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Høring forskrift om opplysningsplikt for petroleumsselskapene om
realisasjon salg av naturgass og endring i § 10-forskriften

Oljeskattekontoret viser til Finansdepartementets høringsbrev av 4. januar i år vedlagt høringsnotat
med forslag til forskrift om opplysningsplikt for petroleumsselskapene om realisasjon av naturgass
på norsk kontinentalsokkel.

Generelle merknader
Oljeskattekontorets hovedoppgave er å fastsette korrekt skattegrunnlag etter petroleumsskatteloven.
Kontoret bruker betydelige ressurser ved ligningen på å vurdere om avtalte priser ved salg av gass
til nærstående selskap kan legges til grunn for skatteformål. For å sikre riktige ligningsavgjørelser
er det derfor viktig at ligningsmyndighetene kan foreta sine vurderinger på et bredt faktagrunnlag.

I tiden fremover forventes at naturgass vil utgjøre en stadig stigende andel av totalproduksjonen av
petroleum. Det er derfor viktig å sikre at gassen blir solgt til markedsmessige betingelser.
Oljeskattekontoret mener at en systematisk, løpende innhenting av avtale- og salgsvilkår ved salg av
gass vil kunne gi et godt faktagrunnlag, samt ha betydning for fastsettelse av riktig skattegrunnlag.

Formålet med forskriften er å gi utfyllende bestemmelser til petroleumsskatteloven § 6 nr. 6, som
pålegger petroleumsselskapene ukrevet å gi opplysninger om avtale- og salgsvilkår ved
særskattepliktig realisasjon av naturgass. Oljeskattekontoret slutter seg til Finansdepartementets
forslag og det formål forskriften skal fremme, og er tilfreds med den utforming forskriften har fått.
Kontoret mener at en løpende innhenting av den informasjon som er nødvendig til bruk for
ligningen er en god løsning.

De generelle vilkårene i forskriftens hjemmelsbestemmelse i petroleumsskatteloven § 6 nr. 6 er
gjentatt og presisert i forskriften. Kontoret mener det er viktig at de sentrale pliktene fremgår mest
mulig fullstendig i forskriften. Kontoret mener dette på en god måte ivaretar hensynet til
sammenheng i regelverket, samt gir en informativ fremstilling av reglene for skattyter.

Kontoret vil mene at det i forskriftens tittel skal hete "... opplysningsplikt om realisasjon ...", slik
at for byttes ut med om. I utkastet til forskrift er om benyttet i en tilsvarende sammenheng, jf. § 1
første ledd.
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Konkrete merknader til forskriften
§ 2: Det fremgår av den foreslåtte bestemmelsen at videresalg av gass produsert på norsk
kontinentalsokkel kan anses som særskattepliktig realisasjon. Kontoret mener det er viktig at dette
unntaket fremgår av ordlyden. På denne måten henledes oppmerksomheten på denne viktige
sondringen mellom særskatteplikt og alminnelig skatteplikt. Hvorvidt inntekt fra et gassalg knytter
seg til selskapets utvinningsvirksomhet vil for enkelte transaksjoner bero på en konkret vurdering
av hvilken tilknytning salget har til den særskattepliktige utvinningsvirksomheten. De
opplysningspliktiges avveining vil da kunne medføre at realisasjon ikke blir rapportert som et
særskattepliktig salg etter forslaget til forskrift. Men slike transaksjoner vil uansett være omfattet av
selskapets opplysningsplikt tilknyttet selvangivelsen etter ligningsloven kap. 4. Kontoret kan ikke
se at temaet kan angis i forskrifts form på annen måte enn det som nå fremgår av utkastet.

§ 3 og § 7: Oljeskattekontoret vil særlig peke på kontorets adgang til å fastsette opplysningspliktens
nærmere innhold i de oppgavene som skal innleveres. Dette skal skje innenfor de rammer som
følger av hjemmelsbestemmelsen i petroleumsskatteloven § 6 nr. 6. Forskrifien § 3 gir kontoret
mulighet til å tilpasse innholdet og omfanget av opplysningene på en hensiktsmessig måte, både for
selskapene og kontoret. Gassmarkedene er i endring, noe som kan ha betydning for hvilke
opplysninger det er behov for. Med en slik hjemmel vil Oljeskattekontoret også kunne begrense
opplysningspliktens innhold til det som anses nødvendig. Oppgaveplikten må likevel gis en generell
utforming. Dette kan innebære at det vil bli krevet innsendelse av opplysninger som i enkelte
tilfeller ikke anses nødvendige. Kontoret finner det hensiktsmessig at det da kan gis helt eller delvis
dispensasjon fra opplysningsplikten, jf. § 7 i utkastet til forskrift.

For øvrig antar Oljeskattekontoret det vil være hensiktsmessig med en dialog med berørte selskaper
i prosessen med å fastsette innhold og struktur på opplysningene som skal leveres, jf. vedlegg 1 til
høringsbrevet.

§ 4: Det er viktig at forskriften klart fastsetter hvordan opplysningene skal gis. Oljeskattekontoret er
således tilfreds med at opplysningene pålegges innsendt elektronisk, og at en slik løsning også kan
omfatte innsendelse av kopi av avtale.

Oljeskattekontoret har ingen bemerkninger til endringene i § 10-forskriften.
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Oljeskattekontorets merknader er sendt både som e-post og som vanlig brevpost.

Oljeskattekontoret,

Sverre Vassbotn
seksjonssjef


