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Det Kongelige Finansdepartement
Postboks 8008 dep
0030
Norway

Saksnr.

16. AUG. 2006

Arkivnr.
Att: Beate Bentzen

Deres ref: Vår referanse: BROxxOCW Oslo, 14. august 2006

Kommentarer  til nytt  skatteforslag ifm retten til utgiftsføring av renter på sokkelen

Det vises til møtet mellom Finansdepartementet og PA Resources 27. juni 2006.

PA Resources vil med dette få komme med en tilleggskommentar til Departementets forslag til
nye regler for utgiftsføring av renter. Vi er klar over at OLF og en tilleggsgruppering av selskaper
har kommet med kommentarer, men at disse selskapene ikke har tatt opp det spesifikke punktet vi
ønsker å kommentere.

For å nøytralisere beregnede effekter i de første seks årene -etter en -overdragelse av lisensandel har
selskapene i dag et valg ifm § 10 behandling av gjeldende transaksjon:

1. Betale et engangsbeløp som gjøres opp for alle årene under ett i form av en beregnet, øket
skatt  (en hypotetisk ,  beregnet ekstra finansinntekt)  i transaksjonsåret.

2. Holde beregnede beløp utenfor henholdsvis egenkapital og totalkapital før beregning av
egenkapital etter psktl  § 3h hvert av  de seks årene etter transaksjonsåret.

Vi forstår det fremlagte forslaget til nye regler for henføring av renteutgifter til sokkelregimet
(78%) slik at for de som har benyttet alternativet skissert under 2 ovenfor, vil ikke vedtaket få
betydning etter 01.01.2007.

De som imidlertid har benyttet metoden som er skissert under punkt 1 ovenfor, har i realiteten
betalt for å nøytralisere en effekt som (etter 2006) ikke vil oppstå hvis de foreslåtte reglene blir
innført.

PA Resources vil derfor foreslå en overgangsordning for slike selskaper gitt at de nye reglene ikke
lenger blir koblet til regnskapsmessige verdier ved beregning av størrelsen på rentefradrag som
kan utgiftsføres:

• Selskaper som har betalt et engangsbeløp i forbindelse med §10 vedtak på transaksjoner
med effektiv dato i perioden 2001-2006, skal få tilbakeført den del av beløpene for årene
2007 og senere som er brukt i beregningen av engangsbeløpet.
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Tilbakeføringen kan skje ved at selskapet far føre en finansutgift med skattemessig effekt i 2006
eller 2007 regnskapet som gir det ønskede beløp i redusert skatt.

Dette vil gjøre at valg av metode for nøytralisering etter psktl § 10 blir nøytralt.

Vennligst ta kontakt med Einar F. Semb (mob 9514 3514) hvis dere har noen spørsmål i denne
forbindelse.

Med vennlig hilsen,

Ole C. Wiborg
CFO
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