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Ágrip 
 

Gerðar voru rannsóknir á Drekasvæðinu árið 1985. Í lok árs 2008 var lagt fram frumvarp um 

skattlagningu á kolvetnisvinnslu sem höfðu að markmiði að ríkinu yrði tryggt ásættanleg hlutdeild í 

þeim hagnaði sem fellur til vegna nýtingar á takmarkaðri auðlind í eigu þjóðarinnar. Þá var markmiðið 

einnig að Ísland yrði í skattalegu tilliti samkeppnishæft við nágrannaríki sín, þ.e. Noregur, Færeyjar, 

Kanada, Írland og Grænland. Þá voru lögin sett fram með það að markmiði að löggjöf um 

skattlagningu kolvetnisvinnslu yrði gegnsæ. 

 Árið 2005 samþykkti ríkisstjórnin að hefja undirbúning vegna olíuleitar á Drekasvæðinu. 

 

Markmiðið með þessari ritgerð er að skoða hvort Ísland sé samkeppnishæft við önnur nágrannaríki 

hvað varðar gjöld og skatta á kolvetnum. Eða hvort skattaumhverfið geri það að verkum að erlendir 

fjárfestar forðist frekar framkvæmdir við Drekasvæðið vegna skattalöggjafarinnar. Einnig verður 

varpað ljósi á það hvort einhverjar breytingar þyrfti að gera á kolvetnisskattalögunum fyrir næsta 

útboð á leitarleyfum.  

 

Flestar þær upplýsingar sem koma fram í þessari ritgerð eru vefheimildir en einnig var skoðað ýmsar 

skýrslur og rætt við ýmsa aðila sem hafa þekkingu á þessu sviði kolvetna og skattlagningu. Það eru því 

margar heimildir í þessari ritgerð sem styðjast við tölvupóst sem fóru á milli höfundar ritgerðarinnar 

og viðmælanda.  

 

 

Helstu niðurstöður:  

 

 

 Að gjöld og skattar á Íslandi þurfa að samræmast meira þeim ríkjum sem eru nú þegar að 

framleiða olíu og gas eins og Noregi, Kanada og Írland.  

 

 Að Ísland sé ekki eins samkeppnishæf við nágrannaríkin eins og það telur sig vera  

 

 Nauðsynlegt sé að fella niður vinnslugjaldið til að auka samkeppni og vera meira aðlaðandi 

fyrir olíufyrirtæki.  

 

 Skynsamlegast er að vera með samræmanleg og sanngjörn gjöld og skatta til að laða 

olíufyrirtækjum frekar að Drekasvæðinu heldur en að Færeyjum og Grænlandi.  
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Ritgerð þessi var unnin á tímabilinu 1. nóvember 2009 til 17. janúar 2010. við Háskólann á Bifröst. 

Viðfangsefni ritgerðarinnar eru gjöld og skattar  sem olíufyrirtæki þurfa að greiða til þess ríkis sem 

það leitar, rannsakar og vinnur kolvetni hjá.  

 

Ég vil koma á framfæri þökkum til allrar þeirra sem aðstoðuðu við gerð ritgerðarinnar á einn eða 

annan hátt við gerð ritgerðarinnar. Sérstakar þakkir fá eftirtaldir aðilar 

Brynja Birgisdóttir, Einar Sigurjón Valdimarsson, Gjertsen Trond, Gunnlaugur Jónsson, Gunvør Balle, 

Guðmundur Jóhann Árnason, Kristinn Einarsson, Sighvatur Pétursson, Sigurð í Jákupsstovu,  

Peter Eduard Christiansen, Terje Hagevang.  

 

Fjölskyldunni minni og vinum vil ég færa þakkir fyrir allan þann stuðning og þolinmæði í minn garð á 

meðan að námi mínu stóð og við gerð ritgerðarinnar. 

 

 

 

 

 

 

Bifröst, 17. janúar 2010 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 

 

Rakel Lárusdóttir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

 

Efnisyfirlit 
 

 

1. Inngangur ............................................................................................................................................................ 1 

2. Olíuvinnsla á Drekasvæðinu ............................................................................................................................... 3 

2.1. Upphaf olíu starfsemi á Íslandi .................................................................................................................... 3 

2.2. Kostnaður vegna undirbúnings á Drekasvæðinu .......................................................................................... 4 

3. Skattar og gjöld í olíuiðnaðinum ......................................................................................................................... 7 

3.1. Helstu skattar og gjöld sem olíuríki nota ..................................................................................................... 7 

4. Skatttekjur Íslands ............................................................................................................................................... 9 

4.1. Skattaumhverfið ........................................................................................................................................... 9 

4.2. Vinnslugjaldið og kolvetniskattur .............................................................................................................. 10 

4.3. Frádráttabær kostnaður............................................................................................................................... 12 

4.4. Efnahagsleg áhrif kolvetnisvinnslu á Ísland............................................................................................... 13 

5. Skattlagning ríkja umhverfis Ísland .................................................................................................................. 14 

5.1. Norður-Bandaríkin ..................................................................................................................................... 14 

5.2. Kanada ....................................................................................................................................................... 17 

5.3. Grænland .................................................................................................................................................... 17 

5.4. Færeyjar ..................................................................................................................................................... 19 

5.5. Noregur ...................................................................................................................................................... 23 

5.6. Írland .......................................................................................................................................................... 25 

5.7. Samantekt ................................................................................................................................................... 27 

6. Olíufyrirtæki, fjármálaráðuneytið og Orkustofnun. .......................................................................................... 32 

6.1. Lindar Resourch hf. .................................................................................................................................... 32 

6.2. Sagex. ......................................................................................................................................................... 33 

6.3. Fjármálaráðuneytið .................................................................................................................................... 34 

6.4. Orkustofnun ............................................................................................................................................... 35 

7. Niðurstöður ....................................................................................................................................................... 37 

8. Lokaorð ............................................................................................................................................................. 39 

Heimildarskrá ........................................................................................................................................................ 40 

 

 



 

1 
 

1. Inngangur 

 

Um vorið 2009 þegar höfundur var að byrja að vinna á sínu þriðja og síðasta misserisverkefni við 

viðskiptadeild við Háskólann á Bifröst kom upp sá áhugi að skrifa um olíuleit við Drekasvæðið.  

Á þeim tíma var þessi umfjöllun mikið í fréttum  Stöðvar 2 enda mikil spenningur í þjóðfélaginu sjá 

hversu mörg olíufyrirtæki hefðu áhuga á að leita við Ísland. Verkefnið gekk vel og vakti það því áhuga 

hjá höfundi að halda áfram með viðfangsefnið sem BS lokaritgerð. Áhugi og forvitni á viðfangsefninu 

varð því til þess að leita svara í þessari ritgerð.   

 

Drekasvæðið er norð-austan megin við Ísland. Ekki eru mörg ár síðan farið var í að velta fyrir sér 

hvort olía eða gas mundi finnast. Norsk og íslensk stjórnvöld hófu rannsóknir á svæðinu sem varð til 

þess að gerður var samningur um samnýtingarsvæði beggja megin við efnahagslögsögumarkana.  

Árið 2001 var farið í að semja kolvetnis lög þannig að hægt væri að gera Ísland að hæfu ríki til leitar, 

rannsóknar og vinnslu á bæði olíu og gasi. 

Fyrstu leitarleyfi Íslands voru gefin út sumarið 2009 en ekki urðu eins margar umsóknir líkt og búist 

var við. Nokkru síðar voru þeim umsóknum sem bárust dregnar til baka.  

 

Fyrst um sinn var ætlun höfundar að fjalla um hversvegna umsókn Akar Exploration AS var dregin til 

baka, hvers vegna fá olíufyrirtæki sóttu um sérleyfi og hvernig staðan væri á kolvetnisleit hjá þeim 

sem enn værum með leitarleyfi. Sú ritgerð átti að vera framhald af misserisverkefninu.  

Þegar leið á haustið 2009 kom frétt sem sagði frá því að engin sérleyfi væru á Drekasvæðinu.  

Með þessum upplýsingum fékk viðfangsefni ritgerðarinnar stutt endalok og var því farið í að skoða 

þau gjöld og skatta sem íslenska ríkið hefur sett á kolvetnisstarfseminni. Tekin voru mið af kostnaði 

og skattlagningu í nágrannaríkum íslands og settar upp samanburður sem tengist starfseminni.  

 

Helstu punktar og umfjöllunarefni í þessari ritgerð er stutt umfjöllum um upphaf olíuleitar á 

Drekasvæðinu og sá kostnaður sem íslenska ríkið leggur út í vegna Drekasvæðisins. Einnig er farið 

yfir helstu gjöld og skatta hjá nágrannaríkjum Íslands sem höfundur hafði upp á með því að skoða 

vefheimildir og fá svör frá ýmsum viðmælendum sem eru sérfræðingar á þessu sviði. Lagt verður upp 

með að athuga hvort skattar og gjöld á Íslandi séu fráhrindandi fyrir olíufyrirtæki og hvort við séum 

samkeppnishæf við önnur olíuríki. Síðan er litið í íslensku kolvetnisskattalögin og velt því upp hvað 

olíufyrirtæki þurfa að greiða ef þau ætlar að leita, rannsaka og vinna olíu eða gas við íslenska 

efnahagslögsögu.  
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Helstu markmið ritgerðarinnar eru að:  

 Að svara rannsóknarspurningunni.  

 Að ritgerðinni verði fræðandi, áreiðanleg, og fullnægi akademískum kröfum.  

 Dýpki skilning rannsakanda og lesanda á sviði olíumála hérlendis og erlendis.  

 Þjálfa rithöfund í að beita viðurkenndum vísindalegum aðferðum við rannsókn fræðilegra 

viðfangsefna.  

 Að skýrslan sé fræðandi og veiti lesanda innsýn í nýja og vonandi framtíðar atvinnugrein á 

Íslandi.  
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2. Olíuvinnsla á Drekasvæðinu  

 
Olíuleit er tiltölulega nýtt hugtak í huga íslensku þjóðarinnar. Það eru ekki mörg ár síðan farið var í að 

hefja olíuleit við Ísland og þá í samstarfi við Noreg. Talið er að um olíu sé að finna á Drekasvæðinu en 

ekki vitað hversu mikið eða hvort vinnanleg olíu sé þar að finna. Þrátt fyrir það var farið að semja 

kolvetnisskattalög og boðin út sérleyfi til leitar á kolvetnum. Mikill kostnaður hefur farið í rannsóknir 

og annan undirbúning vegna olíuleitar á Drekasvæðinu.  

2.1. Upphaf olíu starfsemi á Íslandi 

 
Lengi hefur verið talið að olíu sé að finna á Drekasvæðinu. Ástæðan fyrir því er vegna  jarðfræðileg 

skyldleika við setlag sem einnig er hægt að finna við vestur- Noreg, Færeyjar, austur-Grænland og 

Hjaltland.
1
 

Þann 22. október 1981
2
 gerðu Ísland og Noregur 

samning sín á milli um að hefja rannsókn á svæðinu við 

Jan-Mayen. Samningurinn fólst í því að á Jan-Mayen 

væri samnýtingarsvæði sem færi yfir bæði 

efnahagslögsögumörk ríkjanna. Bæði ríkin fá því að nýta 

75% af olíulindunum á sínum hluta 

samnýtingarsvæðisins en veitir hinu ríkinu 25% hlutdeild 

á olíuvinnslu á svæðinu sem liggur innan við 

efnahagslögsögumark hins ríkisins.
3
  

Á Jan-Mayen svæðinu fara íslensk stjórnvöld með stjórn 

og framkvæmdarvald. Þarna gilda einnig íslensk stefna og löggjöf í olíumálum, umhverfisvernd, 

öryggisráðstafanir og eftirlit.
4
 Ef Noregur stendur í samningarviðræðum við olíufyrirtæki vegna leit og 

vinnslu á samnýtingarsvæðinu ber því að reyna að fá framgengt að bæði Noregur og Ísland beri jafna 

hluta á kostnaði þangað til fundist hefur arðbært vinnslusvæði. Ef ekki næst að semja mun Ísland og 

Noregur gera samning sín á milli um hvort ríki beri kostnað eða skipta kostnaðinum sín á milli.  

Ísland getur þó neitað að taka þátt og er þá Noregi heimilt að halda áfram. 

Norsk stjórnvöld mundu þá fara með stjórn og framkvæmdarvald og gildir norsk löggjöf í olíumálum, 

stefna, umhverfisvernd, öryggisráðstafanir og eftirlit. Hafi Ísland áhuga á að koma inní starfsemina 

þegar arðbær vinnsla finnst hefur Ísland kost á því að ganga inn í starfsemina. Ísland þarf þá að greiða 

hlut til Noregs af þeim útlagða kostnað sem það hefur verið frá þátttöku í upphafi að þeim tíma sem 

                                                           
1
  Steinar Þór Guðlaugsson, Bjarni Richter, Kristinn Einarsson (2008). Bls. 2.  

2
  Kristinn Einarsson. (Munnleg heimild, 8. janúar 2010). 

3
  Þórarinn Sv. Arnarson. (Munnleg heimild, 3. apríl 2009). 

4
  Iðnaðarráðuneytið. (2007). Bls. 49.  

 

Mynd 1: Á norðaustur hluta þess er afmarkaður 

minni geiri er það svæði háð ákvæðum í 

samningi Íslands og Noregs frá 1981. 
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þeir ganga inn í starfsemina.
5
 Noregur þarf hins vegar í upphafi við rannsókn á svæði Íslands að taka 

ákvörðun hvort það vilji taka þátt þótt óvissa um árangur er í hámarki.
6
 

Fyrstu rannsóknirnar voru gerðar á svæðinu árið 1985 og í kjölfarið voru lög nr. 13/2001 um leit, 

rannsóknir og vinnslu kolvetnis (hér eftir LRVK) gerð árið 2001.
7
 Þann 18. desember 2007 samþykkti 

ríkistjórn Íslands tillögur iðnaðarráðherra um að bjóða út sérleyfi til leitar, rannsókna og vinnslu á 

kolvetnum á Drekasvæðinu.
8
 

Opnað var fyrir útboði á sérleyfum til rannsókna- og vinnslu kolvetna þann 22. janúar 2009
9
 í 

samræmi við (LRVK). 

Wavefield-InSeid var veitt leyfi til leitar á kolvetni þann 13. júní 2008 en fyrirtækið hefur stundað 

mælingar á Drekasvæðinu allt frá árinu 2001.
10

 

Þann 15. maí 2009 var lokað fyrir umsóknir um sérleyfi til leitar, rannsókna og vinnslu á kolvetnum á 

Drekasvæðinu og hafin var vinnsla á umsóknunum frá Aker Exploration, Sagex Petroleum og Lindir 

Exploration.
11

 Aker Exploration dró umsókn sína til baka þann 20. júlí 2009 vegna breyttrar stefnu hjá 

fyrirtækinu. Þann 5. júní 2009 barst Orkustofnun umsókn frá fyrirtækinu ION GX Technology vegna 

leyfi til leitar að kolvetni út árið 2009.
12

  

Þann 22. september 2009 drógu einnig Sagex Petroleum og Lindir Exploration umsókn sína tilbaka. 

Önnur olíuleitarfyrirtæki sem sóttu ekki um leyfi sögðu að helstu ástæður þess væri hversu slæmt 

efnahagsástandið var á útboðstímabilinu og með því skorti þeim fjármagn þar sem að svæðið var nýtt 

og áhætta mikil.
13

 

 

2.2. Kostnaður vegna undirbúnings á Drekasvæðinu 

 
Olíufyrirtæki greina á milli ríkja eftir því hversu vel kannaðar olíulindir þeirra eru, hversu auðvelt er 

að nálgast þær, hvað vitað er um jarðlög og hver skattheimta ríkjanna er.
14

  

Það er því mikilvægt fyrir ríki að vera vel undirbúin og hafa í höndunum gögn sem sýna miklar líkur á 

að kolvetni finnist á ákveðnu svæði. 

Árið 2001 samþykkir ríkisstjórnin tillögur frá utanríkisráðherra og iðnaðarráðherra um undirbúning á 

greinargerð um mörk íslenska landgrunnsins, í því fólst að leggja fram upplýsingar um mörk 

landgrunns utan 200 sjómílur. Áætlað var að skila inn greinagerðinni innan 10 ára.  

                                                           
5
  Iðnaðarráðuneytið. (2007). Bls. 49.  

6
  Kristinn Einarsson. (Munnleg heimild, 8. janúar 2010).  

7
  Bjarni, Kristinn og Steinar. (2008). Bls. 6.  

8
  Frumvarp til laga um skattlagningu kolvetnisvinnslu nr. 170/2008. Þingskjal. 281.  

9
  Orkustofnun. (2009,  janúar). 

10
  Orkustofnun. (2008, júní). 

11
  Morgunblaðið. (Mbl.is. | 23. september.2009). Engin sérleyfi á Drekasvæðinu. 

12
  Orkustofnun. (2009,  júlí).  

13
  Orkustofnun. (2009, september).   

14
  Morgunblaðið. (mbl.is | 11. september.2008). Unnið að gerð frumvarps um skatt á olíufélög. 
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Orkustofnun tók þátt í verkefninu og var áætlaður kostnaður fyrir rannsóknina, 

hljóðendurvarpsmælingar og fjölgeisladýptarmælingar allt að 700 milljónir króna óháð því hverjar 

niðurstöðurnar yrðu.
15

 

Árið 2005 samþykkti ríkisstjórnin að hefja undirbúning vegna olíuleitar á Drekasvæðinu. Standa átti í 

verkefninu frá árunum 2008 til 2011 um leit, rannsóknir og vinnslu á olíu og gasi af 

iðnaðarráðuneytinu, sjávarútvegsráðuneytinu og umhverfisráðuneytinu. Heildarkostnaður þessara 

ráðuneyta er áætlaður 175.6 milljónir árið 2008, 108.6 milljónir árið 2009, 66.6 milljónir árið 2010 og 

73.6 milljónir árið 2011. Hafrannsóknarstofnun sú um athuganir á umhverfi og lífríki fyrirhugaðs 

olíuleitarsvæðis. Orkustofnun sá um að hefja undirbúning að útgáfu sérleyfa til rannsókna og vinnslu á 

olíu og gasi á Drekasvæðinu. Umhverfisstofnun sá um að undirbúa stjórnsýslu og vinnu við verndum 

norðaustur-Atlantshafsins.
16

 

Á rannsóknarstiginu eykst kostnaður umtalsvert hjá olíufyrirtækjunum. Það er því mikilvægt að fyrsta 

rannsóknaholan sé valin á réttum stað. Fyrsta borunin veitir mikilvægar upplýsingar um hvort sé að 

finna ummerki af olíu sem fyrirtækin skrá niður hjá sér. Við gerð rannsóknaholana teljast aðstæður 

erfiðar og því getur framkvæmdin orðin flókin. Ef rannsóknarborholan gefur af sér góð ummerki um 

kolvetni þá er hagkvæmt fyrir fyrirtækið að koma upp vinnslubúnaði og aðstöðu sem nauðsynleg er til 

.þess konar starfsemi
17

  

 

Fyrirtækið Sagex setti upp töflu árið 2006 sem sýnir kostnað vegna rannsókna og vinnslu á 

Drekasvæðinu. Í töflunni er fjórar sviðsmyndir sem sýna hugsanlega þróun í rannsóknum og vinnslu á 

svæðinu. Með töflunni er hægt að sýna hver hugsanlegur kostnaður og tekjur gætu myndast á 

Drekasvæðinu. Hafa skal þó í huga að kostnaður og tekjur er miðað við gengi og verðlag ársins 2005.  

Í töflunni er gert ráð fyrir tveimur leitarleyfum sem hafa misjafna atburðarrás. Í sviðsmynd 1 þá er gert 

ráð fyrir því að engin olía eða gas finnist en kostnaður við þetta er 15 milljarðar kr.- Í sviðsmynd 2 er 

gert ráð fyrir því að borað sé um 10 rannsóknarholur í báðum leitarleyfunum. Í leitarleyfi 1 mun 

finnast litlar eða meðalstórar olíulindir. Rannsóknir, þróun og rekstrarkostnaður á ári vegna vinnslu 

gæti því verið 227 milljarðar kr.-.Í sviðsmynd 3 þar sem finnst stór gas lind eða meðalstór olíulind 

gæti rannsóknir, þróun og rekstrarkostnaður á ári vegna vinnslu orðið 623 milljarðar kr.-. En í 

sviðsmynd 4 þar sem olíulind er meðalstór og finnst á tveimur svæðum þá gæti rannsóknir, þróun og 

rekstrarkostnaður á ári vegna vinnslu orðið 380 milljarðar kr.-.Í öllum sviðsmyndunum er gert ráð fyrir 

vinnuafli vegna rannsóknar, olíuleitar, framkvæmdir og rekstur.
18

 

 

 

                                                           
15

  Orkustofnun. (2002, mars). Bls. 2. 
16

  Morgunblaðið. (mbl.is | 28. nóvember.2007). Fjárveitingar til að rannsaka Drekasvæðið. 
17

  Iðnaðarráðuneytið. (2007). Bls. 10. 
18

  Iðnaðarráðuneytið. (2007). Bls. 28-29. 
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Mynd 2: Lýsir hugsanlegri kostnaði þróun við rannsóknir og vinnslu á olíu og gasi við Drekasvæðið. 

Sviðsmynd Leyfissvæði 1 Leyfissvæði 2 Kostnaður 

Sviðsmynd 1: 5 rannsóknarholur boraðar 3 rannsóknarholur boraðar Rannsóknir: 15 milljarðar kr.

Ekkert finnst Ekkert finnst Ekkert finnst

Sviðsmynd 2: 7 rannsóknarholur boraðar 3 rannsóknarholur boraðar Rannsóknir: 19 milljarðar kr.

Litlar til 3 olíulindir: 70 milljón m3 eða Ekkert finnst Þróun: 202 milljarðar kr.

meðalstórar 2 olíulindir: 50 milljón m3 eða

olíulindir finnast 1 olíulind: 30 milljón m3 Vinnsla: 6 milljarðar kr. á ári

Sviðsmynd 3: 7 rannsóknarholur boraðar 7 rannsóknarholur boraðar Rannsóknir: 26 milljarðar kr.

Stór gaslind og 2 olíulindir: 3 gas/þéttigaslindir og Þróun: 580 milljarðar kr.

meðalstórar 50 milljón m3 olía 1 olíu/þéttigaslind: Vinnsla: 17 milljarðar á ári

olíulindir finnast 5 milljarðar m3 gas, 80 milljón m3 olía og

sem leitt er yfir á svæði 2 190 milljarðar m3 gas.

Gasið er flutt um 360 km langa

gasleiðslu í þjöpp unarstöð í landi

Sviðsmynd 4: 7 rannsóknarholur boraðar 5 rannsóknarholur boraðar Rannsóknir: 22 milljarðar kr.

Meðalstórar 2 olíulindir: 2 olíu/þéttigaslindir: Þróun: 347 milljarðar kr.

olíulindir finnast á 50 milljón m3 olía 90 milljón m3 olía Vinnsla: 11 milljarðar á ári

tveimur svæðum 5 milljarðar m3 gas, 35 milljarðar m3 gas,

sem dælt er aftur niður sem dælt er aftur niður

* Kostnaður miðast við gengi og verðlag ársins 2005. 
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3. Skattar og gjöld í olíuiðnaðinum 
 

Mismunandi atriði eru notuð þegar verið er að semja skattlagningu vegna leitar, rannsóknar og vinnslu 

á kolvetnum. Þegar olíufyrirtæki fara að skoða hvort hagkvæmt sé að hefja leit í ákveðnu ríki líta 

fyrirtækin á skattlagningu kolvetna. Íslenska ríkið vil vera samkeppnishæft í skattalegu tilliti og 

aðlaðandi fyrir olíufyrirtækin. Nokkur atriði varðandi skattlagningu sem talin verða upp hér að neðan 

nota nágrannalönd Íslands í sinni löggjöf. Sem dæmi má nefna Færeyjar, Grænland, Írland, Noregur, 

Bandaríkin og Kanada en þau eru mismunandi skattlagningu hvert ríki fyrir sig. Hvert ríki reynir að 

hafa hlutfall gjalda og skatts þannig að útkoman er bæði olíufyrirtækinu og ríkinu til bóta. 

3.1. Helstu skattar og gjöld sem olíuríki nota 

 

Hvert ríki vill laða að sér olíufyrirtæki til að vinna úr þeim kolvetnum sem finnst. Ríkin þurfa því að 

tryggja að skattalögin séu samkeppnishæf miðað við skattareglur annarra ríkja. Þar sem olíufyrirtæki 

eru að leggja út heilmikinn tíma í undirbúning sem getur verið mjög kostnaðarsamur. Olíufyrirtækin 

ætlast því til að ágóðinn sem skili sér verði verulegur þar sem þetta eru oftast langtímafjárfesting sem 

tekið er þátt í en hagnaður skilar sér ekki fyrr en eftir nokkurn tíma er litið frá því að vinnsla hefst.
19

  

Helstu tegundir skatta og gjalda í olíuiðnaðinum eru svæðisgjöld, leyfisgjöld, framleiðslugjöld, 

tekjuskattur og sérstakur kolvetnisskattur.
20

 

 

Svæðisgjald er gjald sem greitt er fyrir leigu á því svæðis sem leyfið tekur til. Með þessum gjöldum er 

komið í veg fyrir að leyfishafi taki ekki meira svæði en hann hefur í hyggju að rannsaka og séu 

líklegust til árangurs. Veitir það einnig fleirum olíufyrirtækjum tækifæri á að leita og eykur þar af 

leiðandi tekjur í ríkissjóð.
21

  

Sum ríki láta svæðisgjöldin fara stighækkandi eftir tímabili eða við framlengingu á leyfi en með því er 

ríkið að ná til sín auka tekjum og koma í veg fyrir að leyfishafar séu að taka að sér of stór svæði sem 

 þótt aukin álagning íþyngjandi á þau nota ekki eða teljist ólíkleg kolvetnissvæði. Leyfishöfum getur

meðan að rannsóknartímabilinu stendur. Er það helsti tími útgjalda fyrir olíufyrirtækið en það verður 

að koma á móts við ríkin sem eru að gefa leyfin til þess að veita þeim einhverjar tekjur snemma á 

ferlinu.
22

 

 

Leyfisgjöld eru sett á þau olíufyrirtækis sem sækja um leyfi til að leita og rannsaka ákveðin svæði og 

fer þessi kostnaður í meðferð og afgreiðslu umsókna á leyfum hjá stjórnsýslunni en ekki vegna þess 

kostnaðar sem ríkið hefur lagt út fyrir til að koma á lagalegum grundvelli þessarar starfsemi.  

                                                           
19

  Frumvarp til laga um skattlagningu kolvetnisvinnslu nr. 170/2008. Þingskjal. 281. 
20

  Margrét Vala Kristjánsdóttir. (2006). Bls. 78-80.  
   21-22

  Margrét Vala Kristjánsdóttir. (2006). Bls. 79.  
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Jafnframt er gjaldið notað til að standa undir kostnaði við eftirlit á starfsemi olíufyrirtækjanna til þess 

að skattgreiðendur ríkisins þurfi ekki að greiða þann kostnað.
23

 

 

Framleiðslugjöld eru sett á þegar olíufyrirtækin eru farin á framleiðslustigið. Gjaldið byggist oftast 

nær á verðmæti eða magni framleiðslunnar þó oftast fer það eftir verðmæti. Framleiðslugjaldið getur 

farið eftir föstu hlutfalli af tekjum eða stighækkandi eftir vinnslumagni. Með þessum gjöldum er hægt 

að tryggja ríkinu stöðugum og fyrirsjáanlegum tekjum frá því hafið er að vinna úr kolvetninu.  

Þeir kostnaðarliðir sem olíufyrirtækið stendur í munu ekki hafa nein áhrif á útreikninga á 

framleiðslugjaldið. Þar sem sett hafa verið framleiðslugjöld fylgir oftast nær önnur skattaheimta. 

Framleiðslugjöld hafa verið felld niður í sumum ríkjum þar sem samkeppnin er mikill og 

olíufyrirtækjum gæti þótt aðlaðandi að sleppa við þetta gjald. Ríkin þurfa við ákvörðun á skattalögum 

að huga að því hvaða gjöld þau ætla hafa til þess að geta verið nógu samkeppnishæf.
24

  

  

Tekjuskattur er settur á öll fyrirtæki sem eru með heimilisfestu hér á landi. Í sumum nágrannaríkjum 

Íslands er settur tekjuskattur samhliða framleiðslugjöldum og öðrum gjaldheimtuliðum. Ef ríki hafa 

ekki sett nein sérstök lög eru skattar tengdir við tekjur af vinnslu rétt eins og önnur skattskyld 

starfsemi.
25

  

Tekjuskattur á Íslandi er 15% fyrir árið 2009 fyrir samlagshlutafélög, einkahlutafélög, samvinnufélög 

og hlutafélög.
26

 Breytingar voru gerðar á tekjuskattslögunum árið 2009 og hækkaði tekjuskattur 

fyrirtækja í 18% fyrir árið 2010 samkv. ml. d,  tl. b, 1. mgr., 16. gr. laga um tekjuöflun ríkisins  

nr. 128/2009.  

 

Royalty er prósentu þóknun sem leyfishafi greiðir oftast  til ríkisins af heildar framleiðslu olíu eða 

gas. Þóknunin er mishá eftir ríkjum.
27

 Það mætti því segja að þetta gjald sé svipað framleiðslugjaldinu. 

  

                                                           
 
23-24

  Margrét Vala Kristjánsdóttir. (2006). Bls. 79. 
25

  Margrét Vala Kristjánsdóttir. (2006). Bls. 79-80. 
26

  Ríkisskattstjóri. (e.d). 
27

  Ernest and Young. (2009). Bls. 317.  
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4. Skatttekjur Íslands 

 

Ísland þarf að huga að mörgu þegar það velur hvaða leið skuli fara þegar kemur að skattleggja 

olíuvinnslu- og olíuleitarfyrirtæki sem koma hér á land. Þegar teknar voru ákvarðanir hvernig skuli 

skattleggja kolvetnisvinnslu litu íslensk stjórnvöld á nágrannaríki sín til þess að fá ráðleggingar til þess 

að geta orðið þeim samkeppnishæf.  

 

4.1. Skattaumhverfið 

 

Allt frá árinu 2007 hefur verið kannað hvort hægt sé að finna olíu eða gas á landgrunni Íslands og 

hefur margt bent til þess. Iðnaðarráðherra lagði fram frumvarp árið 2001. Frumvarp sem samþykkt var 

á Alþingi sem lög nr. 13/2001 um leit, rannsókn og vinnslu kolvetnis. Árið 2006 var síðan samþykkt af 

ríkistjórn Íslands að hefja undirbúning á útgáfu leyfa til rannsókna og vinnslu kolvetnis á 

Drekasvæðinu en það tilheyrir lögsögu Íslands.
28

  

Í kjölfarið var farið að huga að löggjöf varðandi skattaumhverfi kolvetnisvinnslu og var í lok árs 2008 

lagt fram stjórnarfrumvarp um þess efnis sem var samþykkt í desember sama ár sem lög um 

skattlagningu kolvetnisvinnslu nr. 170/2008 (hér eftir kolvetnisskattalög). Lögin hafa víðtækt gildisvið 

sem tekur meðal annars til skattlagningu á leit, rannsókn og vinnslu kolvetnis á landgrunni, landhelgi 

og efnahagslögsugu Íslands. Skattlagning getur einnig náð allt að 200 sjómílum frá landi. 

Skattaumhverfið er einn sá helsti ákvörðunarþáttur sem fyrirtæki horfa til þegar að standa frammi fyrir 

að bjóða í leitarleyfi á Íslandi þarf því að tryggja að skattalögin séu samkeppnishæf við skattareglur 

annarra ríkja sambærilega starfsemi.
29

 

Kolvetnisskattalögin gera ráð fyrir að sérstök lög skuli gilda um skattlagningu og skattskyldu 

kolvetnisvinnslu sem mun vera annað hvort í formi vinnslugjalds sem er þá óháð afkomu vinnslunnar 

eða með kolvetnisskatti sem er settur á þegar vinnslan á kolvetni er farið að skila lámarkshagnaði. 

Fyrirtæki sem taka þátt í þessari starfsemi þurfa þó einnig að greiða eins og önnur fyrirtæki skatta og 

önnur gjöld sem lögð eru á hin innlendu atvinnurekstur. Fjármálaráðherra skipaði sérstakan starfshóp 

til að vinna að frumvarpi um skattlagningu kolvetnisvinnslu í efnahagslögsögu Íslands.  

Þurfti nefndin að hafa eftirfarandi markmið við mótun á tillögunum að leiðarljósi:  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 
28-29

  Frumvarp til laga um skattlagningu kolvetnisvinnslu nr. 170/2008. Þingskjal. 281. 
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 „Að ríkinu verði tryggð ásættanleg hlutdeild í þeim hagnaði sem 

fellur til vegna nýtingar á takmarkaðri auðlind í eigu þjóðarinnar. 
 

 Að Ísland verði í skattalegu tilliti samkeppnishæft við nágrannaríki 

okkar (Noreg, Færeyjar, Kanada, Írland og Grænland ). 

 

 Að skattlagning kolvetnisvinnslu á Íslandi verði einföld og skilvirk“.
30

 

 

Þann 15. Janúar 2009 voru boðin út fyrstu leyfi til rannsókna á vinnslu á kolvetni og lauk umsóknar 

ferlinu um sérleyfin þann 15. maí 2009. Eftir það var hafin vinnsla á að skoða þau fyrirtæki sem sóttu 

um leyfi en fyrirtækin eru valin eftir m.a. tæknilegri hæfni, reynslu og fjárhagslegum styrk.
31

  

Fengu fyrirtækin Ion GX Technology og Wavefield Inseis leyfi sumarið 2009.
32

  

 

4.2. Vinnslugjaldið og kolvetniskattur 

 

Kolvetnisvinnsla er sérstök að því leiti hversu kostnaðarsöm og mikinn undirbúningstíma hún tekur. 

Ef vel gengur getur ábati orðið töluverður ef litið er til langtímafjárfestingar. Þegar rætt er um 

langtímafjárfestingu þá skilar sér ekki hagnaður til fyrirtækisins fyrr en eitthvað er liðið á tímann frá 

því vinnsla hófst.
33

 

Þau fyrirtæki sem hafa áhuga á að rannsaka eða leita á Drekasvæðinu þurfa að greiða ákveðin gjöld 

áður en hafist er samkvæmt lögum LRVK. Fyrst þurfa þau að greiða 150.000 kr. til Orkustofnunar 

fyrir umsóknargjald vegna leyfi til leitar af kolvetnum. Leyfin má veita til allt að 12 ára í senn en eftir 

það er heimilt að framlengja um 2 ár í senn en aðeins er þó leyfilegt að hafa leyfið í 16 ár.
34

 Ef 

fyrirtækið ákveður að byrja á að rannsaka og vinna kolvetni þarf það að greiða Orkustofnun 150.000 

kr. umsóknargjald fyrir leyfi. Leyfisveitandi skal einnig frá greitt fyrir undirbúning og útgáfu leyfa 

samkvæmt lögum allt að 600.000 kr. fyrir leyfi á leitar að kolvetnum með rannsóknum og vinnslu að 

markmiði. Einnig mun leyfisveitandi fá 850.000 kr. fyrir leyfi á rannsókn kolvetnis, leyfi á vinnslu 

kolvetnis skal greiða 1.350.000 kr. fyrir hvert leyfi. Handhafi leitarleyfis þarf einnig að greiða 500.000 

kr. á ári til leyfisveitanda til þess að greiða kostnað við frágang, eftirlit, og varðveislu gagna. 

En þeir leyfishafar sem hafa rannsókna- og vinnsluleyfi munu greiða 1.000.000 kr. á ári til þess að 

greiða kostnað vegna frágangs, eftirlits, og varðveislu gagna. Ef leyfishafi finnur kolvetni hefur 

fyrirtækið forgangsrétt á framlengingu leyfist til vinnslu kolvetnis í allt að 30 ár. Leyfishafinn þarf þó 

að uppfylla öll þau skilyrði sem sett höfðu verið í upphafi á rannsókninni.
35

  

Íslenska ríkið skattleggur kolvetnisvinnslu í þrjá flokka;  
                                                           
30

  Frumvarp til laga um skattlagningu kolvetnisvinnslu nr. 170/2008. Þingskjal. 281. 
31

  Þórarinn Sv. Arnarson. (Munnleg heimild, 3.april 2009). 
32

  Morgunblaðið. ( mbl.is | 23.09.2009 ). Skattarnir gríðarlega íþyngjandi.  
33

  Frumvarp til laga um skattlagningu kolvetnisvinnslu nr. 170/2008. Þingskjal. 281. 
34-35

  Iðnaðarráðuneytið. (2007). Bls. 41. 
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Svæðisgjöld eru þau gjöld sem greidd hafa verið fyrir leitarleyfið.
36

 Þessi gjaldtaka á aðeins við um 

rannsóknarstigið.
37

 Sú fjárhæð sem greitt er fer eftir stærð svæðisins sem óskað er eftir að leita á, en 

hvert leyfi takmarkast við 800 km
2
.
38

 Fyrirtæki þurfa að greiða 10.000 kr. á ári fyrir hvern ferkílómetra 

fyrstu sex árin en eftir það hækkar gjaldið um 10.000 kr.- aldrei skal þó greiða meira en 150.000 kr. 

árlega fyrir hvern km
2 

samkvæmt LRVK. 

 

Vinnslugjald er oft nefnt sem framleiðsluskattur í öðrum ríkjum. Vinnslugjaldið er stighækkandi 

upphæð sem leyfishafin þarf að greiða. Gjaldið leggst á þau verðmæti unnins magns en er óháð 

kostnaðarliðum í rekstri. Ríkið mun ekki setja neitt vinnslugjald á fyrstu 10.000.000 tunnur sem koma 

á hverju tekjuári. Skv. 7. gr. kolvetnisskattalaganna um gjaldhlutfall vinnslugjaldsins fer gjaldið 

hækkandi eftir aukinni vinnslu eins og sést á mynd 11.
39

 Gjaldhlutfallið gæti þar af leiðandi farið allt 

frá 5% sem er fyrir 20.000.000 tunnur til 58% sem er 125.000.000 tunnur.  

 

Íslenska ríkið taldi að ólíklegt væri að vinnsla undir 27.000 tunnum á dag eða 10.000.000 tunna á ári 

muni skila hagnaði fyrir fyrirtækið þannig að sá fjöldi var undanþeginn vinnslu.  

Ríkið bjó til töflur þar sem tekin voru dæmi af útreikningum vinnslugjalds miðað við mismunandi 

magn vinnslu og var 10.000 kr. á hverja tunnu viðmiðunarverðið.
 
 

 

 
 

Mynd 3: Útreikningur á vinnslugjald. 

 

Reiknað er gjaldhlutfall í prósentu tölum og er ákvarðað með þeim hætti miðað við milljón tunna eða 

ígildi þess. Dæmi um reikniaðferðina er þessi;  

unnið magn í milljónum tunna-10.000.000 tunna /1.000.000* 0,5=X.
40

 

Fjármálaráðherra hefur skipað nefnd sem mun vinna fimm ár í senn sem hefur það hlutverk að ákveða 

viðmiðunarverð á kolvetni. Skal nefndin ákveða viðmiðunarverð á kolvetnis í upphafi hvers mánaðar 

fyrir þann mánuð. Nefndin skal gæta að hafa sér til viðmiðunar meðalverð á kolvetnis frá 

                                                           
36

  Þórarinn Sv. Arnarson. (Munnleg heimild, 3.apríl 2009). 
37

  Kristinn Einarsson. (Munnleg heimild, 30. mars 2009). 
38

  Þórarinn Sv. Arnarson. (Munnleg heimild, 3.apríl 2009). 
39-40

  Þórður Reynisson. ( 2009 ). Bls. 34-35.  
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viðurkenndum alþjóðlegum mörkuðum sem hafa sambærilegar kolvetnisafurðir að teknu tilliti til 

sölukostnaðar og afhendingarstaðar.
41

  

 

Kolvetnisskattur kemur í stað vinnslugjaldsins. Hann er lagður á fyrirtækin þegar að 

kolvetnisvinnslan er farin að skila hagnaði umfram 20% af skattskyldum rekstrartekjum.  

Af þeim hagnaði sem kemur hjá fyrirtækinu er skatturinn greiddur eftir á en hækkar eftir því sem 

hagnaðarhlutfall fyrirtækisins eykst.
42

 Til að finna hlutfall af skattinum þá er það reiknað þannig að 

dregið er 10% frá hagnaðarhlutfallinu og sú útkoma er margfölduð með stuðlinum 0,55. Í mynd 12 um 

útreikninga á kolvetniskatti er útreikningar á kolvetnisskatti sem miðaður er við að leyfishafi sé með 

500 milljarða á ári í rekstrartekjur en með mismunandi hagnaðarhlutfall.
43

  

 

 
 

Mynd 4: Útreikningur á kolvetnisskatti. 

 

Skv. B- og C- lið. 1 mgr. 7. gr. laga nr. 90/2003 um tekjuskatt (hér eftir tekjuskattslög) er skattstofn 

kolvetnisskatts talinn til tekna. Í B lið er sagt frá því að þar teljist til allar tekjur af sjálfstæðri starfsemi 

og atvinnurekstri en þar inní er talið einnig endurgjald af þjónustu og seldum vörum, 

atvinnurekstrarstyrkir, umboðslaun, rekstrarstöðvunarbætur þóknanir, og aðrar tekjur sem taldar eru 

upp í öðrum lið lagana.  

 

4.3. Frádráttabær kostnaður 

 
Á Íslandi er samkvæmt 10. gr. kolvetnisskattalaganna heimilt að draga frá rekstrarkostnað og 

niðurfærslu eigna skv. 31. gr. og 32. gr. tekjuskattslaga. Undantekningar er að þó að finna í 11. gr. 

kolvetnisskattalaga.  

Heimilt er að draga frá tekjum ársins hærri fjármagnskostnað sem nemur 5% af stöðu skulda að 

frádregnum peningalegum eignum þar með talið birgðir og kröfur í lok reiknisárs.  

Til fjármagnskostnað skal teljast öll vaxtagjöld, verðbætur, gengismunur af bókfærðum skuldum og 

afföll sbr. 49. gr. tekjuskattslaga, þ.e. að frá dregnum vaxtatekjum, verðbótum, gengismun af 

bókfærðum skuldum og afföll í samræmi við 8. gr. tekjuskattslaga. 

                                                           
41

  Frumvarp til laga um skattlagningu kolvetnisvinnslu nr. 170/2008. Þingskjal. 281. 
42-43

  Þórður Reynisson. ( 2009 ). Bls.  34-35. 
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Ef fjármagnskostnaður er í eignum sem ekki eru notaðar við leyfða starfsemi skal honum vera skipt  í 

þau hlutföll skattalegs fyrningarverðs í lok árs og skal það ekki nýtt til frádráttartekjum við ákvörðun á 

skattstofni. Fyrirtækjum er þá einnig óheimilt að færa til frádráttar tekjur sem eru hærri en leiga af 

mannvirkjum og búnaði sem nýtt er við leit, rannsókn eða öflunar á kolvetni en því sem telst eðlilegir 

vexti og afskriftum af eignum miðað við nýtingartíma á hverju ári. Ef fyrirtæki vilja leigja sér vinnuafl 

er því heimilt að færa það til frádráttar af tekjum svo lengi sem starfsmanna leigan er skráð hérlendis 

sbr. 3. og 4. gr. laga nr. 45/1987 um staðgreiðslu opinbera gjalda. Ef vinnusvæði er lokað í ár þá er 

heimilt að færa 10% af rekstrartekjum síðastliðins árs til tekjufærslu á því ári.
44

  

 

4.4. Efnahagsleg áhrif kolvetnisvinnslu á Ísland 

 

Gera má ráð fyrir því að ef nægilegt magn af kolvetni finnist á lögsögu Íslands verði efnahafsleg áhrif 

á íslenskum þjóðarbúskap umtalsverð. Íslenska ríkið hefur áætlað að út frá lágmarksmagni af olíu sem 

kemur út frá einni olíulind muni hagnaðurinn verða allt frá 10-20 milljónir rúmmetra en það gerir frá 

63-126 milljón tunna. Gert er ráð fyrir að um 200 manns muni hafa beina atvinnu af þessari nýju 

starfsemi hér á landi en einnig mun eitthvað af óbeinum störfum verða til sem allt mun hafa stóráhrif á 

að auka tekjustreymið í ríkissjóð. Þrátt fyrir aukið tekjustreymi þá má gera ráð fyrir að útgjöld 

ríkissjóðs muni aukast vegna aukins vinnuöryggis, umhverfi og eftirlit með vinnslu en það mun aðeins 

vera brot af því sem áætlaðar tekjur eru sem eiga að koma með beinum eða óbeinum hætti inní 

ríkissjóð. Þessar tekjur munu þó ekki skila sér inn í kassann á næstunni þar sem að sérfræðingar hafa 

áætlað að leit og rannsókn geti tekið allt í 9-12 ár og mun muni kostnaður við leitina nema tugum 

milljarðar króna hvort sem um sé að finna kolvetni eða ei. Það má því segja ef litið er á möguleikana á 

Drekasvæðinu með efnahagslegu tilliti að ef leitin skilar sér engu þá muni það hafa óveruleg áhrif á 

ríkissjóð og hið almenna íslenska efnahagslíf. Ef það mun finnast kolvetnislindir sem eru vinnuhæfar 

munu skatttekjur ekki skila sér inn í verulegu magni fyrr en einhverjum tíma liðnum eftir að vinnsla 

hefst. Tekjur í ríkissjóð gæti því numið allt að tugum milljarða króna umfram þeim kostnaði sem ríkið 

hefur lagt í þessa starfsemi og því mun áhrif á íslenskt efnahagslíf verða tiltölulega hóflegt. Ef 

kolvetnislind finnst með miklu magni yrði efnahagsleg áhrif hlutfallslega mikið meiri en sem áður var 

nefnt. Ef allt mun ganga af óskum gerir ríkið ráð fyrir því að keypt þjónusta eða afleiddrar starfsemi 

geti numið allt að hundruðum milljóna króna árlega. Það er erfitt að segja til um hversu mikil umsvif 

möguleg kolvetnisvinnsla muni skapast í íslensku efnahagslífi ef frá eru taldar áætlaðar skatttekjur.
45

 

  

                                                           
44-45

 Frumvarp til laga um skattlagningu kolvetnisvinnslu nr. 170/2008. Þingskjal. 281. 
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5. Skattlagning ríkja umhverfis Ísland 
 

Olíuríkin sem eru umhverfis Ísland eru m.a. Kanada, Norður- Bandaríkin, Grænland, Færeyjar, 

Noregur og Írland. Þessi ríki hafa valið ólíkar leiðir þegar kemur að því að skattleggja olíuleit og 

vinnslu. Öll þessi ríki eiga það sameiginlegt að þ urfa að leita og vinna olíu á miklu d ýpi við mjög 

erfiðar aðstæður út á rúmhafi. Veðráttan er mjög síbreytileg og langt getur verið í land þaðan sem 

olíuleiti/vinnsla stendur yfir. Ríkin geta verið að leggja á olíufyrirtækin ýmsan kostnað eins og 

sérstakan kolvetnisskatt, framleiðslugjald, fyrirtækjaskatt svo eitthvað sé nefnt. Ríkin reyna þó að 

skattleggja sig eftir þeim aðstæðum sem fyrirtækin þurfa að vinna við. Mestar tekjur ríkjanna koma 

þegar olíuvinnsla hefst en upp að því setja sum ríkin svæðisgjöld sem greidd eru eftir ferkílómetra. 

Vegna þess að aðstæður á Íslandi eru mjög svipaðar og hjá þeim ríkjum sem nefnd voru telst það ekki 

óeðlilegt að litið sé til þeirra þegar samin voru kolvetnisskattalögin. 

 

5.1. Norður-Bandaríkin 

 

Olíulindin Spindletop er aðal olíulind allra tíma. Þann 10. janúar 1901 í Beaumont Texas gaus upp olía 

og mætti segja að það hafi verið upphaf olíuiðnaðarins í Texas fylki. Í september sama ár var farið að 

framleiða olíu frá sex öðrum olíuborholum.
46

 Í Texas geta olíuhreinsistöðvarnar framleitt meira en 

 4,7 milljónir tunna af hráolíu á dag og þar af leiðandi séð fyrir einn fjórða af heildarolíu notkun 

Bandaríkjanna.
47

  

Skattar og réttindi geta verið breytileg eftir fylkjum í Bandaríkjunum þannig að hér eftir verður 

aðallega sagt frá sjónarmiðum skatta og gjalda í Texas fylki. 

Jarðefnaréttindi geta veldið ruglingi þegar tveir eigendur geta átt rétt á sama svæði. Það er segja annar 

er með réttindi á yfirborðinu og hinn undir yfirborðinu. Þegar framleiðsla er af olíu og gasi þá hefur 

eigandi yfirborðsins takmörkuð réttindi á því að segja hvort kolvetnum sé framleitt undan eignar svæði 

hans. Hann fær þó greitt ákveðna prósentu af framleiðslunni.
48

 Það eru ákveðnar skattaskyldur sem 

fylgja jarðefnaréttindum. Þær fara þó eftir því hvort framleiðsla sé hafin eða ei. Ef framleiðsla er hafin 

gæti eigandinn þurft að greiða skatt bæði til fylkisins (e. State royalty) og sýslunnar  

(e. Country royalty) sem framleiðslan er í ásamt sambands þóknunar skatti (e. Federal royalty tax).
49

 

Flest ríki setja aðskilnaðar skatt (e. Severance) á olíu og gas framleiðslu sem reiknast eftir magni eða 

virði framleiðslunnar.
50

 Texas fylki hefur notað aðskilnaðar skattinn sem ákveðið hvatningar áætlun 

fyrir framleiðslu og útbreiðslu á olíu og gas rekstri til þess að viðhalda við efnahagi fylkisins sem 

                                                           
46

  San Joaquin geological society. (e.d.).  
47

  U.S. Energy information administration. (2010).  
48

  Oil and gas mineral services. (e.d.). Mineral rights. 
49

  Oil and gas mineral services. (e.d.). Royalty tax. 
50

  Oil and gas mineral services. (e.d.). Oil severance taxes. 
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hefur leitt til þess að mörg önnur fylki tekið upp á að gera það sama. Í Texas er olíu aðskilnaðar 

skatturinn 4,6% af markaðsvirði og gas aðskilnaðar skatturinn er 7,5% af markaðsvirði.
51

 

Eyðing (e. Depletion) á náttúrulegum auðlindum hefur í för með sér kostnað sem reiknaður er eftir 

tekjum sem myndast við framleiðslu. Tvær leiðir eru notaðar til við að reikna út eyðinguna, fyrsta 

leiðin er að finna kostnað eyðingarinnar og hin leiðin er prósenta af eyðingu. Olíu og gas eigendur eiga 

þó að nota þá aðferð sem gefur þeim hærri frádráttarupphæð. Notast skal við 15% hlutfallið af 

daglegum meðaltals verg tekjum. 
52

  

Olíufyrirtæki sem starfa á meginlandinu þurfa að semja um greiðslu þóknun (e. Royalties) sem getur 

verið frá 12,5% til 30% af tekjum af framleiðslu. Olíufyrirtæki sem starfa út á hafi þurfa að greiða 

þóknun (e. Royalties) upp á 18,75% fyrir samninga sem urðu í gildi 19. mars 2008, 16,667% fyrir eldri 

samninga og 12,50% fyrir enn eldri samninga. Fyrirtækjaskattur er 35% at skattskyldum tekjum ,öll 

fyrirtæki þurfa að greiða sömu prósentu sama hvaða starfsemi sem þau starfa í. 

Fylkis tekjuskattur (e. State income tax) fer eftir tekjum sem fyrirtækið safnar að sér innan fylkisins. 

Þóknunin getur verið frá 1-10% allt eftir hverju fylki fyrir sig. 
53

 

Leyfilegt að draga til frádráttar þeim útgjöldum sem notað var til að framleiða hagnað eða sem er 

nauðsynlegur til að halda fyrirtækinu starfandi með þeim tilgangi til að auka tekjur. Þau útgjöld sem 

myndast vegna uppbyggingu fyrirtækis í olíu og gas iðnaðinum er frádráttabær.
54

 

Hvert ríki er með sínar eigin reglur þegar kemur að uppruna olíu og gas. Bandaríkin er eina ríkið sem 

veitir landar eigandanum rétt á þeim jarðefnunum sem finnast undir landinu hans. Öll önnur ríki 

krefjast eignarrétt á jarðefnum sem finnast undir yfirborðinu og aðeins sum greiða landar eigandanum 

þóknun.
55

  

The Bureau Land Management (BLM) sér um útleigu á 258 milljónir ekrum af jarðefnasvæði.  

Af þessum 258 milljónir ekrum er 57 milljónir ekra í eigu ríkisins (e. Ferderal). Ríkið á ekki yfir 

svæðið sem er á yfirborðinu heldur aðeins undir því. Yfirborðið er í eigu einkaaðila. 

Ríkisstofnanir sjá um 385 milljónir yfirborð ekra af jarðefnasvæðum. En talið er að aðeins helmingur 

af þessum 700 milljónir ekra innihaldi olíu og/ eða jarðgas.
56

  

Rannsóknar ferlið sem er stjórnað af stjórnvöldum er orðið svo flókið og takmarkað sem hefur leitt til 

þess að stóru olíufyrirtækin hafa ekki lengur áhuga á að starfa í Bandaríkjunum. Til eru tvær leiðir til 

þess að geta rannsakað í Bandaríkjunum. Fyrri leiðin er að semja við landar eiganda um þóknun,  

fá leyfi hjá sveitarfélaginu, fylkinu og ríkinu og þá máttu hefja rannsókn. Seinni leiðin er að ef 

olíufyrirtæki vill rannsaka út á hafi eða svæði sem er í eigu fylkis eða ríkisins þarf að bjóða í 

sérleitarsvæðið á opinberum uppboðum sem haldin eru einu sinni á ári. Áður en það gerist þarf 

                                                           
51

  Railroad commission of Texas. (e.d.).  
52

  Oil and gas mineral services. (e.d.). Depletion allowance. 

   
53

  Ernest and Young. (2009). Bls. 312-313.  
54

  Ernest and Young. ( 2009). Bls. 312-313. 
55

  Sighvatur Pétursson. (Munnleg heimild, 12. janúar 2010). 
56

  Greg Varisco. (Munnleg heimild, 9. janúar 2010). 
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ríkisstjórnin að lýsa yfir að sérleyfisvæði sé opið fyrir rannsóknir. Það getur tekið mörg ár fyrir að 

svæði séu opnuð opinberlega og sum aldrei.
57

 

Þegar að olíufyrirtæki sækir um leyfi vegna leigu á svæði þarf hann að greiða 20% af fjórðungi af 

heildar virði olíu og gas sem er til umráða hjá þeim til ríkistjórnar Bandaríkjanna.
58

 Boðin eru út þrjú 

misjafnar tegundir af svæðum. Hin almennu svæði eru afhent þeim sem er ábyrgur og býður hæðst. 

Hvert leyfi fær aldrei meira landsvæði en 2.560 ekrur nema í Alaska. Leyfishafi þarf að greiða þóknun 

sem er aldrei minni en 12,5% af magni eða verðmæti framleiðslunnar. Leyfishafi þarf að greiða 

svæðisgjald fyrir hverja ekru. Þurfa því þeir sem bjóða í hvert svæði að koma tilboð um það hvað þeir 

mundu vilja greiða fyrir hverja ekru en lágmarkið er tveir dollarar á hverja ekru fyrir tveggja ára 

tímabil. Eftir það hefur ráðherra leyfi til þess að hækka lágmarksgjaldið.
59

 

Annað leyfið er fyrir sérstök tjöru sand svæði og eru aðeins leigð til þeirra sem eru ábyrgir og hæst 

bjóðendur. Hver leyfi innheldur svæði sem er innan við 5.760 ekrur og þóknunin er 121/2 % af magni 

eða verðmæti framleiðslunnar.
60

 

Þriðja leyfið er fyrir þau svæði sem innihalda bæði tjöru sand og olíu/ gas. Leyfishafi getur því fengið 

tvennskonar leyfi hér, annað hvort til að rannsaka og vinna þá auðlind sem þar finnst eða að rannsaka 

og þróa olíu og gas. Greiðsla er svipuð og í hinum en það er árleg leiga, en lámark ásættanlegrar 

svæðisgjald er hér einnig tveir dollarar á hverja ekru.
61

 

Ef engin samkeppni eru um ákveðið landsvæði þarf sá sem er hæfur umsækjandi að greiða 75 dollara 

umsóknargjald og þóknun upp á 12,5% af magni eða verðmæti framleiðslunnar.  

Hvert leyfi sem gefið er út er til 10 ára og eftir það 2 ár í senn svo lengi sem framleiðslan er að borga 

sig.
62

 

Leitarleyfi (e. Prospecting permit) er leigt í samræmi við reglur og reglugerðir sem mælt er til um. 

Hvert leyfi er veitt til tuttugu ára og er þóknunin 5% af magni eða verðmæti framleiðslunnar og er 

svæðisgjaldið einn dollari á hvern hektara sem greitt er árlega. Leyfishafin er heimilt að leigja út það 

svæði sem hann hefur til afgangs.
63

 

 

 

  

                                                           
57

  Sighvatur Pétursson. (Munnleg heimild, 12. janúar 2010). 
58

  Cornell University law school. (e.d.). § 224. Payments for oil or gas taken prior to application for lease. 
59

  Cornell University law school. (e.d.). § 226. Lease of oil and gas lands. 
60

  Cornell University law school. (e.d.). § 226. Lease of oil and gas lands. 
61

  Cornell University law school. (e.d.). § 226. Lease of oil and gas lands. 
62

  Cornell University law school. (e.d.). § 226. Lease of oil and gas lands. 
63

  Cornell University law school. (e.d.). § 223. Leases; amount and survey of land; term of lease; royalties and  annual 

rental. 
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5.2. Kanada 

 

Kanada er sambandsríki sem skiptir sér niður í fylki og hefur hvert fylki sitt sjálfstæði í skattamálum. 

Skattlagning í olíuiðnaðinum í Kanada er samansett af þóknun og tekjuskatt. Allir olíu og gas 

framleiðendur eru skyldugir til að greiða ríkis þóknun (e. Crown royalty) sem er frá 10-45%.  

Þessi ríkis þóknun og tekjuskattur er einu gjöldin sem þarf að greiða vegna hagnaðar af framleiðslunni 

á olíu og gasi. Það eru því engin sérstök kolvetnisskattalög sem gilda í Kanada.
64

  

Í Kanada er meiri hluti af jarðefna leyfunum í eigu ríkisins en heimilt er að draga þennan skatt til 

frádráttar af skattskyldum tekjum. Fyrirtækjaskatturinn (e. Federal corporate tax) er 18% árið 2010.  

Á fyrirtækjaskattinn er bætt á fylkiskatt sem er frá 10-16% og er innheimtaður frá hverju fylki fyrir 

sig.
65

 

Svæðisgjöldin geta verið mismunandi eftir fylkjum en í Alberta er greitt árlega 3.50 kanadíska dollara 

á hvern hektara sem notað er undir leit eða vinnslu. Í enda ársins 2008 höfðu stjórnvöld í Alberta gefið 

út 97.877 leigusamninga.
66

 

 

5.3. Grænland 

 

Olíuleit við vestur Grænland byrjaði þegar að olíuverð hækkaði óvenjulega mikið kringum 1970.  

Árið 1975 fengu sex fyrirtæki leitarleyfi og einu ári síðar var farið að hefja boranir á fimm 

rannsóknarborholum en kom í ljós að holurnar voru allar þurrar. Árið 1990 var aftur hafist við 

rannsóknir en þá á Nuussuaq svæðinu sem er norð-vestur af Grænlandi, og kom í ljós við boranir 

miklar blæðingar af olíu sem komu aðallega frá eldstöðva steinum. Opnað var fyrir leitarleyfi árið 

1992-93 en bárust engar umsóknir þá og því var farið í meiri rannsóknir og opnað aftur fyrir umsókn 

árið 1999.
67

 Samkvæmt lista sem ríkistjórn Grænlands gaf út 1 desember 2009 er búið að gefa út mörg 

leitar- og rannsóknarleyfi fyrir næstu árin.
68

 

Þegar að olíufyrirtæki ætla að hefja starfsemi á Grænlandi þurfa þau að hafa skráð útibú á Grænlandi 

þannig að hægt sé að skattleggja það.
69

 Tekjuskattur fyrirtækja er 30% og bættist við það 6% 

aukagjald sem gerir tekjuskattinn 31,8%. Fyrirtæki sem falla undir jarðefnaauðlinda lögin  

(e. Mineral Resources) eins og olíufyrirtæki gera, geta þau sótt um undanþágu frá aukagjaldinu í 

ákveðin tíma. Aðrir skattar og gjöld eins og svæðisgjöld,
70

 virðisaukaskattur, söluskattur, veltu skyldu 

skattur er ekki á Grænlandi en þar eru hins vegnar hafnar gjöld.
71

  

                                                           
 
64-65

  Ernest and Young. (2009). Bls. 50.  
66

  Goverment of Alberta. (e.d.).  
67

  Ghexis. (e.d). Exploration history. 
68

  Bureau of minerals and petroleum goverment of Greenland. (2009, desember).  
69

  Ghexis. (e.d). Taxation. 
70

   Peter Eduard Christiansen. (Munnleg heimild, 1.janúar 2010). 
71

  Kpmg. (e.d).  
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Útibú erlendra fyrirtækja sem staðsett eru á Grænlandi og þurfa að greiða arð til höfuðstöðvana eru 

háð takmarkaðri skattskyldu á arði og greiðir því aðeins 37%. Fyrirtæki sem hafa höfuðstöðvar sínar á 

Grænlandi og eru með að minnsta kosti 25% hlutafjár í dótturfélögum annarsstaðar eru undanþegin 

skatt af þeim arð sem dótturfélög láta höfuðstöðvarnar fá.
72

 

Afskriftir á Grænlandi eru leyfðar, upp að 5% á byggingum, skip 10%, flugvélar 30% og 100% fyrir 

rekstrarbúnað/ framleiðslubúnað sem kostar undir DKK 100.000.
73

 

Þegar fyrirtæki gangast undir að sækja um leitarleyfi (e. Prosepecting licence) þurfa þau að greiða 

DKK 15.000 vegna veitingu leyfa og DKK 7.500 vegna samþykki fyrir tilfærslu á leyfi.
74

 

 Leyfishafi fær fimm ár til að fara yfir og leita en hann hefur ekki einkarétt á svæðinu. Aðeins þeir sem 

hafa rannsóknar/vinnslu leyfi (e. Exploration licence) hafa einkarétt á því svæði sem þeir eru að vinna 

á.
75

  

Þegar komið er að rannsóknarleyfinu (e. Exploration licence) þarf leyfishafinn að greiða DKK 25.000 

til að fá afhent leyfið. Ef framlengja á leyfinu þarf að greiða sömu upphæð. Greiða þarf einnig ársgjald 

fyrir leyfið upp á DKK 25.000 sama hversu leyfis svæðið er stórt. Ef leyfishafi vill fá að stækka 

rannsóknarsvæðinu skal greiða DKK 12.500.
76

 Leyfið skiptist í þrjú tímabil sem hvert getur náð yfir 

nokkur ár hvert.
77

 Hvert leyfir er veitt til 10 ára en sum til 16 ára. Hægt er að lengja leyfið um 3 ár en 

hámarkstími á hvert leyfi er 50 ár.
78

  

Aðeins þau fyrirtæki sem hafa búsettu á Grænlandi og geta sýnt fram á fjárhagslega og tæknilega getu 

eru veitt rannsóknar leyfi (e. Exploration licence).
79

 Þau fyrirtæki sem hafa rannsóknarleyfi er í 

einskonar samstarfi við Grænlenska ríkið og fá því allar upplýsingar sem til eru án auka kostnaðar.
80

  

Vinnsluleyfi (e. Production license) er aðeins afhent þeim sem hafa efnahagslega og tæknilega getu. 

Leyfishafin þarf að greiða árgjald upp á DKK 1.000.000. Þegar náð verður í vinnanlega olíu þurfa 

olíufyrirtækin að greiða 8-12% af kostnaði til ríkisins.
81
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5.4. Færeyjar  

 

Eftir margra ára samningarviðræður við konunglegu ríkjastjórnina í Kaupmannahöfn fékk heimstjórn 

Færeyjar afhent rétt á auðlindum sínum árið 1992. Með þessu var tekist við að kanna hvort kolvetni sé 

að finna í Færeyjum. Fyrstu leyfin voru gefin út árið 2000 og var mikill áhugi til staðar hjá 

fyrirtækjum að koma og rannsaka svæðið.
82

 

Stjórnvöld Færeyja settu árið 1998 lög um kolvetnisstarfsemina. Þar geta stjórnvöld gefið leyfi til þess 

að bjóða út leyfi til rannsókna og vinnslu á kolvetni. Stjórnvöld senda út tilkynningu um leyfisútboð 

sem uppfylla ákveðin skilyrði og skilmála.
83

 Afmörkuð svæðin hafa þrisvar sinnum verið opnuð, 

þann 17. águst 2000, 17. janúar 2005 og 8. desember 2008.
84

  

Lögin um kolvetnisstarfsemi hafa það markmið að stuðla að viðeigandi og skynsamri nýtingu á 

færeyskum kolvetnum. Það er því eitt af skilyrðum leyfa að umsækjandinn nýtir auðlindirnar á 

skynsaman hátt og veitir Færeyjum hlutdeild af þeim ágóða sem getur komið úr þessari starfsemi. 

Leyfishafa er einnig skylt að nýta sér vinnuafl, vöru og þjónustu, hafnir og flugvelli sem Færeyjar 

bjóða upp á en einnig þarf allt kolvetni vera flutt á land.
85

 Olíu fyrirtæki geta þó sótt um undaþágu frá 

þessari reglu til ráðherra.
86

  

Leitarleyfi (e. Prospectiong licenses) gefur leyfishafanum aðeins rétt til þess að leita og rannsaka hvort 

um sé að finna kolvetni á Færeysku landsvæði. Greiða þarf DKK 10.000 fyrir að sækja um leyfið til 

Jarðfeingi
87

 og DKK 75.000 fyrir að fá afhent leyfi til að leita og rannsaka. Þegar leyfishafinn fer að 

hefja rannsóknir sínar er honum skylt að taka færeyskan veiði fulltrúa sem mun bera ábyrgð á tengsl 

við veiðiskip á svæðinu.
88

 

Leyfi til rannsókna skal vera veitt til allt að 12 ára. Leyfishafin þarf að vera búin að útbúa áætlun sem 

ráðherra þarf að samþykkja áður en hafist er við rannsóknir. Í áætluninni þarf að vera sagt frá 

þróuninni á sviði rannsókna og nauðsynlegt er að gera jarðbylgju kannanir (e. Seismic survey) og bora 

rannsóknarholur.
89

 Leyfi til vinnuleyfis nær yfir það svæði sem leyfishafi hefur rannsakað og áætlar að 

hefja kolvetnisvinnslu á. Þetta leyfi hefur alls 30 ára hámarkstíma.
90
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Leyfishafin þarf að greiða svæðisgjöld sem greidd eru einu sinni á ári og fara stighækkandi eftir fyrstu 

6 árin. 

 
 

Mynd 5: Tafla með svæðisgjöldunum. 
 

Eitt af því sem leyfishafi þarf að greiða samkvæmt Færeyskum ákvæðum er að greiða  

200.000 DKK í byrjun hvers leyfisárs sem fer í verkefni sem stuðla að framtíð kolvetniskannana á 

Færeysku svæði. 
91

 

Konunglega færeyska heimstjórn setti lög nr. 26/1999 um innheimtu og eftirlit með skattlagningu 

tekna af olíuvinnslu (f. Um at skatta inntøkur av kolvetnisvirksemi). Með þessum lögum er verið að 

taka til allra þeirra tekna sem verða til af leit, rannsóknum og vinnslu á kolvetnum í Færeyjum og á 

færeysku yfirráðasvæði óháð heimilisfestu eða skráningu lögaðila sbr. 1. gr. sömu laga, og er aðgreint 

frá tekjum annarrar starfsemi. Með setningu þessara laga var ákveðið að olíuskattur væri 27% sem var 

á þeim tíma sama og fyrirtækja skattur.
92

 Fyrirtækjaskatturinn í Færeyjum er 18% í byrjun árs 2010.
93

  

Í lögunum kemur fram að ef starfsemi vegna kolvetnisauðlinda (e. Hydrocarbon deposits) fer fram á 

færeysku yfirráðasvæði og annarra ríkja þá hafa Færeyjar gert samning um að framleiðsla á kolvetnum 

teljist að hluta til eða að öllu leyti til Færeyja. Einnig kemur fram að flutningur kolvetnis  

(e. Pipeline transmission of hydrocarbons ) sem unninn er á færeysku yfirráðasvæði en er landað 

annarstaðar skal greiða skatts í Færeyjum. 

Í 2. gr. laganna er greint frá því að tekjur sem verða til við sölu á kolvetnum séu skattlagðar af því 

söluverði sem er samkvæmt reikningi. Heimastjórn er þó heimilt að leggja skattlagninguna á ef að 

söluverðið á reikningnum er ekki í samræmi við markaðsverð. 

Þá er tekið fram í 4. gr. laga um innheimtu og eftirlit með skattlagningu tekna af olíuvinnslu að tekjur 

sem verða til við olíuleit og vinnslu sem mynda tekjuskattstofninn fyrir olíuskattinn og 

viðbótarolíuskattinn er heimilt að draga frá tekjustofni allan þann rekstrarkostnað sem myndast við 

öflun tekna, tryggja þær og halda þeim við.  
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  Ministry of fisheries and natural resources. (2008). Bls. 11.  
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  Sigurð í Jákupsstovu. (Munnleg heimild, 11. janúar 2010). 

 

Svæðis og umhverfisáhrifa gjald: 

Greiðsla; ár 1 til 6 -DKK 750 pr. km2 
Greiðsla; ár 7 -DKK 1.250 pr. km2 
Greiðsla; ár 8 -DKK 1.750 pr. km2 
Greiðsla; ár 9 -DKK 2.500 pr. km2 
Greiðsla; ár 10 -DKK 3.750 pr. km2 
Greiðsla; ár 11 -DKK 5.250 pr. km2 
Greiðsla; ár 12 -DKK 7.750 pr. km2 
Greiðsla; ár 13 -DKK 11.250 pr. km2 
Greiðsla; ár 14 -DKK 17.250 pr. km2 
Greiðsla; ár 15 -DKK 26.250 pr. km2 

Greiðsla; ár 16 -og þarf eftir DKK 39.250 pr. km2. 
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Árið 2000 var gerð breyting á olíulögunum í Færeyjum sem bætti heildarmyndina á þeim. Sett var á 

2% framleiðslugjöld og fyrirtækjaskatturinn gerður að 27%. Einnig var bætt við sérstökum 

kolvetnisskatt.
94

  

Sérstaki kolvetnisskatturinn var settur á til þess að skattleggja hagnaðarsama kolvetnisvinnslan. 

Markmiðið með þessu er að settur verði skattur á hagnað þegar búið er að taka tillit til kostnaðar vegna 

vinnslu. Þá þarf leyfishafinn ekki að greiða sérstaka kolvetnisskattinn fyrr en komin er ákveðin ágóði 

eða 20% af ákveðni kolvetnisauðlind. Þannig er olíufyrirtækjum leyft að jafna sig eftir miklar 

fjárfestingar og annan kostnað. Sérstaki kolvetnisskatturinn fer síðan stighækkandi eftir því sem 

ágóðinn verður hærri en ef hann nær ekki þessum mörkun er engin sérstakur skattur settur á. 

Sérfræðingar hafa gert grein fyrir því hvar 20% af sérstökum kolvetnisskatti og leggja mörkin miðað 

við aðstæður í Færeyjum; til að mynda vegna veðurskilyrða, kostnaðar vegna dýpis og að rannsóknir 

skili ekki árangri og vegna vaxtagjalda.
95

 

Sérstaki kolvetnisskatturinn skiptist í þrjú þrep; þegar að lind hefur hærri afkastavexti  

(e. Internal rate of return) en 20%. Þá er álagning almenns kolvetnisskatts lögð við 10% skatt á 

ágóðann. Annað þrep er þegar að lind hefur hærri afkastavexti (e. Internal rate of return) en 20-25% þá 

er almenni skattur lagður á og sett er á 10% viðbótarskattur. Þriðja þrepið er sett þegar afkastavextir  

(e. Internal rate of return) eru 30% eða hærra þá er bætt 40% viðbótarskatti við. 
96

 

Með þessari háu skattlagningu vilja fyrirtækin fá eitthvað í staðinn og er þeim því leyft að draga 

kostnað frá við fund á kolvetni og mat á vinnsluhæfni kolvetnislindar frá á fyrsta árinu sem olíulindin 

verður til í skattalegu tilliti. Einnig teljast vaxtagjöld og vaxtatekjur frávik þegar reiknaður er út 

skattagrundvöllurinn en öflun eigna er að fullu frádráttabær á því ári sem það er stofnað.
97

  

Leyfilegt er að afskrifa 30% af höfuðstöðvum og búnaði af niðurfærðu verði.
98

 

Hin almenni olíuskattur er frádráttarbær þegar verið er að reikna skattstofninn. Sá skattur er ekki 

reiknaður fyrir hverja kolvetnisauðlind eins og sérstaki kolvetnisskatturinn. Almenna olíuskattinum er 

skipt niður á milli olíulinda í það hlutfall sem tekjur skapast af og dregin frá þeim lindum þar sem 

sérstaki kolvetnisskatturinn er reiknaður.
99
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Niðurstaðan er sú vegna skattlagningu á kolvetnum verður olíustarfsemi aldrei skattlögð meira en 

57,1%. Hin almenni fyrirtækjaskattur 27% og framleiðslugjöld 2% eru það sem leyfishafin þarf að 

greiða en það er frádráttabært þegar kemur að útreikningi á sérstaka kolvetnisskattinum en þá verður 

eftir jaðarskattur upp á 35,6% sem er á fyrsta þrepi viðbótarskattsins. Á öðru þrepinu er 

jaðarskatturinn 46,3% og þriðja 57,1%. Skattarnir eru því eins og sagt er hér að ofan aldrei hærri en 

57,1%.
100

 

 

 

Mynd 6: Sýnir arðsemi sem myndast af hagaði sem  

              myndast eftir reglubundnum kolvetnis  

              tekjuskatt. 

 

Samkvæmt töflunni má sjá að ef hagnaðurinn er undir 20% þá þarf leyfishafin að greiða 28,5% í skatt 

en ef hagnaðurinn er yfir 30% þá er greitt 57.1% í skatt.
101

  

 

Hér er dæmi um hagnað sem heimastjórnin myndi fá ef framleitt væri 200 milljónir tunna. 

 

 
 

Mynd 7 Er af tekjum sem geta myndast í ríkissjóð miðað við eftirfarandi forsendur 
 

 

Gerum ráð fyrir langtíma olíuverð sé 50 USD á tunnu, framleiðslukostnaður ásamt framleiðslu þóknun 

(e. Production royalty) sé 21 USD á tunnu skattskyldar tekjur (e. Taxable income) 29 USD á tunnu. 
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Hagnaður fer allur eftir því hvernig skattlagt er en miðað við þær tölur sem eru gefnar í myndinni þá er 

ríkissjóður að fá á milli 9-17 billjónir DKK yfir 15-20 ára tímabil. Þessar tölur þarf þó að líta á með 

varúð þar sem mögulegt er hjá fyrirtækjum að leggja frádrátt á kostnað vegna skattskyldra tekna.
102

  

 

5.5. Noregur  

 

Jarðlög í Noregi hafa verið rannsökuð í mörg ár og þar af leiðandi er til óhemju mikið af gögnum um 

svæðið. Leitar- og vinnusvæði í Noregi eru oftast nær ekki langt frá landi. Það hefur áhrif á hverskonar 

skattlagning væri heppilegust miðað við stofnkostnað og áhættu.
103

 

Norska ríkið skattlegur olíufyrirtækin þannig að sett er á sérstakur kolvetnisskattur (e. Resoutce rent 

tax) sem er 50% af hagnaði
104

. Einnig innheimta þeir hin almenna tekjuskatt fyrirtækja sem nemur 

28%
105

 sem að öllu jöfnu er alls 78% skattur sem olíufyrirtækin þurfa að greiða. Ef Norska ríkið telur 

að ekki sé verið að nota rétt markaðsverð á olíu mun ríkið nota raunverulegt söluverð sem grunn við 

að reikna út skattlagninguna hjá fyrirtækjum.
106

  

Kolvetnisfyrirtækjum er heimilt að draga allan þann rekstrarkostnað frá skattstofni sem fellur til þegar 

verið er að afla tekna. Inní þetta má telja til svæðisgjöld, rannsókna- og þróunarkostnað
107

 fjármál, 

rekstur og flutningskostnað.
108

 Afskriftir og uppsafnað tap á sér sérstakar reglur en þær er hægt að nýta 

á móti þegar hagnaður verður til hjá fyrirtækinu og engin tímamörk eru á nýtingu tapsins.
109

 

Samkvæmt skattablaði Noregs (e. Tax Facts Norway 2009) er sagt frá því að eignir sem eiga að 

afskrifast verði að minnsta kosti að kosta 15.000 norskar krónur og með líftíma upp á minnsta kosti 3 

ár. Áþreifanlegar eignir er hægt að afskrifa allt frá 2-30% en óáþreifanlegar eignir falla ekki undir 

neinar sérstakar reglur heldur er almenna reglan að leyft er til frádráttar kostnaður af kaupum á 

eigninni yfir líftíma hennar.
110

 Ef skuldir fyrirtækis er umfram 80% af heildar skuldum og eigið fé í 

loka uppgjöri geta stjórnvöld takmarkað hvaða kostnaðarliðir séu gjaldfærðir við starfsemi 

fyrirtækisins.
111

 

Skattlagning norska ríkisins hefur þann kost að teljast vera einföld en aftur á móti á er ókosturinn sá að 

 þangað til kolvetnisfyrirtæki fara að greiða skatt af hagnaði og ef engin olía það  getur liðið langur tími

finnst þá er endurgreiddur hluti af olíuleitarkostnaðinum.
112

 Fyrirtæki þurfa einnig að greiða aðra 

skatta sem tengist olíunni starfseminni er koltvíoxíð skattur (CO2), NOX skattur og svæðisgjald. CO2 
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er reiknaður þannig að miðað er við staðlaða rúmmetra (SCM) af því gasi sem er brennt eða sleppt út 

og hvern lítra af jarðolíu sem  brunnin er þarf að greiða NOK 0,46 á hvern lítra eða SCM gas árið 

2009. Noregur tók þátt í milliríkjasamningnum í Gautaborg árið 1999 um að draga árlega úr útstreymi 

köfnunarefnisoxíð (NOX) var því skatturinn árið 2009 NOK 15,85 á hvert kg af NOX.
113

 

 

 
 

Mynd 8: Útreikningur skatta á jarðolíu. 

 

1.janúar 2007 var sett á nýjar reglur um svæðisgjöld.
114

 Svæðisgjöldin eiga að vera gjöld sem hvetur til 

þess að farið verður yfir svæðin með árangursríkum hætti þannig að hugsanleg úrræði vegna vinnslu 

munu hefjast eins fljótt og unnt er.
115

 Fyrirtæki gátu sótt um undanþágu frá svæðisgjöldum á því svæði 

þar sem vinnsluleyfið stendur yfir eða á svæði sem mögulegt er að borað verður á.
116

 Ef ekkert er um 

samið þarf að greiða á fyrsta ári NOK 30.000 á km
2
, öðru ári NOK 60.000 á km

2
 og eftir það 

NOK 120.000 á km
2
.
117

  

Fyrir rannsóknarleyfi (e. Exploration licence) skal greiða NOK 60.000 ár hvert og fyrir hverja 

jarðbylgju könnun (e. Seismic survey) skal greiða NOK 30.000. Eftir að könnun er lokið skal 

leyfishafi leggja fram allar þær upplýsingar og niðurstöður sem urðu úr starfseminni til forstjóra 

Norska Petroleum. 
118

 

Þegar leyfishafi skilar inn umsókn fyrir vinnsluleyfið (e. Production licence) þarf hann að greiða  

NOK 100.000. Einungis þeir sem hafa tæknilega hæfni og fjárhaglsega getu er veitt leyfi.  

Leyfishafi þarf ekki að greiða neinn framleiðslugjöld þar sem þau voru felld árið 1992 vegna 

endurskoðunar á norska skattkerfinu.
119
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Operating income (norm price)

 - Operating expenses

- Linear depreciation for investments (6 years)

- Exploration expenses, R&D and decommisioning

 - CO2-tax, NOX-tax and area fee

 - Net financial costs

= Corporation tax base (tax rate: 28 %)

– Uplift (7,5 % of investment for 4 years)

= Special tax base (tax rate: 50 %)
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5.6. Írland  

 

Seint á árunum 1960 hófu leitarskip að leita að olíu við suður hluta Írlands. Árið 1971 fór skipið 

Glomar North Sea í olíuleiðangur um Írland en fann í staðinn fyrstu jarðgas auðlindina við Írland. 

Fimm árum síðar var jarðgasinu komið til Írlands.
120

 

Írsku lögin um kolvetnisskatt kallast lög um hráolíu og aðrar jarðefna framkvæmdir  

(e. Petrolium and Other Minerals Development Act, 1960). Kolvetnisstarfsemi á Írlandi er stjórnað af 

ráðherra sjávarútvegs‐ og auðlindamála en hann veitir fyrirtækjum leyfi til leitar, rannsókna og vinnslu 

kolvetna. Til þess að uppfylla þau skilyrði til þess að fá leyfi þurfa fyrirtækin að sýna fjárhagslega 

getu, sérfræðiþekkingu, vinnuáætlun, greiða gjöld fyrir útgáfu leyfa, og hafa opna gátt.
121

  

Leyfin sem veitt eru fara eftir reglun ráðuneytisins sem eru allt frá árinu 1992.  

Olíufyrirtækin þurfa að greiða svæðisgjöld sem fara eftir stærð svæðisins en leigan fer stighækkandi 

eftir því hversu mikið svæðið minnkar. Ef leyfishafi telur líkur á að um sé að ræða lind með 

vinnanlegu magni getur leyfishafin sótt um bráðarbrigðarleyfi.
122

 

Írland veitir fyrst leitarleyfi (e. Prospecting license) til þriggja ára en leyfið má ekki fara yfir þann 

hámarkstíma. Leyfishafi hefur rétt á að segja upp leyfinu með eins mánaðar fyrirvara með skriflegri 

beiðni til ráðherra. Leyfishafi fær með þessu leyfi til þess að leita hvar sem er á írskum landgrunni að 

olíu svo framarlega sem svæðinu hefur ekki verið ráðstafað öðrum. Leyfishafi skal greiða vegna 

umsóknar €1520 á hvert leyfi, en eftir það árlega €7601.
123

 

Leyfis réttindi (e. Licensing option) er önnur tegund leyfa sem veitir leyfishafa forgangsrétt að 

rannsóknarleyfi á tilteknu svæði í allt að 3 ár. Eitt að skilmálum þessa leyfis er að leyfishafi hafi einnig 

leitarleyfi (e. Prospecting license) á meðan leyfis réttindin (e. Licensing option) standa yfir. 

Kostnaður fyrir leyfishafa vegna umsóknar er €1502, en eftir það skal vera greitt árlega €29 á hvern 

km
2
.
124

 

Þriðja er rannsóknarleyfi (e. Exploration license) en leyfishafi skal greiða €9122 vegna 

umsóknarinnar. Til eru þrennskonar leyfi; fyrsta er staðlað rannsóknarleyfi  

(e. Standard Exploration Licence) er gefið til að rannsaka í minna en 200 m dýpi. Leyfið er veitt til  

6 ára sem skiptist í tvö þrep í þrjú ár hvert. Leyfisgjöld fyrir fyrstu þrjú árin eru €182 á hvern km
2 

og 

hækkar eftir það í €365 á km
2 

á ári. Í fyrsta þrepinu skal svæðið sem leyfið fellur undir vera rannsakað 

vel og skylt er að bora eina rannsóknarborholu til þess að kanna svæðið vel og vandlega. Þegar að þrír 

mánuðir eru eftir af þrepi eitt skal senda vinnuáætlun fyrir þrep tvö fyrir samþykki ráðherra og einnig 

gefa upp 50% af leitarsvæðinu.
125

 

                                                           
120

  Bord Gáis. (e.d.). 
121

  Margrét Vala Kristjánsdóttir. (2006). Bls. 33.  
122

  Margrét Vala Kristjánsdóttir. (2006). Bls. 33.  
123-125

  Department of communications, energy and natural resources. (2007). Bls. 12.  

 

 



 

26 
 

Annað er djúpsjávar rannsóknarleyfi (e. Deepwater Exploration License) er veitt til að rannsaka í 

meira en 200 m dýpi. Leyfið er veitt er til níu ár í senn sem skiptist í þrjú þrep á þriggja ára tímabili. Á 

tímabili eitt er greitt €91 fyrir hvern km
2
, þrep tvö er greitt €182 á km

2
 og þrep þrjú þar eftir er greitt 

€365.
126

 

Þetta leyfi er svipað og staðlaða rannsóknarleyfið (e. Standard exploration licence) þar sem að það þarf 

einnig að fá samþykki ráðherra vegna vinnuáætlun fyrir þrep tvö og svo aftur fyrir þrep þrjú.  

Við lok þrep eitt og tvö skal leyfishafi gefa upp 50% af leitarsvæði sínu og við enda þrjú þreps skal 

leyfishafi gefa þau einnig upp að fullu ef ekki hefur hafist handa að kanna það svæði.
127

 

Þriðja er rannsóknarleyfi fyrir ókönnuð svæði (e. Frontier Exploration Licence) leyfi sem veitt er á 

svæði sem innihalda sérstaka erfiðleika hvað varðar umhverfi og jarðfræði, en leyfið er auglýst á 

ákveðnum tíma frá ráðherra. Leyfið er veitt til tólf ára sem skiptast í fjögur þrep. Á fyrsta þrepinu er 

greitt €29 á hvern km
2
, á þrepi tvö er greitt €60 og á þrepi þrjú og í framhaldi af því er greitt €121 á 

km
2
. Fyrstu þrjú þrepin eru eins og þrepin sem hafa verið sagt frá áður en í fjórða þrepinu mun vera 

uppgjafar þrep ef ekki hefur verið hafist við að bora rannsóknarborholu númer tvö við enda þriðja 

þreps. Eftir fyrsta þrepið skal leyfishafi gefa upp 25% af leitarsvæði sínu en 50% eftir annað þrep.
128

 

Vinnsluleyfi er veitt þegar lind sem hagkvæmt er að vinna úr finnst og öll skilyrði eru uppfyllt. 

Tími sem fæst til slíks verkefni er ákveðinn af ráðherra en leyfishafinn þarf að greiða svæðisgjald sem 

fer eftir ferkílómetra fyrir það svæði sem hann tekur til sín. Eftir það getur leyfishafi fengið leyfi á 

svæði sem að liggja að vinnslusvæðinu (e. Reserved Area Licence).
129

 Umsóknargjald fyrir 

vinnslusvæðið (e. Reserved area licence) er €9122 en annars eru önnur árleg gjöld eins og hjá 

rannsóknarleyfinu (e. Exploration licence).
130

 

Það er engin sérstakur kolvetnisskattur
131

 né framleiðslugjöld á Írlandi.
132

 Tekjuskattur fyrirtækja á 

Írlandi er 25% af skattskyldum tekjum. Olíufyrirtæki þurfa þó að greiða 5-15% Profit resource rent tax 

(PRRT) sem er skattur af hagnaði vegna leigu á auðlindum. Í myndinni hér að neðan sést að 

hagnaðarhlutfallið (e. Profit radio) er lægra en 1,5 þá þurfa olíufyrirtækin ekki að greiða nein PRRT 

skatt. Ef hagnaðarhlutfallið er frá 3,0 til 4,5 þá þarf að greiða 10% af hagnaði til ríkisins.
133

  

 

Mynd 9: Sýnir skattahlutfallið sem þarf að greiða eftir hagnaðarhlutfalli. 
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Profit radio <1,5 >1,5 but <3,0 >3,0 but <4,5 >4,5

Additional tax 0% 5% 10% 15%



 

27 
 

Fyrirtækin mega draga 100% til frádráttar allan þann kostnað sem verður til við öflun tekna í bæði 

olíuleit og vinnslu en skatturinn sem greiddur er til að greiða leigu á náttúruauðlindum er ekki 

frádráttabær.
134

  

  

5.7. Samantekt  

 

Öll þau ríki sem hefur verið sagt frá í þessari ritgerð hafa farið ýmsar leiðir til þess að skattleggja 

auðlindirnar sínar. Öll eru þau að reyna að tryggja að ríkið fái sem mest fyrir nýtingu á 

kolvetnisauðlindunum sínum með því að setja á ýmis gjöld og skatta. Ríkin vilja því skattleggja þær 

tekjur sem verða til vegna olíustarfseminnar. Þar af leiðandi eru tekjur sem verð til vegna olíu eða gas 

lind skattlagt í því ríki sem lindin tilheyrir.  

 

Ríki eins og Bandaríkin, Kanada, Færeyjar, Noregur, Írland og Ísland innheimta svæðisgjöld. 

Svæðisgjöldin eru oftast innheimt vegna samninga sem ríkið gerir við olíufyrirtæki. Grænland er eina 

ríkið sem um hér er fjallað sem ekki innheimtir svæðisgjöld. Svæðisgjöldin eru mishá og stærðin á 

hverju svæði ekki sú sama hjá ríkjunum. 

 

Í Bandaríkjunum er misjafnt hvernig ákveðið er hversu hátt svæðisgjaldið á að vera. Svæði eru oft 

boðin upp á uppboði með lágmarksviðmið 2 dollara. Sum olíufyrirtæki þurfa að greiða ákveðna 

þóknun sem svæðisgjald af framleiðslunni ef það er að vinna olíu eða gas á landareign einkaaðila. 

Þegar allt þetta er sett saman eru svæðisgjöldin í Bandaríkjunum mikið hærri og flóknari en 

svæðisgjöldin á Íslandi. 

Olíufyrirtæki þurfa að greiða skatta af tekjum sem myndast vegna hagnaðar af framleiðslunni. 

Skattlagningin samanstendur aðallega af fyrirtækjaskatti 35%, aðskilnaðar skatt (e. Severance) 4,6% 

og þóknun (e. Royalty offshore) 18,75% á hafi úti. Þetta er alls 58,35% sem greitt er af hagnaði til 

ríkisins. Einnig er heimilt í Bandaríkjunum að draga til frádráttar útgjöld sem notuð voru til að 

framleiða hagnað.  

Á móti er aðeins greiddur fyrirtækjaskattur 18%, vinnslugjald/framleiðslu skattur 5-58% og sérstakur 

kolvetnisskattur 5,5-44% á Íslandi.  

 

 Í Kanda er kerfið ekki eins flókið til að leigja svæði undir olíu eða gas leit. Svæðisgjaldið er  

3,50 kanadískir dollara í Alberta fylki á hvern hektara sem mundi teljast tiltölulega lágt gjald. 

Olíufyrirtækin þurfa að greiða til skatts ríkis þóknun 10-45% (e. Crown royalty), fyrirtækjaskatt 18% 

og fylkis skatt 10-16%. Ef teknir eru þessir skattar saman þá er mest hægt að greiða til ríkisins vegna 
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hagnaðar af framleiðslu 79%. Í Kanada eru engin framleiðslugjöld né sérstakur kolvetnisskattur eins 

og er á Íslandi. 

 

Það mætti telja að þegar íslenska ríkið samdi kolvetnisskattalögin hafi þau verið með Grænland og 

Færeyja sér til fyrirmyndar þegar ákveðið var að sett á vinnslugjaldið/framleiðslugjaldið.  

Það sem Ísland, Grænland og Færeyjar hafa sameiginlegt er að engin vinnanleg olía hef enn fundið hjá 

ríkjunum. Það getur því verið að ekki sé æskilegt fyrir ríkin að hafa of háa skattlagningu til þess að 

hrinda ekki frá sér olíufyrirtækin.  

Grænland hefur engin svæðisgjöld en þau hafa aftur á móti ýmis gjöld sem olíufyrirtæki þurfa að 

greiða til að fá leyfi til að leita, rannsaka eða vinna olíu. Grænland er með ódýrari gjöld vegna leitar- 

og rannsókarleyfis en Ísland er með mikið ódýrari gjöld vegna vinnsluleyfis. Það er um 20.000.000 

milljóna króna munur á vinnsluleyfunum hjá Íslandi og Grænlandi. Ísland þarf því ekki að huga að 

lækka leyfisgjöldin sín út af Grænlandi. Aftur á móti þá er Grænland ekki með sérstakan kolvetnisskatt 

en er með fyrirtækjatekjuskatt upp á 31,8% en framleiðslugjaldið hjá þeim er 8-12% af vinnanlegri 

olíu. Á meðan hefur Ísland bæði sérstakan kolvetnisskatt og framleiðslugjald sem er í miklu hærra 

prósentuhlutfalli en hjá Grænlandi. Það er því kannski ekki hægt að segja að Ísland sé mjög 

samkeppnishæft við Grænland hvað varðar kolvetnisskattanna.  

 

Færeyjar stendur í svipuðum sporum og Ísland, þ.e. að enn er verið að bjóða út leitarleyfi en engin olía 

hefur fundist. Svæðisgjöldin hjá þeim fara stighækkandi eftir fyrstu sex árin en frá ári eitt til sex er 

svæðisgjaldið um 18.000 kr.- á hvern km
2
 á meðan það er aðeins 10.000 kr.- á Íslandi. Aðeins fundust 

upplýsingar um þau gjöld sem greiða þarf vegna leitarleyfis á Færeyjum. Ísland mundi teljast vera með 

tiltölulega ódýrari leitarleyfisgjöld miðað við Færeyjar. Ef Færeyjar hafa aðeins leitarleyfisgjöldin þá 

er verið að greiða lægri leyfisgjöld í Færeyjum. 

Færeyjar hafa aftur á móti aðeins 2% framleiðslugjöld á meðan að Ísland er með þau stighækkandi 

eftir unnu magni af kolvetnum. Sem geta verið allt frá 5-58% miðað við vinnslugjalds töfluna sem 

íslenska ríkið gerði.  

Ísland og Færeyjar hafa bæði sérstakan kolvetnisskatt. Í Færeyjum fer hann stighækkandi frá 27% til 

57,1% af hagnaði, eftir að komin er 20% ágóða á ákveðinni kolvetnisauðlind. Á Íslandi fer sérstaki 

kolvetnisskatturinn stighækkandi eftir að hagnaður er umfram 20%. Skatturinn getur því farið allt frá 

5,5% til 44%. 44% skattur er miða við 90% hagnaðarhlutfall af vinnslu samkvæmt kolvetnisskatts 

töflunni sem íslenska ríkið gerði.  

Það er því ekki hægt að sjá að íslenska ríkið sé með samkeppnishæf framleiðslugjöld samanborðið við 

Færeyjar sem aðeins hefur 2%. 
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Samkvæmt þeim upplýsingum sem ritgerðin byggist á þá er Noregur með hæsta svæðisgjaldið af þeim 

löndum sem fjallað er um. Þó er mögulegt að olíufyrirtæki sækja um undanþágu frá þessu gjaldi og 

þeim er heimilt að draga það frá skattstofni. 

Löndin tvö eru mjög sambærileg þegar kemur að kostnaði vegna leyfisgjalda og því greinilegt að 

íslenska ríkið hafi haft Noreg sér til fyrirmyndar í þeim málum. Noregur hefur aftur á móti ekki lengur 

framleiðslugjöld en íslenska ríkið hefur ákveðið að hafa framleiðslugjöld þótt enn hafi engin vinnanleg 

olía eða gas fundist. Það mætti því teljast vera nokkuð einkennilegt að íslenska ríkið hafi sett þessi 

gjöld á.  

Noregur er með háan sérstakan kolvetnisskatt sem er 50% af hagnaði. Olíufyrirtækjum er þó heimilt 

að draga til frádráttar mikið af þeim kostnaði til að koma upp starfseminni og norska ríkið tekur þátt í 

öllu tapi upp að sama hlutfalli og olíufyrirtækin greiða. Þetta vegur því upp á móti áhættunni sem 

verður til vegna leita af olíu við Noreg. 

 

Á Írlandi þarf að greiða stighækkandi svæðisgjöld sem eru mishá eftir því hverskonar leyfi 

olíufyrirtækið hefur. Einnig þurfa olíufyrirtæki að greiða leyfisgjöld sem eru svipað há þeim gjöldum 

sem greiða þarf á Íslandi. Írland hefur engin framleiðslugjöld né sérstakan kolvetnisskatt. Í staðin lætur 

Írland olíufyrirtækin greiða 25% tekjuskatt fyrirtækja og skattur af hagnaði vegna leigu á auðlindum 

sem er allt frá 5-15%. Skattlagning til ríkisins getur því orðið mest 40 %. Olíufyrirtækjum er heimilt 

að draga 100% til frádráttar þann kostnað sem verður til við öflun tekna í olíuleit og vinnslu. Það er 

því ekki hægt að segja að Ísland sé samkeppnishæft við Írland. Aftur á móti er ríkistjórn Írlands að 

selja kolvetnisauðlindirnar þjóðar sinnar mjög óhagstætt og því hefur íslenska ríkið ekki tekið Írland 

sér helst til fyrirmyndar hvað varðar kolvetnisskattlagningu.  

 

Þegar litið er yfir heildina af því sem tekið er fram hér að framan þá kemur greinilega í ljós að íslensku 

kolvetnisskattarnir eru ekki hæfir til að fara í samkeppni við þau ríki sem það telur sig vera 

samkeppnishæft við. Þessu til stuðnings þá eru af þeim ríkjum sem íslenska ríkið vill vera 

samkeppnishæft við aðeins Kanada, Noregur og Írland að framleiða vinnanlega olíu og gas. Þessi þrjú 

ríki hafa annað hvort sérstakan kolvetnisskatt eða þóknun (e. Royalty), en ekki bæði. Enn hefur ekki 

fundist vinnanleg olía né gas við Ísland. Samt sem áður hefur ríkið sett bæði á 

vinnslugjald/framleiðsluskatt og sérstakan kolvetnisskatt. Ríki eins og Grænland og Færeyjar hafa 

einnig bæði framleiðsluskatt en þar hefur ekki fundist nein vinnanleg olía né gas. Það mætti telja að 

íslenska ríkið hafi tekið Grænland og Færeyja sér til fyrirmyndar þegar ákveðið var að hafa 

vinnslugjald á Íslandi. En þegar litið er á mynd 10 um framleiðsluskattinn, kolvetnisskattinn og 

þóknunina þá hefur ríkið sett á stighækkandi vinnslugjald sem er tiltölulega hærra en sem er hjá 

Grænlandi og Færeyjum.  
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Það mundi því gera Ísland mun samkeppnishæfara við Færeyjar og Grænland ef vinnslugjaldið mundi 

vera tekið af.  

 

Í meðfylgjandi töflum má sjá helstu gjöld og skattlagningu sem ríkin hafa sett sér.  

Gerð varð gengisbreyting á gjöldunum þannig að hægt er að sjá hvað hversu há erlendu gjöldin eru í 

íslenskum krónum.  

 

 

Mynd 10: Gengistafla af svæðisgjöldum og leitarleyfum. 

 

 

 

Mynd 11: Gengistafla af rannsóknar- og vinnsluleyfum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Farið er eftir mið gengi Seðlabanka Íslands þann 13. janúar 2010. 

Svæðisgjöld Stærð Gengisbreyting í ISK
Vegna 

leitarleyfis

Ársgjald 

leitarleyfis 

Gengisbreyting 

í ISK 

Bandaríkin lámark $2 Ekra 248 kr.

Kanada $ 3,5 Hektari 420 kr.

Grænland   - 15.000 DKK 363.300 kr.

7.500 DKK 181.650 kr.

Færeyjar Ár 1-6. 750 DKK Km2 18.165 kr. 10.000 DKK 242.200 kr.

75.000 DKK 1.816.500 kr.

Noreg 30.000 NOK Km2 660.480 kr.

Írland Stighækkar 182 € Km2 32.798 kr. € 1.520 € 7.601 273.919 kr.

Ísland 10.000 Kr Km2 150.000 KR

600.000 Kr

Vegna 

rannsóknarleyfis

Ársgjald 

rannsóknar- 

leyfis

Gengisbreyting í ISK
Vegna 

vinnsluleyfi
Ársgjald vinnslu 

Gengisbreyting 

í ISK

Bandaríkin 

Kanada

Grænland 25.000 DKK 25.000 DKK 605.500 kr. 1.000.000 DKK 24.220.000 kr.

Færeyjar 

Noreg 60.000 NOK 1.320.960 kr. 100.000 NOK 2.201.600 kr.

Írland € 9.122 1.643.876 kr.

Ísland 850.000 Kr 1.000.000 kr 1.350.000 Kr 1.000.000 Kr
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Mynd 12: Framleiðsluskattur, kolvetnisskattur og þóknun. 

 

  

Framleiðslugjald

Kolvetnisskattur / 

sérstakur 

olíuskattur

Þóknun (e. Royalty) 

Bandaríkin  -  - 12-30%/12,5-18,75%

Kanada  -  - 10-45%

Grænland 8-12%  - 

Færeyjar 2% Stighækkandi 27%  - 

Noreg  - 50%  -

Írland  - -  5-15%

Ísland 5-58% 5,5-44%  -

Miðað við mynd 3. Miðað við mynd 4. 
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6. Olíufyrirtæki, fjármálaráðuneytið og Orkustofnun.  

 

Lindar Resourch hf og Sagex drógu umsókn sína til baka vegna íþyngjandi skatta. Fjármálaráðuneytið 

telur að skattar hér á landi séu mjög samkeppnishæfir við nágrannaríkin. Farið var því í að ræða við 

fyrirtækin tvö og fjármálaráðuneytið. Tilgangurinn með því er til að finna út hvað breytingar 

fyrirtækin vildu sjá og hvort um breytingar væri að vænta frá fjármálaráðuneytinu sambandi við 

kolvetnisskattalögin. Orkustofnun kemur einnig til tals hér en hún má ekki hafa neina skoðun á 

skattlagningunni heldur á aðeins að sjá um þann hlut sem gegnir hlutverki á sviði kolvetnismála.  

 

6.1. Lindar Resourch hf.  

 

Lindar Resourch hf. er íslenskt fjárfestingarfyrirtæki sem fjárfestir í orku- og náttúruauðlindum. 

Fyrirtækið á hlut í þremur erlendum olíu leitar og framleiðslu fyrirtækjum.
135

 Þann 15. maí 2009 

skilaði Lindar Resourch hf. ásamt Sagex Petroleum inn umsókn til Orkustofnun vegna sérleyfi til 

leitar, rannsókn og vinnslu á kolvetnum á Drekasvæðinu. Lindar hafði sent inn umsókn þar sem að 

jarðfræðingar á vegum þeirra töldu að afar miklar líkur væru á því að um olíu væri að finna á 

Drekasvæðinu. Þeir eru þó ekki vissir hvort um nægilegt vinnanlegt magn sér þar sem muni svara 

kostnaði. Einnig eru margir þættir sem fæla fyrirtæki frá svæðinu þar sem kostnaður við að bora þarna 

er hár, mikil fjárlægð frá landi, mikið dýpi, mikil fjarlægð frá mörkuðunum, uppbygging fyritækja, og 

óskannað svæði.  

22. September 2009 dró Lindar Resourch hf. umsókn sína til baka þar sem þeir töldu að skattar væru 

of íþyngjandi. Það sem þeir áttu með því var að ef olíu eða gas lind er stór þá kemur vinnslugjald sem 

er ótakmarkaða. Vinnslugjaldið getur farið allt upp í 100% af tekjum en ekki hagnaði. Gjaldið getur 

því lagst á ef að hagnaðurinn er lítill sem sagt undir 20% eða jafnvel ef að tap er á rekstrinum. Þar af 

leiðandi mundi lítið vera hægt að fá upp í fastan kostnað ef tap er á rekstri og olíuverð lágt. Ekki er þó 

verið að meina að fyrirtækið muni lenda á lind sem leiðir af sér 100% skattlagningu en miklar líkur eru 

á því að skattar verði hærri en 5% sem Lindar Resourch hf. telur að þolmörkin séu hjá. Ríkið ætti því 

að hafa flatan skattahlutföll þar sem að olíuiðnaðurinn bregst betur við því. Þessi skattur er því meiri 

íþyngjandi heldur en nágrannalöndin okkar eins og Færeyjar, Danmörk, Bretland, Noregur, Írland, 

Grænland og Kanada.
136

  

Í fyrsta útboði á sérleyfum til leitar, rannsóknar og vinnslu kolvetnis á Drekasvæðinu átti aðeins að 

úthluta samtals fimm leyfum sem takmörkuð voru að 800 ferkílómetrum.
137

 Þykir Lindar Resourch hf. 

                                                           
135

  Lindir resources hf. (e.d.).  
136

  Gunnlaugur Jónsson. (Munnleg heimild, 14. desember 2009).  
137

  Orkustofnun. (2009, janúar).  
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þetta vera óþarfi hjá ríkinu þar sem að ef áhugi hjá fleirrum fyrirtækjum hefði verið meiri hefði það 

verið betra að úthluta fleirrum leyfum og sjá allt að 5-10 fyrirtæki leita þar sem Drekasvæðið er að 

mestu leiti óskannað svæði.
138

  

Lindar Resourch hf. telur að um breytingar þurfi að verða í skattalögum áður en næsta útboð af leyfum 

fer fram. Mundi fyrirtækið því vilja sjá flatan lágan skatt á hagnað og ekkert vinnslugjald ef engin 

hagnaður af vinnslunni. Ísland ætti því að taka Írland sér til fyrirmyndar hvaða varðar skattlagningu á 

kolvetnisvinnslu og með breytingum mundi fyrirtækið hugsa sig um við að sækja aftur um leyfi. Ísland 

þarf einnig að hafa í huga að Jan-Mayen er samnýtingasvæði sem þeir deila með Noreg. Þetta gæti því 

ýtt kolvetnisfyrirtækjum til þess að sækja frekar um leitarleyfi hjá Noreg þar sem hagnaðarskatturinn 

er mun betri, þeir hafa ekki vinnslugjald og ríkið tekur þátt í öllu því tapi sem verður til upp að sama 

hlutfalli.
139

 

 

6.2. Sagex.  

 

Sagex Petroleum í Noregi sótti um leitarleyfi ásamt Lindar Resourch ehf. og skiptist umsókn til 

helminga. Sagex hefur starfsemi í Noregi, Bretlandi, Færeyjum og Danmörku.
140

 Sagex hefur 

ákveðnar skoðanir verðandi skattalögin á Íslandi og vill að Ísland taki Írland og Færeyjar sér meira til 

fyrirmyndar. Það sem Íslenska ríkið þarf að skoða og laga er t.d að tillögu kerfið  

(e. The propesed system) er of ófyrirsjáanlegt, skattakerfið þarf að vera auðveldara og skýrara og 

skattahlutfall á hagnað ætti að vera eitt eins og á Írlandi þar sem það er 25%. Ef engar breytingar verða 

á lögunum mun Sagex  halda áfram að leita og starfa í löndum eins og Noregi, Bretlandi og 

Færeyjum.
141

  

Veðráttan á Drekasvæðinu er ekki svo slæm til þess að standa yfir leit á því svæði og tæknin er til við 

að bora á svona miklu dýpi það er því aðeins óþekktir skattar sem er eina vandamálið fyrir Sagex til að 

starfa á þessu svæði. 

Á meðan að íslenskir skattar halda sér til hins sama hefur Sagex áhuga á því að sækja um leitarleyfi 

Noregs megin við Jan-Mayen. Fyrirtækið telur að um olíu sé á svæðinu og getur því þar af leiðandi 

leitað af olíu á því svæði þar sem skattar eru meira aðlagandi.  

  

                                                           
 

 
138-140

  Gunnlaugur Jónsson. (Munnleg heimild, 14. desember 2009)  
141

  Terje Hagevang. (Munnleg heimild, 14. desember 2009). 
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6.3. Fjármálaráðuneytið 

 

Þegar farið var í að semja kolvetnisskattalögin hafði Íslenska ríkið löggjöf Færeyja, Kanada og Noregs 

sér helst til fyrirmyndar. Ríkistjórnin setti lög sem eru í samræmi við þá stefnumökun sem ríkir og 

hafði þrjú meginmarkmið sér að leiðarljósi. Eitt af því var að Ísland mundi vera með samkeppnishæf 

lög hvað varðar skatta og gjöld vegna leit og vinnslu á olíu. Eru það ríki eins og Noreg, Færeyjar, 

Írland, Grænland og Kanada. Annað var að hafa skattlagninguna einfalda og skilvirka. Og þriðja að 

vera með ásættanlega hlutdeild í þeim hagnaði sem myndast vegna notkunar á auðlindum þjóðarinnar. 

Ríkið taldi því að þar sem verið er að selja auðlindir þjóðarinnar þá væri rökréttast að vinnslufyrirtæki 

mundu greiða hærri skatta heldur en hin almennu fyrirtæki. Þessi skattlagningar aðferð er gerð í 

flestum nágrannaríkjunum og sem dæmi má nefna þá er Noregur með 50% kolvetnisskatt sem leggst 

ofaná fyrirtækjaskattinn.
142

 Norska ríkið tekur þó þátt í öllu tapi upp að sama hlutfalli og fyrirtækin 

greiða.
143

 Ekki er raunhæft fyrir íslenska ríkið að taka þátt í þannig kostnaði enda norskar auðlindir 

betur rannsakaðar en þær íslensku. Það mundi því vera jákvætt til þróunar fyrir íslenska ríkið ef gerðar 

yrðu boranir Noregs megin. 
144

 

Írland er hinsvegar með skattlagningu undir 30%
145

 en sú skattlagning hafa öðrum þjóðum ekki þótt 

talið eftirsóknarvert. Ísland mundi því teljast vera mitt á milli í skattlagningu en er þó með ásættanlega 

hlutdeild í hagnaði sem fellur til vegna nýtingu á takmarkaðri auðlind. 

Vinnslugjaldið setti ríkið á sem stjórnartæki þannig að vinnslufyrirtæki færu ekki að vinna kolvetni 

nema að um hagnaðarvon sé að ræða. Það mun því verða takmarkaður hagnaður hjá ríkinu ef ekki 

reynist unnt að vinna kolvetni með hagnaði. Vinnslufyrirtæki þurfa því samt sem áður að greiða 

vinnslugjald ef hagnaðurinn er lítill eða engin. Með þessu er verið að fá gjald fyrir eyðingu á 

takmörkuðum auðlindum og hvatninga fyrir vinnslufyrirtækin að starfsemin skili hagnaði. Einnig ef 

heimsmarkaðsverð á olíu skilar engum hagnaði er betra að láta auðlindina liggja lengur í hafsbotni og 

bíða eftir að aðstæður verði betri þannig að hagnaður geti myndast.
146

 

Vinnslugjaldið er mishátt og fer eftir því hversu mikið magn af kolvetni er unnið í milljónum tunna. 

Gjaldið getur því fræðilega farið út í það óendanlega en í raunveruleikanum er það ekki hægt það sem 

að fyrirtækið ætti að vera komið í hagnað og hættir því að greiða hagnað áður en vinnslugjaldið er 

orðið umtalsvert. Sem dæmi um þetta þá hefur ríkið sett upp mynd sér til stuðnings. 

 

                                                           
142

  Guðmundur Jóhann Árnason. (Munnleg heimild, 8. janúar 2010). 
143

  Gunnlaugur Jónsson. (Munnleg heimild, 14. desember 2009). 
144

  Guðmundur Jóhann Árnason. (Munnleg heimild, 8. janúar 2010). 
145

  Independent petroleum association of America. (2008, júlí).  
146

  Guðmundur Jóhann Árnason. (Munnleg heimild, 8. janúar 2010).  
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Mynd 13: Útreikningar vinnslugjalds. 

 

Samkvæmt þessu þá ætti fyrirtæki sem er að vinna 50-60 milljónir tunna að vera löngu komið í 

hagnað.
147

 

Næsta útboð á leitarleyfum er til skoðunar hjá ríkinu og einnig ef um einhverjar skattabreytingar verða 

gerðar áður. Það er þó ekki hægt að segja til um hvernig breytingar verði eða jafnvel hvort um 

einhverjar breytingar verði.
148

 

 

6.4. Orkustofnun 

 

Orkustofnun starfar undir iðnaðarráðuneytinu og hafa samkvæmt lögum ákveðin hlutverk að gegna.
149

 

Ein af skyldum Orkustofnunar er að vera tengiliður opinbera aðila sem starfa á sviði kolvetnismála. 

Það sér því um að koma upplýsingum og erindum á réttan stað. 

Orkustofnun sér einnig um úthlutun leitarleyfa en fyrstu leitarleyfin voru gefin út sumarið 2009. 

Aðeins voru gefin út fimm leitarleyfi vegna stefnumiða. Þarna greindi á tvö stefnumið, annað var að 

vekja áhuga hjá olíuleitarfyrirtækjum og með því koma af stað rannsóknum og vinnslu og hitt að ekki 

væri úthlutað öllum mögulegum kolvetnisauðlindum í einu. Niðurstaðan varð því fimm leitarleyfi sem 

náði að fullnægja báðum stefnumiðlunum. Útboð númer tvö má vænta í seinni hluta ársins 2011. Það 

fer þó alveg eftir því hvort olíuleitarfyrirtæki fái aðgang að fjármagni og að alþjóðarkreppan muni 

linna. Hvað varðar skattabreytingar þá er það í höndum fjármálaráðuneytisins en þeir hafa fengið þær 

athugasemdir sem borist hafa til Orkustofnunar. En fyrst og fremst þá þarf Ísland að njóta eðlilegar 

tekjur af auðlindum sínum. 
150

 

Ef Noregur færi að bjóða út leitarleyfi sín megin á Jan-Mayen þarf Ísland ekki að hafa áhyggjur að 

Noregur mundi aðeins hagnast á því. Þar sem Ísland hefur 25% þátttökurétt á samningarsvæðinu 

Noregs megin. Ísland mundi því aðeins hafa hagsmuni af því ef farið væri að framleiða olíu Noregs 

megin. Hafa þarf þó í huga að skattlagning í Noregi er í heild sinni ekki lægri en á Íslandi. Þar sem 

bæði löndin hafa hagnaðarskatt og er grunnskatturinn hérlendis 18%
151

 en í Noregi 50%
152

. Noregur 

                                                           
 

147-148
  Guðmundur Jóhann Árnason. (Munnleg heimild, 8. janúar 2010).  

149
  Orkustofnun. (2009, janúar).  

150
  Kristinn Einarsson. (Munnleg heimild, 8. janúar 2010). 

151
  Kristinn Einarsson. (Munnleg heimild, 8. janúar 2010). 

152
  Guðmundur Jóhann Árnason. (Munnleg heimild, 8. janúar 2010). 
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tekur afturá móti þátt í rannsóknarkostnaði í byrjun sem Íslenska ríkið getur ekki tekið þátt í en hefur 

lægri skatta á hagnað og vinnslutímabilið sér til hagsbóta.
153
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  Kristinn Einarsson. (Munnleg heimild, 8. janúar 2010). 
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7. Niðurstöður 
 

Íslensk stjórnvöld öfluðu sér upplýsinga víða þegar komið var að semja kolvetnisskattalögin.  

Endað var með að semja lög sem ríkið taldi vera sanngjörn og í samræmi við nágrannaríkin sín og hæf 

til samkeppni. Olíufyfirtæki vilja að komið sé til móts við þau hvað varðar skatta og gjöld en ekki er 

órökrétt að segja að ríkin vilji fá ásættanleg hluta af þeim hagnaði sem verður við nýtingu á auðlindum 

þjóðarinnar. Möguleiki er að sumum olíufyrirtækjum þyki Drekasvæðið hafa þá ókosti að vera langt 

frá landi, mikið dýpi og er tiltölulega ókannað svæði. Þar af leiðandi hafa stjórnvöld þurft að hafa það 

sér til viðmiðunar þegar farið var að semja kolvetnisskattalögin.  

Fyrsta útboð sérleyfa er yfirstaðið og gekk það ekki eins og búist var við. Næsta útboð á sérleyfum 

gæti orðið árið 2011. Stjórnvöld þurfa því að fara að huga að hvort sé þörf á breytingum á 

kolvetnisskattalögunum. Lögin þurfa að vera það aðlaðandi að olíufyrirtæki sem starfa í 

olíuiðnaðinum finnist Drekasvæðið vera aðlaðandi þrátt fyrir að vera ókannað svæði. Ekki má þó 

gefast upp eftir aðeins eitt útboð á sérleyfum. Ef litið ert til nágranna ríkjanna okkar Grænland og 

Færeyjar sem eru búin að bjóða út um þrisvar sinnum sérleyfi en engin vinnanleg olía hefur enn 

fundist.  

Ísland er með lág svæðisgjöld miðað við þau ríki sem hér hefur verið fjallað um. Hætt er að innheimta 

þau um leið og vinnsla hefst en þá tekur við vinnslugjaldið sem fer stighækkandi. Af þeim ríkjum sem 

fjallað er um í ritgerðinni innheimta aðeins Ísland, Færeyjar og Grænland 

vinnslugjald/framleiðsluskatt. Þessi ríki hafa einnig það sameiginlegt að enn sé verið að leita af 

vinnanlegri olíu eða gasi.  

Kanada, Írland, Noregur og Bandaríkin hafa það sameiginlegt að þau eru að framleiða vinnanlega olíu 

og gas. Þessi ríki eru ekki með vinnslugjald/framleiðslugjald en hafa aftur á móti öll nema Noregur 

þóknun (e. Royalty) sem ríkið innheimtir. Noregur hefur í staðin sérstakan kolvetniskatt sem er 50% af 

hagnaði. 

Íslenska ríkið mætti því taka Kanada, Írland, Noregur og Bandaríkin sér til fyrirmyndar og fella niður 

vinnslugjaldið. Ríkið setti á vinnslugjaldið einungir til þess að tryggja ríkinu fastar tekjur sama hver 

rekstrarkostnaðurinn er hjá fyrirtækjunum. Stighækkandi gjaldið gæti því talist vera óaðlagandi fyrir 

olíufyrirtæki og fælt þau því frá.  

Áhugi olíufyrirtækja á Grænlandi og Færeyjum gæti með niðurfellingu vinnslugjaldsins snúið 

fyrirtækjunum frekar að Drekasvæðinu. Með niðurfellingu vinnslugjaldsins þyrfti að hækka 

kolvetnisskattinn um einhverjar prósentur svo lengi sem skatturinn yrði ekki hærri en í Noregi. 

Með því er séð til þess að íslenska þjóðin sé að fá samgjarnan hlut fyrir kolvetnisauðlindir sínar. 

 

Ljóst er að íslenska ríkið hefur tekið Noreg sér til samanburðar þegar ákveðið var með leyfisgjöldin.  

Eins og sést er á myndum 11 og 12 þá eru leyfisgjöldin svipað há. Ekki mundi það teljast einkennilegt 

ef íslenska ríkið mundi hafa gjöld og skatta svipaða og í Noreg. Enda olíuiðnaðurinn lengi búin að 
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starfa í Noregi. Ísland gæti þó aldrei leyft sér að hafa jafn háa skattlagningu þar sem enn hefur engin 

olía fundist og ekki er skynsamlegt að fæla olíufyrirtækin burt. Það mundi því verða áhugavert að sjá 

ef lagt væri niður vinnslugjaldið hvort fleiri olíufyrirtæki mundu sækja um leitarleyfi.  
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8. Lokaorð  
 

Olíuleit á Íslandi var mikið til umræðu árið 2009 vegna útboðs fyrstu leitarleyfanna sem Ísland hefur 

gefið út vegna olíu og gas. Ekki er ljóst hvort um vinnanlega olíu og gas sé að finna á Drekasvæðinu 

en ef finnst mundi það hafa mikil efnahagsleg áhrif á íslenskan þjóðarbúskap.  

Íslenska ríkið hefur nú þegar farið út í mikinn kostnað vegna undirbúnings leitar, rannsóknar og 

vinnslu á kolvetnum. Hafa skal í huga að mikil áhætta fylgir olíuiðnaðinum og er því varhugavert að 

ætlast til hagnaðar af olíu og gas lindum.  

 

Í ritgerðinni hefur verið gerð grein fyrir þeim sköttum og gjöldum sem Ísland og nágrannaríkin hafa 

sett sér hvað varðar kolvetni. Farið var í að skoða þau leyfisgjöld sem olíufyrirtæki þurfa að greiða og 

gæti mörgum þótt það vera upptalning á gjöldum sem skipta olíufyrirtækjunum ekki svo miklu máli. 

En margt smátt gerir eitt stór eins og sagt er. Það er því að mati höfundar öll atriði stór sem smá sem 

skipta máli þegar olíufyrirtæki taka ákvarðanir hvort þau vilja hefja leit af kolvetnum í nýju ríki.  

Það er ekki aðeins kolvetnis gjöld og skattar sem fylgir því að hefja leit í nýju landi heldur einnig allur 

sá upphafskostnaður sem verður til við leit í nýju ríki. 

 

Íslenska ríkið taldi sig vera með samkeppnishæf gjöld og skatta þegar komið var að fyrsta útboði 

leitarleyfa. En aðeins bárust tvær umsóknir til Orkustofnunar sem seinna voru dregnar í baka. Önnur 

umsóknin var dregin til baka vegna of íþyngjandi skatta. Bara það og hversu fá olíufyrirtæki sóttu um 

leitarleyfi ætti íslenska ríkið að taka sér til umhugsunar.  

Það gætu liðið allavega 10-12 ár þangað til Íslenska þjóðin getur talið sig vera olíuríki en þangað til þá 

verða íslensku kolvetnisskattalögin að vera meira aðlaðandi fyrir olíufyrirtæki heldur en önnur ríki.  
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