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Oversendelse av rapporteringsskjemaer i henhold til forskrift om rapportering
og avstenuning av pengestrømmer fra petroleumsvirksomheten (EITI-
forskiiften)

I henhold forskrift av 26. juni 2009 nr. 856 om rapportering og avstemming av
pengestrenumer fra petroleumsvirksomheten (EITI-Forskriften), pålegges
rettighetshavere på norsk kontinentalsokkel hvert år å rapportere fiorårets
innbetalinger til staten. Tilsvarende pålegges nærmere spesifiserte myndighetsorganer
å rapportere fiorårets mottatte betalinger for tilsvarende poster. Rapporteringen skal i
henhold til forskriften skje til en administrativ enhet. Deloitte er utpekt som slik
administrativ enhet. Denne rapporteringen ble foretatt første gang i 2009 (betalinger i
2008). Vedlagt dette brevet følger standard rapporteringsskjemaer. På websiden
www.eiti.no finnes EITI-forskriften og dens forarbeider, skjemaer, dette
veiledningsbrevet oversatt til engelsk. Der finnes også elektronisk (m‘cel) versjon av
skjemaene og diverse annen generell informasjon om EITI. Nedenfor følger en
veiledning for utfylfing av postene i rapporteringsskjemaet.

Fristen for innsendelse av skjemaet er 1 august 2011. På dette tidsputikt skal det etter
regnskapsloven foreligge reviderte regnskaper for foregående år.
revi • onsberanin skal-vedl es de Masendte s • maene.
Skjemaene underskrives av CFO/etatsleder og sendes i ferdig utfylt stand med vedlegg
og revisjonsberetning til postadressen:

Deloitte AS
Att: Mette Herdlevær

Postadresse Kontoradresse Teldon Olje- og gassavdelingen Saksbehandler

Postboks 8148 OeP Einar Gerhardsens plass 1 22 24 90 90 Nikolai Brovig

0033 Oslo Org no. Telefaks 22246255



Karenslyst alle 20
Postboks 347 Skøyen
0213 Oslo

Videre kan  eventuelle  elektroniske skjemaer sendes per e-post til:
mherdlevaer@deloitte.no  

Eventuelle  spørsmål til  utfyllingen kan rettes til Mette Herdlevær (Deloitte) ved e-post
til ovenfor nevnte adresse eller på tlf: 952 06 337.  

Veiledning til rapporteringsskjemaer

Generell kommentar til ra orterin en:
Rapporteringen gjelder hva som faktisk er innbetalt til staten i 2010 altså faktiske
pengestrommer (kontantprinsippet) og ikke hva rettighetshaver  er ilagt  av skatter og
avgifter etc.  Det er videre netto  innbetalinger som skal rapporteres, hvilket vil si at
eventuelle tilbakebetalinger fra statlige organer kommer til fratrekk (evt, netto
utbetalt). Renter betalt/tilbakebetalt for slike poster tas også med.

Også mindre betalinger kan være aktuelle, med mindre det er snakk om helt
bagatellmessige beløp. Betalinger rapporteres i den valuta de er innbetalt til det statlige
organ. Beløpene rapporteres i hele tusen.

For hver post skal selskapene i et vedlegg spesifisere beløp og betalingsdato. Dette vil
bidra til å forenkle avstemmingsarbeidet.

Kommentarer til Skjema for innrapportering i henhold til EITI forskriften
(Skjema 1)

Kommentar til post 1 "Skattebetaling"  
Det skal rapporteres innbetalinger av skatt som omfattes av petroleumsskatteloven.
Dette omfatter ordinær skatt på 28 96 av  inntekt som faller innenfor
petroleumsskatteregimet og særskatt på 50 %. Utbetaling av leterefusjoner fra staten iht.
petroleumsskatteloven li 3  c  femte ledd skal også rapporteres Videre skal renter på
skatt rapporteres. Skatt knyttet til landvirksomhet eller skatt betalt til utenlandske
mynnigheter skalikke med invporteringen.

Kommentar  til st 2  "Av iftsbetalin
De rapporteringspliktige avgiftene blir betalt inn av operatør på vegne av hele lisensen.
Det er derfor operatør som skal innrapportere slike innbetalinger foretatt
Oljedirektoratet/ Toll- og avgiftsdirektoratet for hele lisensen. Dette gjøres ved at
rettighetshaver fører opp summen av innbetalinger fra forskjellige operatørskap i
skiema 1 under de respektive avgiftsposter, mens det i et vedlegg spesifiseres hvor mye

Side 2



som er Innbetalt per utvinningstillatelse som rettighetshaver er operatør for. Eksempel
på vedlegg følger vedlagt, se Skiema 2.

Det er kun innbetalt arealavgift, CO2-avgift og  NOx-avgift som  skal rapporteres (ikke
innbetalinger til NOx-fondet). Indirekte skatter som merverdiavgift, arbeidsgiveravgift,
tollavgifter og lignende skal ikke rapporteres. Heller ikke drivstoffavgifter for solgte
produkter fra ev. bensinstasjoner. Siden forskriften gjelder innrapportering av
betalinger til staten, skal heller ikke kommunale avgifter, eiendomsskatt til kommuner
osv. innrapporteres.

Komtnen Jir üÏ ost 3 "Andre stati e innbetarm er":
Post 3 er en "sekkepost" der det er meningen at man samler opp spesifiserte andre
innbetalinger foretatt til staten eller statlige tjenestemenn i forbindelse med
petroleumsvirksomheten til selskapet. Begrunnelsen for å ta med denne posten er bl.a.
å få med poster som ikke er spesielt unntatt ovenfor eller i  kg1.  res, eller  som  ev. Ildre er
regulære betalinger, men kun foretatt i et engangstilfelle. Har man ingen slike
betalinger å rapportere, lar man feltene stå åpne.

Et eksempel på en slik innbetaling som ikke fanges opp av de andre
rapporteringspostene er innbetalinger i forbindelse med netto overskuddsavtaler/ "net
profir-andeler som eksisterer for noen lå produserende felt. Slike innbetalinger
spesifiseres per valuta.

Det vises også til at rapporteringsplikten kun gjelder innbetalinger vedrørende
"petroleumsvirksomher slik denne er avgrenset i petroleumsloven § 1-6 bokstav c).
Det presiseres også at mottakente skal være "staten"  og/eller  "statlig ansatte".
Rapporteringsplikten må dermed avgrenses mot betalinger foretatt til kommunale og
fylkeskommunale organer og ansatte, deriblant eiendomsskatt, kommunale tjenester,
etc.

Det legges videre til grunn at rettighetshaverne ikke skal innrapportere
behandlingsgebyrene som innbetales for seismiske undersøkelser,
undersøkelsestillatelser og utvinningstillatelser, jf. forskrift 27. juni 1997 nr. 653 om
petroleumsvirksomhet g 5 og 9. Det samme gjelder rettighetshaveres innbetaling i
henhold til forskrift 17. juni 1997 nr 652 om refusjon av utgifter for tilsyn med sikkerhet,
arbeidsmiljø og ressursforvaltning i pettoleumsvirksomheten. Heller ikke brukeravgift
til OD  for  diverse tjenester (Discos, Force-medlemskap eller lignende) skal
innrapporteres.

I de blanke feltene 3.1 — 3.3 skal det spesifiseres hva betalingene er for og til hvilket
organ eller hvilken person de er betalt.

Kommen til o t 4 "Kun for Statoil ASA"
Utbetaling av dividende til staten er unntatt rapportering jf. spesielle merknader i kgl.
res,

Side 3



Statoil ASA skal rapportere alle betalinger til staten i forbindelse med
avsetningsinstruksen. Betalinger rapporteres i den valuta de er innbetalt til det stallige
organ. (Dersom betalinger i henhold til avsetningsinstruksen er betalt inn i dollar føres
denne valuta opp). Det vedlegges en transaksjonsoversikt som spesifiserer dato for
innbetaling og betalinger per valuta.

Kommentar til ost 5 "Kun for Petoro AS"
Petoro AS rapporterer betalinger til Staten utenfor avsetningsinstruksen. Betalinger
rapporteres i relevant valuta med nærmere spesifikasjon per transaksjonsdato i eget
vedlegg.
Mottatte innbetalinger knyttet til "net profir-andeler spesifiseres særskilt per selskap
per valuta i eget vedlegg. I tillegg rapporterer Petoro AS kassarapporten for perioden
1.1-31.12.200.

Kommentar til ost 6 " Kun for Nor es Bank"
Norges Bank rapporterer bevegelser knyttet til innbetalinger og utbetalinger
vedrørende statens deltakerandeler/ Petoro, spesifisert per konto. For
innbetalingskonti vedlegges spesifikasjon som viser betalinger per valuta per
transaksjonsdato.

Kommentar til rapporteringsskjema for Oljedirektoratet / Toll- og
avgiftsdirektoratet (Skjema 3)
Toll- og avgiftsdirektoratet rapporterer det samlede beløp for hva som har kommet inn i
2010 spesifisert per operatør. Oljedirektoratet rapporterer det samlede beløp for hva
som har kommet inn i 2010 per operatør. Videre spesifiserer Oljedirektoratet hvor mye
som er innbetalt per utvinningstillatelse. Eksempel på vedlegg følger vedlagt (se
Skiema 2).

Kommentarer til rapporteringsskjema for Skatteetaten (Skjema 4)
Skatteetaten rapporterer innbetalt/utbetalt skatt eller leterefusjon inklusiv renter per
rettighetshaver i eget skjema.

Med hilsen

ekspedisjonssjef

Side 4

Nikolai Br i
rådgiver



Adresseliste
Agora Oil & Gas AS;PB 400 Sentrum;4002 STAVANGER;
Altinex Oil Norway AS;Postboks 550 Sentmm;4003 STAVANGER;
AS Norske Shell;Postboks 40;4098 TANANGER;
Bayerngas Norge AS;Postboks 73.0216 OSLO;
Bayemgas Produksjon Norge AS;Postboks 73;0216 OSLO;
BG Norge AS;Postboks 780, Sentrunr4004 STAVANGER;
BP Norge AS;Postboks 197 Forus;4065 STAVANGER;
Bridge Energy AS;Postboks 279;1379 NESBRU;
Centrica Resources Norge AS;Postboks 520;4003 SIAVAN GER;
Chevron Norge AS;Postboks 97 Skøyen;0212 OSLO;
Concedo ASA;Torvveien 1;1383 ASKER;
ConocoPhillips Skandinavia AS;Postboks 3;4064 STAVANGER;
Dana Petroleum Norway AS;Postboks 128;1325 LYSAKER;
Det norske oljeselskap ASA;Nedre Bakklandet 58 c;7014 1RONDHEIM;
Det norske oljeselskap AS;Postboks 580 Sentrum;4003 STAVANGER;
Dong E&P Norge AS;Bjergstedveien 1;4007 STAVANGER;
E.ON Ruhrgas Norge AS;PO Box 640;4003 STAVANGER;
Edison International SpA Norway Branch;Postboks 130;4065 STAVANGER;
Eni Norge AS;Postboks 101 Forus;4064 STAVANGER;
Enterprise Oil Norge AS;PB 40;4098 TANANGER;
Excel Expro Norge AS;Postboks 1584;4093 STAVANGER;
ExxonMobil Exploration and Production Norway AS;
Postboks 60 Forus;4064 STAVANGER;
Faroe Petroleum Norge AS; Postboks 309, Sentrum;4002 STAVANGER;
Front Exploration AS;Postboks 690;9257 TROMSØ;
GDF SUEZ E&P Norge AS;Postboks 242;4066 STAVANGER;
Genesis Petroleum Norway AS;Postboks 73;0216 OSLO;
Hess Norge AS;Postboks 130;4065 STAVANGER;
Idemitsu Petroleum Norge AS;Postboks 215 Skewen;0213 OSLO;
Lotos Exploration & Production Norge AS;Postboks 132;4065 STAVANGER;
Lundin Norway AS;Strandvn. 50D;1366 Lysaker;
Maersk Oil Norway AS;Postboks 8014;4068 STAVANGER;
Maersk Oil PL 018C Norway AS;Postboks 8014;4068 STAVANGER;
Marathon Petroleum Norge AS;Postboks 480 Sentrunr4002 STAVANGER;
Marathon Petroleum Company Norway;Postboks 480;4002 STAVANGER;
Nexen Exploration Norge AS;Postboks 63 4064 STAVANGER;
Norpipe Oil AS;PB 3;4064 STAVANGER;
Norsea Gas AS;ST-VB Bl;c/o Statoil ASA; 4035 STAVANGER
Norske AEDC AS;Postboks 207;4001 STAVANGER;
North Energy ASA;Postboks 1243;9504 ALTA;
Norwegian Energy Company AS - Noreco;Postboks 550;4003 STAVANGER;
OMV (Norge) AS;Postboks 130;4065 STAVANGER;
Petoro AS;Postboks 300 Sentrum;4002 STAVANGER;



Petro-Canada Norge AS;Løkkeveien 103;4007 STAVANGER;
Petrofac Norge AS;Postboks 130;4065 STAVANGER;

PGNiG Norway AS;Postboks 344;4067 Stavanger;
Premier Oil Norge AS;Postboks 800, Sentrum;4004 STAVANGER;
Repsol Exploration Norge AS;Stortingsgata 8;0161 OSLO;
Rocksource ASA;Postboks 994 Sentrum Olav Kyrresgt. 22;5808 BERGEN;

RWE Dea Norge AS;Postboks 243 Skøyen;0213 OSLO;
Sagex Petroleum ASA;Tordenskiolds gate 12;0160 OSLO;
Skagen 44 AS;Postboks 332;4002 STAVANGER;
Skeie Energy AS;Luramyrveien 29;4313 Sandnes;
Skeie Oil&Gas AS;Luramyrveien 29;4313 SANDNES;
Spring Energy Norway AS;Tordenskiolds gate 6B;0160 OSLO;
Spring Energy Exploration AS; Tordenskiokls gate 6B;0160 OSLO;
Statoil Petroleum AS;Forusbreen 50;4035 STAVANGER;
Svenska Petroleum Exploration AS;Postboks 153;0216 OSLO;
Talisman Energy Norge AS;Postboks 649 Sentrum;4003 STAVANGER;
Total E&P Norge AS;Postboks 168 Sentrunc4001 STAVANGER;
Total Norge AS; Postboks 168 Sentrum;4001 STAVANGER;
VNG Norge AS;Postboks 720;4003 STAVANGER;
Wintershall Norge ASA;Postboks 230 Sentrum;4001 STAVANGER;
Wintershall Norge AS; Postboks 230 Sentrum;4001 STAVANGER;
Wintershall Norge NUF; Postboks 230 Sentrum;4001 STAVANGER;
Shell International Pipelines Inc;Postboks 40;4098 STAVANGER;
4Sea Energy AS;Postboks 250;4002 STAVANGER;

Norges Bank;Postboks 1179 Sentrum;0107 OSLO;
Oljedirektoratet;Postboks 600;4003 STAVANGER;
Skatte- og avgiftsregnskap;Postboks 38;4891 STAVANGER;
Toll- og avgiftsdirektoratet,Postboks 8122 Dep;0032 OSLO;


