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Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. december 2009

Forslag
til

Lov om ændring af lov om beskatning af indkomst i forbindelse med
kulbrinteindvinding i Danmark

(Overdragelse af licensandele mod betaling af fremtidige efterforskningsomkostninger, finansielle indtægter m.v.)

§ 1

I lov om beskatning af indkomst i forbindelse med
kulbrinteindvinding i Danmark, jf. lovbekendtgørelse nr. 412
af 3. maj 2006, som ændret ved § 11 i lov nr. 515 af 7. juni
2006, § 4 i lov nr. 98 af 10. februar 2009 og § 9 i lov nr. 521
af 12. juni 2009, foretages følgende ændringer:

1. I § 4, stk. 1, nr. 5, ændres »kulbrinter.« til: »kulbrinter;«.

2. I § 4, stk. 1, indsættes som nr. 6:
»6) finansielle indtægter med direkte tilknytning til kulbrin-

tevirksomheden.«

3. I § 4, stk. 3, indsættes som 2. og 3. pkt.:
»Hvis den skattepligtige modtager betaling, i form af at er-

hververen afholder efterforskningsomkostninger, som den
skattepligtige i henhold til en tilladelse efter § 13, stk. 1, i lov
om anvendelse af Danmarks undergrund er forpligtet til at af-
holde, beskattes fortjeneste efter stk. 1, nr. 3-5, i takt med at
de pågældende efterforskningsomkostninger afholdes, dog
senest i det tredje indkomstår efter afståelsen. 2. pkt. finder
ikke anvendelse ved overdragelse mellem koncernforbundne
selskaber, jf. ligningslovens § 2.«

4. I § 5, stk. 1, § 6, stk. 1, § 7, stk. 2, og § 17, stk. 4, ændres
»transport- og energiministeren« til: »klima- og energimini-
steren«.

5. I § 6, stk. 2, ændres »Transport- og energiministeren« til:
»Klima- og energiministeren«.

6. I § 27 B indsættes som stk. 4:
»Stk. 4. Nordsøfonden indtræder ved overtagelsen af de

produktionsanlæg m.v., der er nævnt i stk. 1, i de skattemæs-
sige anskaffelsessummer og afskrivningsgrundlag, som an-
læggene m.v. havde hos partnerne i DUC ved overtagelsen
den 9. juli 2012. Ved beregningen af skattemæssige afskriv-
ninger på de overtagne anlæg m.v. for indkomståret 2012
finder stk. 2, 4. og 5. pkt., tilsvarende anvendelse. Der bereg-
nes ikke kulbrintefradrag på grundlag af de overtagne pro-
duktionsanlæg m.v.«

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2010.
Stk. 2. Loven har virkning fra og med indkomståret 2010.

Christiansborg, den 1. december 2009

MOGENS LYKKETOFT

/ Pernille Frahm

Skattemin., j.nr. 2009-411-0023
AX011639
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