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Rusland strikar skatt á oljuframleiðslu

Oljulond og leitiøki kring heimin royna øll sum frægast at draga til sín 

íleggjarar tvs. oljufeløg, sum vilja brúka pengar uppá leiting og framleiðslu. 

Hetta var eisini partur av boðskapinum, tá altjóða oljumessan Offshore 

Europe varð sett í Aberdeen í farna mánað. Tá varð víst á, at skal 

Norðsjógvurin ikki tapa kappingina um íløgurnar til onnur øki í heiminum so 

sum Brasilia, Mexikoflógvan, Asia og Rusland, mugu karmarnir vera bæði 

tryggir og góðir umframt at vera kappingarførir. Tá bretska stjórnin nøkur ár 

herfyri hækkaði skattin á oljuleiting og framleiðslu hevði tað oyðileggjandi 

avleiðingar fyri bretska oljuídnaðin. Fleiri stórar verkætlanir vórðu lagdar á 

hillina. Stjórnin dugdi skjótt at síggja óhepnu gongdina og tók av aftur 

skattahækkingarnar. Hetta fekk oljuvirksemið at blóma. Í danska partinum av 

Norðsjónum hevur stjórnin tikið stig til at broyta nakrar av skattalógunum og 

hevur hetta fingið fleiri av oljufeløgunum har til at hótta við at rýma. Beint 

øvugt av tí, sum verður gjørt í pørtum av Norðsjónum, halda russiskir 

myndugleikar, at arbeiði á russiska landgrunninum skal fremjast við at geva 

feløgunum stórar skattafyrimunir. Skatturin á útvinningi í verandi 

verkætlanum verður nú heilt strikaður. Ætlanin er, at ein skattareformur skal 

vera við til at menna útvinningina av olju og gassi á russiska landgrunninum í 

Barentshavinum, Karahavið og í eystara partinum av russiskum Arktis. Og fyri 

at fáa altjóða oljufeløg at gera íløgur í Ruslandi framum í øðrum økjum, eru 

politikararnir nú farnir at endurskoða skattalógirnar. Ovasta kamarið í 

russiska parlamentinum hevur gjørt av at lækka avgjøldini, sum eru knýtt at 

framleiðslu í Ruslandi, soleiðis at útvinningsskatturin verður lækkaður til 5% á 

landgrunninum. Haraftrat sleppa feløgini, sum arbeiða á landgrunninum, 

fram til 2042, undan at gjalda tollavgjøld umframt at tey eisni sleppa undan 

at rinda ognarskatt. Hetta sigur russiska stjórnin í eini fráboðan. Endamálið 

við hesum broytingum er at fáa útlendsk oljufeløg at gera íløgur í nýggjar 

verkætlanir at útvinna olju og gass á russiska landgrunninum, men stjórnin 

miðjar eisini eftir, at verkætlanir, sum longu eru í gongd so sum 

Prirazlomnoye-projektið, í framtíðini skulu sleppa undan at rinda 

útvinningsskatt. Í syðra parti Barentshavinum fara øll gassprojekt í framíðini 

at sleppa við at rinda 1,3 prosent í útvinningsskatti. Russiski búskapurin er 

sera nógv knýttur at inntøkum frá olju- og gassvinnuni. Umleið 40% av 

inntøkunum stava frá hesi einu vinnugreinini, sum er sera nógv tengd at 

oljuprísinum umframt at tað hevur alstóran týdning at fáa fíggjarliga sterk 

altjóða oljufeløg at gera íløgur í Ruslandi. Hetta er ein av orsøkunum til, at 

eisini russar nú av álvara eru farnir at hyggja longur norður og eystur eftir 

móti Arktis.
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