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Høringsuttalelse — Forslag om å oppheve skatteplikt for petroleumsutvinning i utlandet

Vi viser til Finansdepartementets høringsnotat av 15. juni 2012. I høringsnotatet foreslås det å

oppheve skatteplikt for inntekter og avskjære fradragsrett for kostnader tilknyttet

petroleumsutvinning i utlandet.

Bayerngas Norge AS har et norsk datterselskap med flere lete- og utvinningslisenser i utlandet. De

fleste lisensene er fortsatt i letefasen, men det er også lisenser som nærmer seg produksjon.

I motsetning til typetilfellene angitt i høringsnotatet, så har datterselskapet som del av

Bayerngaskonsernet ikke mottatt eller avgitt konsernbidrag i letefasen. Underskuddet fra letefasen

er fremført, for å møte inntektene fra produksjonsfasen. Selv med skattemessige avskrivninger i

produksjonsfasen, ser det nå ut til at selskapet vil bli dobbeltbeskattet for vesentlige deler av

utvinningsinntektene. Dette skyldes at reglene for periodisering av inntekt og utgifter fra

petroleumsutvinning i utvinningsstaten avviker fra bestemmelsene i Norge, noe som igjen gjør

reglene om kredit lite egnet til å unngå dobbeltbeskatning. Det er et gjennomgående trekk at inntekt

fra petroleumsutvinning ilegges skatt basert på særregler i utvinningsstaten.

Bayerngas viser til høringsuttalelsen fra Oljeindustriens Landsforening (OLF) der OLF foreslår en

justering av departementets foreslåtte unntaksmetode, ved å gi fradrag for kostnader på letelisenser

når det konstateres at de ikke kommer i produksjonsfase.

Hvis departementet skulle gå for en tredje variant, det vil si verken høringsnotatets forslag eller OLFs

forslag, er det viktig for Bayerngas at løsningen blir symmetrisk, slik at alle relevante kostnader ved

petroleumsutvinning, herunder fjernings- og nedstengingsutgifter, kan trekkes fra inntektene. Bare

slik kan dobbeltbeskatning begrenses hvis man ikke skal benytte unntaksmetoden slik

departementet foreslår i høringsnotatet.
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Bayerngas legger til grunn at vedtakelsen av departementets foreslåtte regler ikke vil aktualisere

noen form for beskatning på grunn av uttreden fra norsk beskatningsområde og viser for så vidt til

punkt 7 i OLFs høringsuttalelse.
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