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Høring - oppheving av skatteplikt for inntekt og avskjæring av fradrag for
kostnader og tap knyttet til utvinning av petroleum i utlandet

Vi viser til Finansdepartementets høringsnotat av 15. juni 2012.

I høringsnotatet foreslår departementet å frita fra skatteplikt inntekt ved utvinning av petroleum i
utlandet. Det vil således heller ikke være fradragsrett for kostnader og tap som pådras i tilknytning
til slik inntekt. Videre foreslås endringer i reglene om underskuddsfremføring,
kreditfradrag og konsernbidrag.

I høringsnotatets punkt 4.1 skisseres 5 alternative løsninger. Det fremkommer at bare alternativene
4 og 5 vil være effektive på sikt. Skattedirektoratet støtter departementets forslag om å gå inn for
alternativ 5, oppheving av skatteplikten. Etter direktoratets vurdering fremstår alternativ 5 som
mindre ressurskrevende enn alternativ 4, både for skattyter og for skattekontorene.

Etter direktoratets vurdering er det grunn til å vurdere om det er behov for en tilsvarende
avskjæringsregel for rentefradrag som i bestemmelsen i sktl. § 6-91. Hovedregelen om fradrag i
sktl. § 6-1 innrømmer fradragsrett for kostnader som er pådratt for å erverve, vedlikeholde eller
sikre skattepliktig inntekt. Et slikt tilknytningskrav til skattepliktig inntekt gjelder ikke i forhold til
hovedregelen om fradrag for gjeldsrenter, jf. sktl. § 6-40. I sktl. § 6-91 er det imidlertid tatt inn en
regel som begrenser fradragsretten for gjeldsrenter i de tilfeller hvor inntekt etter skatteavtale er
unntatt fra beskatning i Norge. Opprettholdelse av full fradragsrett for renter vil
i så fall representere en fortsatt skattesubsidiering av petroleumsvirksomhet i utlandet.
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