.
4) Planen som nævnt i nr. 3 er godkendt senest i indkomståret 2026, og betingelserne for at påbegynde afskrivning på driftsmidlerne, jf. afskrivningslovens § 3,
er opfyldt senest i indkomståret 2026.
Stk. 2. Den skattepligtiges valg af reglerne i dette kapitel
skal foretages i forbindelse med rettidig selvangivelse for
det første indkomstår, hvor reglerne ønskes anvendt. Når
den skattepligtige har valgt at anvende reglerne i dette kapitel, er valget bindende for samtlige betalinger omfattet af
stk. 1 i det pågældende og efterfølgende indkomstår.
§ 20 G. Alle betalinger af anskaffelsessummer omfattet af
§ 20 F, stk. 1, tilføres en særskilt saldo, hvorpå der kan ske
afskrivning, der fratrækkes ved opgørelsen af den skattepligtige kulbrinteindkomst efter kapitel 3 A. Skal det afskrivningsberettigede driftsmiddel, som en betaling vedrører, ikke anvendes udelukkende til virksomhed som nævnt i § 8,
stk. 1, skal der til den særskilte saldo efter 1. pkt. kun tilføres den del af betalingen, som svarer til den forholdsmæssige anvendelse til denne virksomhed. Indkomstårets afskrivning kan højst udgøre 20 pct. af den afskrivningsberettigede
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saldoværdi opgjort efter 1. og 2. pkt. efter fradrag af indkomstårets salgssummer efter stk. 3.
Stk. 2. Den anskaffelsessum for et driftsmiddel, der skal
tilføres den driftsmiddelsaldo efter afskrivningslovens § 5 C,
stk. 1, der anvendes ved opgørelsen af kulbrinteindkomsten
efter kapitel 3 A, fratrækkes de af stk. 1 omfattede betalinger vedrørende det pågældende driftsmiddel i det indkomstår, hvor der kan påbegyndes afskrivning på driftsmidlet, jf.
afskrivningslovens § 3.
Stk. 3. Afstår den skattepligtige et driftsmiddel eller et
igangværende arbejde vedrørende et driftsmiddel, og er betalinger herfor tilført den særskilte saldo efter stk. 1, fratrækkes salgssummen i den særskilte saldo efter stk. 1. Der
fratrækkes dog højst en andel af salgssummen, som svarer
til forholdet mellem de betalinger, som er tilført den særskilte saldo efter stk. 1, og den samlede anskaffelsessum for
driftsmidlet eller det igangværende arbejde. Den resterende
del af salgssummen fratrækkes den driftsmiddelsaldo efter
afskrivningslovens § 5 C, stk. 1, der anvendes ved opgørelsen af kulbrinteindkomsten efter kapitel 3 A, såfremt en del
af anskaffelsessummen for driftsmidlet er tilført denne saldo. Bliver den særskilte saldo efter stk. 1 som følge af anvendelsen af bestemmelserne i 1. og 2. pkt. negativ, medregnes den negative saldo ved opgørelsen af den skattepligtige
kulbrinteindkomst efter kapitel 3 A.
Stk. 4. Er den andel af salgssummen for et driftsmiddel eller et igangværende arbejde, der skal fratrækkes den særskilte saldo efter stk. 3, mindre end summen af de betalinger
vedrørende dette driftsmiddel eller igangværende arbejde,
der er tilført den særskilte saldo, med fradrag af foretagne
afskrivninger efter stk. 1, finder bestemmelsen i afskrivningslovens § 5 A tilsvarende anvendelse.
§ 20 H. Den skattepligtige kan ved opgørelsen af den
skattepligtige kulbrinteindkomst fratrække et beløb på 6,5
pct. (forhøjet kulbrintefradrag) af det beløb, der i indkomståret er tilført den særskilte saldo efter § 20 G, stk. 1. Det forhøjede kulbrintefradrag efter 1. pkt. træder i stedet for kulbrintefradrag efter § 20 C, stk. 1. Det forhøjede kulbrintefradrag indrømmes i det indkomstår, hvor beløbet tilføres den
særskilte saldo efter § 20 G, stk. 1, og i hvert af de følgende
5 indkomstår. Bestemmelserne i § 20 C, stk. 3 og 4, finder
tilsvarende anvendelse.
§ 20 I. Opfyldes betingelsen i § 20 F, stk. 1, nr. 4, ikke,
skal der ske genoptagelse af ansættelsen af den skattepligtige kulbrinteindkomst. Genoptagelse skal ske for det indkomstår, hvor der første gang blev tilført den særskilte saldo
efter § 20 G, stk. 1, en betaling, for hvilken betingelsen ikke
er opfyldt, og for alle efterfølgende indkomstår til og med
det indkomstår, hvor det kan konstateres, at der skal ske
genoptagelse, jf. dog stk. 2. Ved genoptagelsen skal der ske
en ændret ansættelse af kulbrinteindkomsten for de pågældende indkomstår, under hensyntagen til at de pågældende
betalinger ikke kan danne grundlag for afskrivning efter §
20 G og kulbrintefradrag efter § 20 H. Den særskilte saldo
efter § 20 G, stk. 1, og tillægsskattekontoen efter § 20 J, stk.
3, skal korrigeres i overensstemmelse hermed. Der skal også
ske genoptagelse af ansættelsen af tillægsskatten efter § 20

J, stk. 1, såfremt en sådan genoptagelse er en direkte følge af
korrektionen af tillægsskattekontoen.
Stk. 2. Er betingelserne for at påbegynde afskrivning på
driftsmidlerne, jf. afskrivningslovens § 3, ikke opfyldt senest i indkomståret 2026, udløser dette dog ikke genoptagelse efter stk. 1, såfremt den skattepligtige i forbindelse med
rettidig indgivelse af selvangivelse for indkomståret 2026
godtgør, at dette skyldes forsinkelser som følge af forhold
uden for den skattepligtiges kontrol, der har karakter af
force majeure. I disse tilfælde vil der ske genoptagelse efter
stk. 1, såfremt betingelserne for at påbegynde afskrivning på
driftsmidlerne, jf. afskrivningslovens § 3, ikke opfyldes senest i indkomståret 2027.
Stk. 3. Der kan i det indkomstår, hvor det kan konstateres,
at der skal ske genoptagelse, og i efterfølgende indkomstår
ikke foretages kulbrintefradrag efter § 20 H for betalinger,
der vedrører det pågældende driftsmiddel.
§ 20 J. Der svares en tillægsskat, hvis olieprisen i gennemsnit i løbet af indkomståret overstiger de niveauer, der
er angivet i stk. 3. Tillægsskatten kan dog tidligst svares for
indkomståret 2022 og senest for indkomståret 2037. Tillægsskatten for 1 indkomstår kan maksimalt udgøre den tillægsskattekonto, der ved indkomstårets udgang er opgjort
efter § 20 K. Den pålignede tillægsskat kan fratrækkes ved
opgørelsen af den skattepligtige kulbrinteindkomst efter kapitel 3 A for det pågældende indkomstår.
Stk. 2. Tillægsskatten svares af den skattepligtige indkomst efter kapitel 2 før finansielle indtægter og finansielle
udgifter. Dog medregnes gevinst og tab på varekreditorer og
varedebitorer og gevinst og tab på kontrakter (terminskontrakter m.v.), som tjener til sikring af de driftsindtægter og
driftsudgifter, der indgår ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst efter kapitel 2.
Stk. 3. Har olieprisen i gennemsnit i løbet af indkomståret
udgjort 75 USD per tønde eller mere (2017-niveau), udgør
tillægsskatten 5 pct. Har olieprisen i gennemsnit i løbet af
indkomståret udgjort 85 USD per tønde eller mere (2017-niveau), udgør tillægsskatten dog 10 pct. De i 1. og 2. pkt. anførte priser opreguleres fra og med indkomståret 2018 med
2 pct. årligt.
Stk. 4. Olieprisen i gennemsnit i løbet af indkomståret opgøres i hvert af indkomstårene 2022-2037 af Danmarks Statistik på grundlag af den offentliggjorte Brent Dated-referencepris. Danmarks Statistik offentliggør indkomstårets
gennemsnitlige oliepris senest den 15. februar i det følgende
indkomstår. Offentliggøres Brent Dated-referenceprisen ikke længere, eller ændrer grundlaget for opgørelsen af denne
referencepris sig væsentligt, skal Danmarks Statistik opgøre
den gennemsnitlige oliepris på grundlag af et tilsvarende offentligt tilgængeligt internationalt prisindeks, der så vidt
muligt afspejler de karakteristika, der gælder for olieproduktionen i den danske del af Nordsøen.
Stk. 5. De kulbrinteskattepligtige virksomheder skal efter
anmodning udlevere de oplysninger til Danmarks Statistik,
som er nødvendige for opgørelsen af den gennemsnitlige årlige oliepris efter stk. 4.
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§ 20 K. Den skattepligtige skal føre en tillægsskattekonto,
der opgøres fra og med det indkomstår, hvor den skattepligtige første gang anvender reglerne i dette kapitel. Tillægsskattekontoen opgøres, ved at der i hvert indkomstår til og
med indkomståret 2025 tilføres kontoen 20,1 pct. af det beløb, der er tilført den særskilte saldo efter § 20 G, stk. 1.
Den for det foregående indkomstår pålignede og betalte tillægsskat fratrækkes tillægsskattekontoen.
Stk. 2. Såfremt en negativ særskilt saldo efter § 20 G, stk.
1, skal medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige kulbrinteindkomst i medfør af § 20 G, stk. 3, 4. pkt., nedbringes
den skattepligtiges tillægsskattekonto i det pågældende indkomstår med et beløb svarende til 25 pct. af den negative
saldo. Den i 1. pkt. nævnte andel på 25 pct. nedsættes med
2,5 procentpoint årligt fra og med det fjerde indkomstår efter det første indkomstår, hvor den skattepligtige har anvendt reglerne i dette kapitel.
Stk. 3. Tillægsskattekontoens udvisende ved indkomstårets udgang efter fradrag af eventuel pålignet tillægsskat for
det pågældende indkomstår forrentes med 4,5 pct. årligt.
Rentetilskrivning sker første gang med virkning for indkomståret 2023 på grundlag af kontoens udvisende ved udgangen af indkomståret 2022. Tillægsskattekontoen bortfalder fra og med indkomståret 2038.
§ 20 L. Ved overdragelse af rettigheder til indvinding af
kulbrinter overtager erhververen overdragerens forpligtelser
efter §§ 20 J og 20 K. Erhververens overtagelse af overdragerens tillægsskattekonto efter § 20 K omfatter kontoens udvisende ved udgangen af indkomståret før overdragelsen,
der i det indkomstår, hvor overdragelsen finder sted, fratrækkes beløb, hvormed overdragerens tillægsskattekonto
skal nedbringes i medfør af § 20 K, stk. 2, og tillægges forrentning i medfør af § 20 K, stk. 3. Den overtagne tillægsskattekonto omfatter endvidere de tilførsler til kontoen, der
vedrører det indkomstår, hvori overdragelsen sker. Omfatter
overdragelsen ikke rettighederne til samtlige af overdragerens hidtidige aktiviteter med virksomhed omfattet af § 4,
stk. 1, nr. 1, og stk. 2, overtager erhververen dog alene den
forholdsmæssige del af tillægsskattekontoen og erhvervelsesårets tilførsler hertil, der kan henføres til betalinger for
driftsmidler, der anvendes eller er blevet anvendt i forbindelse med den indvindingsvirksomhed, hvortil rettighederne
er blevet overdraget. Den overtagne tillægsskattekonto sammenlægges med erhververens eventuelle eksisterende tillægsskattekonto efter § 20 K.
Stk. 2. Overdrageren af rettigheder til indvindingsvirksomhed efter stk. 1 hæfter solidarisk for erhververens forpligtelse til betaling af tillægsskat efter § 20 J, stk. 1, idet
hæftelsen dog er begrænset til et beløb, der svarer til den
overtagne tillægsskattekonto. Er saldoen på erhververens tillægsskattekonto efter overtagelsen nedbragt til et beløb, der
er lavere end den overtagne tillægsskattekonto, kan overdragerens hæftelse efter 1. pkt. ikke overstige dette lavere beløb. Ved senere overdragelser af den indvindingsvirksomhed, hvortil rettigheder er overdraget efter stk. 1, omfatter
hæftelsen efter 1. pkt. også senere erhververes forpligtelse
til betaling af tillægsskat efter § 20 J, stk. 1.

Stk. 3. Overdrageren af rettigheder til indvindingsvirksomhed efter stk. 1 skal senest i forbindelse med overdragelsesaftalens indgåelse skriftligt oplyse erhververen om størrelsen af den tillægsskattekonto, som erhververen overtager,
herunder hvorledes denne er opgjort. Parterne i overdragelsesaftalen skal inden for samme frist skriftligt aftale, i hvilket omfang told- og skatteforvaltningen skal give erhververen adgang til de oplysninger, som overdrageren har afgivet
til told- og skatteforvaltningen vedrørende tillægsskattekontoen efter § 20 K.«
§2
I lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved
kulbrinteindvinding, jf. lovbekendtgørelse nr. 966 af 20.
september 2011, som ændret ved § 3 i lov nr. 513 af 7. juni
2006, § 5 i lov nr. 649 af 12. juni 2013 og § 2 i lov nr. 1636
af 26. december 2013, foretages følgende ændringer:
1. I § 2 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:
»Stk. 2. For skattepligtige, der har valgt at anvende reglerne i kulbrinteskattelovens kapitel 3 B, omfatter ansættelsen
desuden den indkomst, hvoraf der svares tillægsskat efter
kulbrinteskattelovens § 20 J, samt opgørelsen af tillægsskattekontoen, jf. kulbrinteskattelovens § 20 K.«
Stk. 2 bliver herefter stk. 3.
2. I overskriften til kapitel 3 indsættes efter »kulbrinteskat«:
»og tillægsskat«.
3. Efter § 4 indsættes:
»§ 4 A. For skattepligtige, der har valgt at anvende reglerne i kulbrinteskattelovens kapitel 3 B, finder bestemmelserne i § 4 tilsvarende anvendelse med hensyn til tillægsskatten
efter kulbrinteskattelovens § 20 J. Ved anvendelsen af § 4,
stk. 2, 5. pkt., udgør summen af den første og anden rate den
tillægsskat, der på grundlag af selvangivelsen kan opgøres
efter kulbrinteskattelovens § 20 J.«
4. I § 5, stk. 1, indsættes efter 1. pkt.:
»Skattepligtige, der har valgt at anvende reglerne i kulbrinteskattelovens kapitel 3 B, skal til brug ved beregning
og opkrævning af den foreløbige tillægsskat desuden give
told- og skatteforvaltningen oplysning om den forventede
gennemsnitlige årlige oliepris, den forventede indkomst,
hvoraf der skal svares tillægsskat, og om det forventede indestående på tillægsskattekontoen efter kulbrinteskattelovens § 20 K ved indkomstårets udgang.«
5. Efter § 6 indsættes i kapitel 3:
»§ 6 A. For skattepligtige, der har valgt at anvende reglerne i kulbrinteskattelovens kapitel 3 B, finder bestemmelserne i § 6 tilsvarende anvendelse med hensyn til tillægsskatten
efter kulbrinteskattelovens § 20 J.«
6. Efter § 9 indsættes i kapitel 4:
»§ 9 A. Skattepligtige, der har valgt at anvende reglerne i
kulbrinteskattelovens kapitel 3 B, skal for hvert af de drifts-
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midler, som de i kulbrinteskattelovens § 20 G, stk. 1, omhandlede betalinger vedrører, oplyse det tidspunkt, hvor betingelserne for at påbegynde afskrivning på driftsmidlerne,
jf. afskrivningslovens § 3, er opfyldt. Oplysningerne skal afgives samtidig med indgivelse af rettidig selvangivelse for
det indkomstår, hvor betingelserne for at påbegynde afskrivning er opfyldt. Det skal samtidig oplyses, i hvilke indkomstår og med hvilke beløb betalinger vedrørende driftsmidlet er tilført den særskilte saldo efter kulbrinteskattelovens § 20 G, stk. 1. Oplysningerne i 1. og 2. pkt. skal afgives i forbindelse med indgivelse af selvangivelse for det
første indkomstår, hvor reglerne i kulbrinteskattelovens kapitel 3 B er anvendt, og for efterfølgende indkomstår til og
med det sidste indkomstår, hvor betingelserne for at påbegynde afskrivning på driftsmidler omfattet af 1. pkt. er opfyldt.
Stk. 2. Er betingelserne for at påbegynde afskrivning på et
driftsmiddel omfattet af stk. 1 ikke opfyldt senest i indkomståret 2026, skal den skattepligtige samtidig med indgivelse af rettidig selvangivelse for indkomståret 2026 oplyse,
i hvilke indkomstår og med hvilke beløb betalingerne vedrørende driftsmidlet er tilført den særskilte saldo efter kulbrinteskattelovens § 20 G, stk. 1. Anser den skattepligtige betingelsen i kulbrinteskattelovens § 20 I, stk. 2, 1. pkt., for opfyldt, skal den skattepligtige samtidig redegøre for de omstændigheder, der ifølge den skattepligtige udgør forhold
uden for den skattepligtiges kontrol, der har karakter af
force majeure.
Stk. 3. Ved overdragelse af rettigheder til indvinding af
kulbrinter, hvor erhververen i medfør af kulbrinteskattelovens § 20 L overtager overdragerens forpligtelser efter kulbrinteskattelovens §§ 20 J og 20 K, skal overdrageren
samtidig med indgivelsen af rettidig selvangivelse for det
indkomstår, hvori overdragelsen har fundet sted, fremsende
de oplysninger, som overdrageren har meddelt erhververen
efter kulbrinteskattelovens § 20 L, stk. 3.
Stk. 4. Gives de i stk. 1, stk. 2, 1. pkt., og stk. 3 nævnte
oplysninger ikke rettidigt, kan told- og skatteforvaltningen
om fornødent søge oplysningerne fremtvunget ved pålæg af
daglige tvangsbøder.«
7. I § 12, stk. 1, indsættes efter »kapitel 2 og 3 A«: », og ved
selvangivelsen af grundlaget for tillægsskat efter kulbrinteskattelovens § 20 J«.

513 af 7. juni 2006 og senest ved § 11 i lov nr. 1532 af den
27. december 2014, foretages følgende ændringer:
1. § 1 ophæves.
2. I § 3, stk. 1, 1. pkt., ændres »beregning og udbetaling eller
tilbagebetaling af beløb efter §§ 1 og 2« til: »tilbagebetaling
af afgift efter § 2«, og i 2. pkt. udgår »om regulering af udbetalte beløb samt regler«, og »ordningerne« ændres til:
»ordningen«.
3. I § 3, stk. 2, ændres »udbetaling og tilbagebetaling af beløb efter §§ 1 eller 2« til: »tilbagebetaling efter § 2«.
4. I § 3, stk. 3, ændres »modtaget et for stort beløb efter §§ 1
eller 2 eller skal tilbagebetale beløb som følge af regulering
af udbetalte beløb« til: »fået for meget tilbagebetalt efter §
2«.
5. I § 3, stk. 5, ændres »Udbetaling eller tilbagebetaling efter
§§ 1 eller 2« til: »Tilbagebetaling efter § 2«.
6. § 4, stk. 1, ophæves.
Stk. 2 bliver herefter stk. 1.
7. I § 4, stk. 2, der bliver til stk. 1, ændres »finder samme
lovs kontrolbestemmelser anvendelse.« til: »har told- og
skatteforvaltningen kontrolbeføjelser som nævnt i merværdiafgiftslovens §§ 74-76.«
8. I § 5, stk. 1, udgår »udbetaling af beløb efter § 1 eller«.
9. I § 5, stk. 3, udgår »udbetalinger efter § 1 eller«.
§4
I fusionsskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1017 af 24.
august 2015, som ændret ved § 5 i lov nr. 652 af 8. juni
2016 og § 1 i lov nr. 1557 af 13. december 2016, foretages
følgende ændringer:
1. I § 8, stk. 6, 4. pkt., ændres »kulbrinteskattelovens kapitel
2 og 3« til: »kulbrinteskattelovens kapitel 2 og 3 A«.
2. § 8, stk. 6, 5. pkt., ophæves.
§5

§3
I lov om fremskyndet tilbagebetaling af visse afgifter, jf.
lovbekendtgørelse nr. 675 af 15. september 1998, som
ændret bl.a. ved § 42 i lov nr. 165 af 15. marts 2000, § 48 i
lov nr. 1029 af 22. november 2000, § 41 i lov nr. 325 af 18.
maj 2005, § 26 i lov nr. 428 af 6. juni 2005 og § 8 i lov nr.

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2018.
Stk. 2. § 1, nr. 1 og 3-5, og § 2 har virkning fra og med
indkomståret 2017.
Stk. 3. Virksomheder, der før den 1. januar 2018 har fået
udbetalt beløb i henhold til § 1 i lov om fremskyndet tilbagebetaling af visse afgifter, jf. lovbekendtgørelse nr. 675 af
15. september 1998, skal senest den 15. januar 2018 tilbage-
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betale det udbetalte beløb til told- og skatteforvaltningen.
Udbetalte beløb, der ikke er indbetalt til told- og skattefor-

valtningen efter 1. pkt., pålægges rente i henhold til opkrævningslovens § 7.

Folketinget, den 28. november 2017
PIA KJÆRSGAARD
/ Benny Engelbrecht

