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SKÆNDSEL: SKATTELETTELSER TIL MÆRSK
ENDER SOM FORÆRING TIL AKTIONÆRER
OG FRANSK MULTINATIONAL OLIEGIGANT.
Marts 2017 indgik regeringen + S, SF og R en aftale med Mærsk om skattelettelser på Nordsøolien.
Man gav afkald på indtægter fra Nordsøolien for at sikre, at Mærsk fortsatte udvinding heraf. Nu
har Mærsk solgt oliedelen til franske Total og skattelettelserne er blevet til højere salgsindtægter
for Mærsk samt til højere profit for Total. Nationens arvesølv er gået til højere selskabsprofitter.
Føj.
1. Mærsk har scoret kassen på Nordsøolien.
Mærsk har gennem årene hentet meget store ekstraprofitter på Nordsøolien 1, der i en årrække har
været den del, som holdt overskuddet oppe i koncernen og dermed holdt containerrederiet flydende.
Det blev politisk af et folketingsflertal betragtet som værende i national interesse, at man på denne
måde gav tilskud til, at det var det danske selskab, Mærsk, som hentede nationens arvesølv, Nordsøolien, op.
Og det blev af Mærsk selv fremstillet som en slags “patriotisk” gerning, at man sikrede at olieudvindingen var på danske hænder. Ekstraprofitterne kom i stand ved, at Mærsk beskattedes med en
noget lempeligere skatteprocent end, hvad man fx i Norge har anvendt.

2. Aftalen med Mærsk.
Mærsk s interesse i Nordsøolien kølnedes dog, da oliepriserne i 2015 begyndte at falde og man ikke
længere kunne hente de store ekstra profitter her. Så meget mindre var interessen, da det blev åbenlyst at der skulle ydes store investeringer på fortsat produktion af “Thyrafeltet”.
) Jf. Lund, Henrik Herløv: Servicecheck på olieaftale – reelle ændringer eller hold kæft bolsje?
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Uanset at man i mange år havde tjent store penge på olie og gas fra Nordsøen, havde man tilsyneladende ikke udvist rettidig omhu og lagt til side til reinvesteringer i produktionen. 3.Det fik Mærsk
til at true med at ville indstille produktionen af Nordsøolien, hvis man ikke fik lempeligere vilkår.
Og her faldt den altid erhvervsvenlige borgerlige regering - og desværre også S, SF og De Radikale
- til patten. Man indgik som bekendt marts 2017 en aftale med Mærsk, hvorefter selskabet fik yderligere skattelettelser:
•
•

Kulbrintefradraget hævedes over en seksårig periode fra 5 pct. årligt til 6,5 pct. årligt
Satsen for saldoafskrivninger i kulbrinteskatten hævedes fra 15 til 20 pct.2

3. Mærsk sælger.
Men allerede dengang rumlede Mærsk med overvejelser om at sælge oliedelen. Aftalen med Mærsk
blev markedsført som sikring af, at Mærsk fortsatte udvinding og produktion af Nordsøolien og at
dette hermed blev bevaret på danske hænder.
Nu har Mærsk så alligevel solgt for 47 mia. kr til franske Total. 3Patriotismen holdt op, hvor det det
drejede sig om kolde kontanter.
Foræringen fra politikerne til Mærsk er hermed gået dels til at hæve Mærsk s salgspris og dermed til
profit til Mærsk og i det videre bliver det nu Total, der drager fordel af de lempeligere skattevilkår
på Nordsøolien, og dermed også får forøget sin profit.

4. Nationens arvesølv.
Nordsøolien tilhører hele nationen.
Nu har VLAK - regeringen - desværre med medvirken fra S og SF og R - hyttet sine egnes økonomiske interesser ved at forære Mærsk en yderligere kæmpegevinst, der efter oplysninger fra Pressen
i betydeligt omfang kan forventes udmøntet i ekstra dividende til koncernens aktionærer.
Men nok så væsentligt: Man har foræret dansk arvesølv væk til en fransk multinational oliekoncern,
der fremover kommer til at nyde godt af Mærsks skattelettelser.
Hele forløbet er en skændsel.

) Jf. Christensen, Amalie Bjerre: Regeringen indgår ny aftale med Mærsk om Nordsøolien.
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