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Høring — opplysningsplikt for oljeselskapene om salg av naturgass
utvunnet på norsk kontinentalsokkel

Oljeskattekontoret viser til oversendelsesbrev av 11. februar 2010 vedlagt høringsnotat med forslag
om å pålegge oljeselskapene å gi ligningsmyndighetene opplysninger om avtale- og salgsvilkår ved
salg av naturgass utvunnet på norsk kontinentalsokkel.

En betydelig del av Norges nasjonalformue forvaltes av petroleumsselskapene som driver
virksomhet på norsk kontinentalsokkel. Petroleumsskatten utgjør derfor også en stor andel av
statens samlede inntekter. I tiden fremover forventes det en gradvis reduksjon av oljeproduksjonen
og at gass vil utgjøre en stadig stigende andel av totalproduksjonen. På grunn av det økende
gassvolumet vil selv mindre avvik i pris kunne få store konsekvenser for statens skatteinntekter. Det
er derfor viktig å sikre at gassen blir solgt til markedsmessige betingelser.

Oljeskattekontorets hovedoppgave er å fastsette korrekt skattegrunnlag. 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. Departementets forslag
vil etter Oljeskattekontorets vurdering være et godt hjemmelsgrunnlag for den nærmere regulering
av opplysningsplikten i forskrift.

Kontoret er enig med departementet i at de gjeldende bestemmelser som regulerer
opplysningsplikten ikke gir tilstrekkelig hjemmel for systematisk, løpende innhenting av all den
informasjon som er nødvendig til bruk for ligningen.

Departementet har i pkt. 5.2.1 i høringsnotatet foreslått at opplysningsplikten begrenses til salg av
gass som er skattepliktig etter petroleumsskatteloven § 5, dvs, at videresalg som hovedregel faller
utenfor. Kontoret er enig i denne avgrensning av den løpende rapportering av opplysninger.
Hvorvidt inntekt fra et gassalg knytter seg til selskapets utvinningsvirksomhet kan for enkelte
transaksjoner volde tvil. Dette beror på en fortolkning av utvinningsbegrepet i
petroleumsskatteloven § 5 første ledd der kjennelser fra Klagenemnda for Oljeskatt er en sentral
rettskilde. Avgrensningen anses ikke problematisk i forhold til foreslått regel. Hvis et selskap ikke
rapporterer salg som er særskattepliktige etter forslaget i høringsnotatet, vil slike salg uansett være
omfattet av selskapets opplysningsplikt tilknyttet selvangivelsen etter ligningsloven kap. 4.
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Kontoret er tilfreds med at den foreslåtte ordlyden i nytt nr. 6 i § 6 uttrykkelig angir at
opplysningsplikten omfatter avtale om realisasjon av naturgass.

Oljeskattekontoret er enig i at det ved salg av tørrgass er et særlig behov for informasjon. Når det nå
åpnes for å kunne kreve elektronisk innrapportering, mener Oljeskattekontoret at dette også bør
omfatte våtgass. Kontoret er tilfreds med at dette er presisert i høringsnotatet.
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