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Høring om endring i petroleumsskatteforskriften mv.

Vi viser til departementets høringsnotat av 20. desember 2006 vedrørende endringer i
petroleumsskatteforskriften mv. som følge av nye regler om behandling av oljeselskapenes finansielle
inntekter og utgifter.

Oljeskattekontoret vil i hovedsak gi sin tilslutning til departementets forslag. Imidlertid ønsker vi å knytte
noen bemerkninger til notatets pkt. 4 om omregning av rentebærende gjeld i fremmed valuta. Departementet
går her inn for at omregning av årets gjennomsnittlige lånesaldo i utenlandsk valuta skal skje med en
valutakurs som er et volumveid gjennomsnitt av de valutakurser som er brukt ved omregning til norske
kroner av årets rentekostnader og valutaposter knyttet til rentebærende gjeld.

Departementets forslag til omregningsmodell innebærer en matematisk og ”riktig” verdsettelse i norske
kroner av gjeld i utenlandsk valuta. Modellen fremstår imidlertid som noe komplisert, og det ville lette
ligningsmyndighetenes kontrollarbeid dersom det var mulig å benytte en enklere beregning. Kontoret vil
peke på at den nye reglen om fastsetting av finanskostnader som kan fradragsføres i særskattepliktig inntekt,
innebærer overgang fra én sjablonregel til en annen. En viktig årsak til endringen var at de tidligere reglene
ga mulighet for tilpasninger fra selskapenes side som førte til utilsiktede skattefordeler. Tatt i betraktning at
gjelden som kan henføres til sokkelen er sjablonmessig fastsatt, fremstår det ikke som unaturlig å vurdere en
tilsvarende løsning også for omregningen fra fremmed valuta, gitt at dette ikke vil åpne for utilbørlige
tilpasninger.

Etter kontorets oppfatning vil det være naturlig å vurdere å anvende årets gjennomsnittlige valutakurs ved
omregning av valutalån. Vi ser riktignok at en dreining av valutakursen i løpet av året isolert sett kan gi
insentiv til at et lån som blir tatt opp mot slutten av året, velges i én valuta fremfor en annen. Mot dette kan
det imidlertid innvendes at selskapenes valg av valuta må antas å være styrt av andre og mer vektige
vurderinger og at det uansett alltid vil være usikkerhet knyttet til fremtidig kursutvikling. En alternativ
sjablonregel kan være å anvende gjennomsnittlig kurs i den tiden selskapet faktisk har hatt gjeld i den
aktuelle valutaen. Oljeskattekontoret har foreløpig ikke gjort noen nærmere analyse av hvilke
tilpasningsmuligheter som kan ligge i forskjellige forenklede modeller, og overlater til departementet å
vurdere om øvrige innspill i høringsrunden gjør det aktuelt å gå nærmere inn på dette.
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