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Høring - forskrift om opplysningsplikt for petroleumsselskapene ved realisasjon av
naturgass mv.

Brønnøysundregistrene er en forvaltningsetat med ansvar for en rekke nasjonale kontroll- og
registreringsordninger for næringslivet. Etatens overordnede mål er å bidra til økt økonomisk
trygghet og effektivitet både for næringsdrivende og for samfunnet generelt.
Altinn sentralforvaltning er lokalisert hos Brønnøysundregistrene i Avdeling for nasjonal e-forvaltning
og infrasturktur.

Altinn
Altinn  er et samarbeid mellom en rekke offentlige organer. Nettportalen altinn.no oq den
underliggende tekniske plattformen brukes til å levere elektroniske offentlige skjemaer og andre
tjenester til bruk for borgere og næringsdrivende. Altinn har som samfunnsmål å gi effektiviserings-
og samordningseffekter både for privat og offentlig sektor. Regjeringen har gjentatte ganger
understreket forventningene til at hele offentlig sektor tar i bruk Altinn som forenklingsverktøy.

Oppgaveregisteret
Oppgaveregisteret er høringsinstans ved forslag om regelendringer som kan innebære nye eller
endringer i eksisterende oppgaveplikter. Registeret skal sørge for effektiv samordning og utnyttelse
av oppgaveplikter som offentlige organer pålegger næringsdrivende. Gjennom samordningsarbeidet
skal Oppgaveregisteret søke å oppnå en reduksjon i de oppgaveplikter som påligger næringslivet.

På bakgrunn av dette ønsker vi å uttale oss om forslagene til nye forskrifter.

Til forsla et til forskrift om o I snin s likt for etroleumsselska ene om realisa"on av
natur ass har vi føl ende kommentarer:

Organisasjonsnummer som entydig identifikator på registreringsenheter
Vi minner om offentlige organers plikt til å bruke organisasjonsnummer som entydig identifikator på
næringsdrivende og andre registreringsenheter i registre, på skjema, m.m. Offentlige organer har
også en plikt til å hente opplysninger om registreringsenheter kontrollert og lagret i Enhetsregisteret,
jf § 1 i lov nr 15 av 3.juni 1994 om Enhetsregisteret.

Vi har merket oss at i forslaget til skjema for rapportering av NGL-kontrakter skal partene i
transaksjonen angis med navn på foretak og organisasjonsnummer. Vi ber om at det vurderes om
det kan være hensiktsmessig å bruke organisasjonsnummer som identifikator på parter også i de
andre meldeskjemane som hører til forskriften.
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Skjema som brukes i opplysningsplikten bør være tilgjengelig i Altinns skjemakatalog
Ett av tiltakene som kan bidra til en enklere hverdag for næringsdrivende er at nødvendige skjema
for å etterleve regelverk innen en gitt bransje skal være tilgjengelig gjennom Altinns skjemakatalog.
Vi ber om at det vurderes om de foreslåtte skjemaene gjøres tilgjengelig på Altinns skjemakatalog. I
den anledning ber vi også om at det vurderes om hvert skjema bør få tildelt en egen tallkode slik de
fleste andre skjema i Skatteetaten har. RF-koden er svært nyttig for å finne fram til riktig skjema.

Brukerinvolvering for godt tilpassede skjema
For øvrig er det positivt at Oljeskattekontoret tar sikte på å lytte til petroleumsselskapenes innspill og
synspunkter når den endelige utformingen av skjema skal gjøres. Regjeringen understreker at det er
viktig å holde næringsdrivendes oppgavebyrder så lave så mulig, bl.a. gjennom brukerinnvolvering
for å sikre gode meldeskjema.

Oppgaveforvalters plikt til å registrere ny meldeplikt i Oppgaveregisteret
Vi minner om at Oljeskattekontoret skal melde nye eller endrede oppgaveplikter på fastlagt skjema
BR-1020 "Næringslivets oppgaveplikter"  til Oppgaveregisteret, jf § 4 i lov nr 35 av 6. juni 1997
om Oppgaveregisteret. Skjema og veiledning kan lastes ned fra adresse:
htt ://www.brre .no/blanketter/

Hva er en oppgaveplikt?
En oppgaveplikt er alle former for standardisert informasjon som offentlig forvaltning pålegger
næringsdrivende å innrapportere med hjemrnel i lov eller forskrift. Opplysningene rapporteres
vanligvis på fastsatt obligatorisk skjema.

Ta gjerne kontakt med Oppgaveregisteret for mer informasjon om ordningen og utfylling av skjema.

Til forsla et om endrin av 10-forskrifte har vi føl ende kommentarer:

Forenkling av regelverket og avskaffelse av unødvendige søknadsordninger
Det er svært postivit at Finansdepartementet gjennom forskriften forenkler den tidligere
søknadsbehandlingen. Vi forstår det slik at Oljeskattekontoret alene har hatt store besparelser med
regelendringen.
Oljeskattekontoret anslår at de har hatt betydelige besparelser med ordningen som trådte i kraft i
2009. Å regulere samtykke etter § 10 i Petroleumsskatteloven gjennom forskrift har redusert
saksbehandlingen vesentlig for enkle transaksjoner, ved at det nå bare gjøres en enkel kontroll av
om redegjørelse og avtale er i henhold til forskriften uten at det produseres noe problemnotat eller
utkast til vedtak.
Vi antar derfor at forslaget som er på høring, der formålet bl.a. er å utvide virkeområdet til å omfatte
flere typer transaksjoner, vil gi ytterligere lettelser både for Oljeskattekontoret og for næringen. Det
er en postiv utvikling for en næring som er hardt belastet med oppgaveplikter.

Vurdering av oppgaveplikt
Vi ber om at det vurderes om dokumentasjonen som berørte selskaper skal sende til
Finansdepartementet med kopi til Oljeskattekontoret i forslagets § 1 (1), b. kan regnes som en
oppgaveplikt.
For nærmere kriterier for hva som er en oppgaveplikt viser vi til kapittel 5.2  Hva skal registres i
Oppgaveregisteret - hva er en oppgaveplikt?  i Ot.prp. nr. 37 (1996-97)
Hvis dette er en oppgaveplikt som skal registreres i Oppgaveregisteret, ber vi om å få melding om
dette på fastlagt skjema, BR-1020 "Næringslivets oppgaveplikter".
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