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Høring om oppheving av skatteplikt og avskjæring av fradrag

tilknyttet petroleumsutvinning i utlandet

Det vises til departementets høringsbrev av 15. juni 2012 med forslag til oppheving av skatteplikt
for inntekt og avskjæring av fradrag for kostander og tap knyttet til utvinning av petroleum i
utlandet. Reglene foreslås å tre i kraft fra inntektsåret 2013 men allerede fra høringsbrevets dato for
underskudd til fremføring.

NHO vil innledningsvis bemerke at hovedregelen for høringssaker er en frist på tre måneder. Det er
en frist som det nettopp er viktig å holde seg til i saker med store økonomiske og næringspolitiske
konsekvenser, og særlig når høringsperioden legges til sommermånedene.

NHO støtter ikke forslaget. Det strider mot globalinntektsprinsippet om at et selskap
hjemmehørende i Norge i utgangspunktet skal skattlegges i Norge for alle inntekter verden over.
Det strider oså mot kreditprinsippet om at det gis fradrag i norsk skatt for skatt betalt i utlandet av
de samme inntektene.

Etter de foreslåtte endringene vil selskaper med base i Norge ikke få fradrag for sine kostnader og
tap i utlandet dersom letingen ikke leder til funn og senere utvinning. NHO mener derfor forslaget
vil gjøre det mer risikabelt og dermed mindre aktuelt for norske selskaper å videreutvikle sin
utvinningsvirksomhet i utlandet. Alternativet vil være at de ikke bare driver selve letevirksomheten
ute, men også flytter basen ut og driver gjennom selskaper hjemmehørende i andre land enn Norge.

Samtidig som Finansdepartementet foreslår regler som vil begrense norske selskapers aktiviteter
utenlands, støttes internasjonaliseringen av Nærings- og handelsdepartementet og
Utenriksdepartementet. Vi oppfatter regjeringens politikk som lite konsistent på dette området.

Konsekvensene for annen norsk aktivitet utenlands, de oljetilknyttede virksomhetene som kommer
i tillegg til direkte petroleumsutvinning, drøftes ikke i høringsnotatet. Det gjør heller ikke
konsekvensene for arbeidsplasser i Norge dersom hensikten er at norske oljeselskapers aktivitet
skal nedbygges eller flyttes ut. NHO mener forslaget vil kunne ha negative konsekvenser både for
sysselsettingen i Norge og for oljerelaterte investeringer utenlands, i tillegg til konsekvensene for
direkte utvinningsaktivitet ute.

NHO mener forslaget er dårlig egnet til å bedre forutsigbarheten og robustheten i det norske
skattesystemet. Det er uheldig at symmetri, næringsnøytralitet og konkurransedyktige
rammebetingelser må vike for hensynet til det offentliges skatteinntekter.



NHO vil avslutningsvis henvise til OLFs og Statoils høringsuttalelser med alternative forslag til
sikring av det norske skattefundamentet. Dette er konstruktive forslag som vil ivareta det sentrale
hensynet samtidig som selskapene er sikret kostnads- og tapsfradrag ved de leteaktivitetene som
ikke leder til utvinning og inntekter.
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