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VEDR.: KREDIT FOR UTENLANDSK SKATT VED FREMFØRING AV UNDERSKUDD.

Vi viser til telefonsamtale med Anders Heieren forleden i tilknytning til det arbeid som pågår som
oppfølging av departementets høringsnotat om unngåelse av internasjonal dobbeltbeskatning.

Petroleum Geo-Services ASA har et heleiet datterselskap PGS Geophysical AS som utfører seismiske
undersøkelser offshore over store deler av verden. Kontraktsarbeidet har typisk en varighet på 1-5
måneder og medfører ofte lokal skatteplikt i det aktuelle utland som fast driftssted. Som følge av tidligere
lave oljepriser og overkapasitet i bransjen har PGS Geophysical AS et betydelig beløp i skattemessig
underskudd til fremføring.

Markedet er nå vesentlig endret og selskapet har god fortjeneste. Lokale overskuddsskatter tilknyttet fast
driftssted i andre land ligger vanligvis i området 15-30%.

Etter gjeldende praksis må PGS Geophysical AS trekke fra fremført underskudd før det kan kreves kredit
for de utenlandske skatter. Resultatet er at det blir en dobbel skattekostnad, i form av både redusert
underskudd til fremføring og betalbar utenlandsk skatt. Dog kan det kreves fradrag for den utenlandske
skatten i inntekten, slik at denne kostnaden legges til i underskudd til fremføring, men effekten av dette er
som kjent bare 28% og innebærer ikke noen kredit.

Vi synes dette er en uheldig og unødvendig konsekvens av sammenhengen mellom kredit og underskudd
til fremføring. Problemstillingen synes ikke direkte adressert i høringsnotatet. Vi blir tvunget til å opprette
et nytt selskap for våre operasjoner i utlandet, som ikke har noe historisk underskudd til fremføring, for å
kunne få rett til kredit og redusere den regnskapsmessige skattekostnaden samt faktisk betalt skatt over
tid. Dette er kanskje ikke noen uoverkommelig belastning, men det beste ville være om praksis eller
regelverk kunne endres slik at retten til kredit ble vurdert for det aktuelle inntektsår uten å skjele til hvilke
underskudd man måtte ha i tilknytning til et tidligere år. Det kan tillegges at det har vært betalbar skatt i
utlandet også i tidligere år hvor vi totalt sett har fått skattemessig underskudd i Norge, slik at vi har mistet
rett til kredit for det tidligere året. Det synes å være mindre grunn til at retten til kredit skal gå tapt også
for senere år.

Vi håper disse merknadene vil bli vurdert av departementet og at problemstillingen kan omtales i det
endelige forslaget til nye regler.

Med vennlig hilsen
for PETROLEUM GEO-SERVICES ASA
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