Fastsetting 2020
Terminskatt 2020 og 2021
Oljeskattekvelden, 2. desember 2021
underdirektør Heidi Golimo Simonsen

Agenda
• Midlertidige endringer i petroleumsskatteloven (petrsktl.)
• Terminskatt 2020
• Fastsetting 2020
• Overordnede tall
• Skattefastsettingsperiode og fokus
• Endringsvedtak ved ordinær fastsetting

• Fremtiden

Midlertidige endringer i petrsktl.
•

Vedtatt 19. juni 2020
• Som følge av Covid19 og lave oljepriser
• Ønske om å sikre leverandørindustrien

•

Petroleumsskatteloven § 11, første ledd

• Direkte utgiftsføring i særskattegrunnlaget for § 3b-investeringer foretatt i 2020
• Skille mellom sokkel 22 % og sokkel 56 % når det gjelder driftsmidler (tidligere
behandlet likt)
• Friinntekt på 24 %, samt umiddelbart fradrag
• Økning i friinntektssats sammenlignet med ordinære regler (20,8 %)

Midlertidige endringer i petrstkl. (forts.)
• Petroleumsskatteloven § 11, sjette ledd

• Skatteverdien av årets underskudd i alminnelig inntekt sokkel og i
særskattegrunnlaget kan kreves utbetalt i 2020
• Bl.a. som følge av umiddelbar fradragsføring av § 3b-driftsmidler i
særskattegrunnlaget, er mange selskaper i posisjon til å kreve slik utbetaling
• Skatteverdien av årets ubenyttede friinntekt kan kreves utbetalt i 2020

Midlertidige endringer i petrstkl. (forts.)
• Petroleumsskatteloven § 11, syvende ledd

• Innføring av negativ terminskatt
• Selskapene får forskuttert skatteverdien av underskuddene sine gjennom
utbetaling av negativ terminskatt

Terminskatt 2020
• Kontroll
• De nye reglene innebar en betydelig systemendring
• Oljeskattekontoret måtte sette inn ekstra ressurser
ved utskriving av terminskatt for 2020
• Omfattende kontroll sammenlignet med tidligere
år
• Eget skjema på OSKs nettside
• Inntekter
• Kostnader
• Investeringer
• Letekostnader
• Tilleggsinformasjon fra operatør
• Investeringer
• Letekostnader

• Svært begrenset kontrollperiode
• Informasjonsinnhenting startet medio juni
• Vedtak skulle fattes primo juli

•

Utskrevet terminskatt
•

Opprinnelig: - kr 45 mrd kroner
• Brutto positiv terminskatt:
kr 17,4 mrd
• Brutto negativ terminskatt:
kr 62,4 mrd

•

Revidert terminskatt: - kr 23,5 mrd
• Brutto positiv terminskatt:
kr 19,9 mrd
• Brutto negativ terminskatt:
kr 43,4 mrd

Fastsetting 2020

Fastsetting 2020 – Overordnede tall

11 selskaper har netto positiv
petroleumsskatt
- 4 av disse står for 85 % av skatten
- Positiv petroleumsskatt kan ha blitt redusert
som følge av utbetaling av underskudd i
særskattegrunnlaget

Fastsetting 2020 – Overordnede tall (forts.)

Terminskatt 2021:
• Opprinnelig utskrevet kr 113,8 mrd
• Brutto positiv terminskatt: kr
128,2 mrd
• Brutto negativ terminskatt: kr
14,4
• Høsten 2021:
• Tilleggsinnbetaling

Fastsetting 2020 – Overordnede tall (forts.)

37 selskaper har fått utbetalt negativ petroleumsskatt
- 3 selskaper mottar nesten 60 % av utbetalingen
- Omfatter alle typer utbetalinger
- Utbetalingen kan ha blitt redusert fordi selskapet har positiv
inntekt i ett av grunnlagene

Fastsetting 2020 – Overordnede tall (forts.)

Fastsetting 2020 – Fastsettingsperiode og fokus
• Normal fastsettingsperiode
• Oppstart mai 2021
• Skatteoppgjør sokkel sendt 5. november 2021
• Skatteliste offentliggjort 2. desember 2021

• Fokus
• Fastsetting 2019
• Midlertidige endringer i petroleumsskatteloven
• Betydning og incitamenter for 2020

• Nye selskaper og grense for særskattepliktig virksomhet

Fastsetting 2020 - Endringsvedtak
• Tørrgass – terminering av en gassalgsavtale
• Selskapet hadde henført gevinsten til land (fordi de hevdet den var
et finansielt instrument)
• Kontoret mente denne skal føres mot sokkel fordi det var en avtale
om salg og levering av gass
• En inntekt på over kr 300 mill ble flyttet fra land til sokkel

• Underkurs mengdegjeldsbrev
• Selskapet hadde fradragsført underkurs knyttet til nytt
obligasjonslån
• Spørsmål om tidspunkt for slik fradragsføring
• Kontoret mente denne skal fradragsføres ved innløsing, mens
selskapet hadde fradragsført denne ved utstedelse.

• Underkursen på i overkant av kr 80 mill ble tilbakeført for
skatteformål

Fastsetting 2020 – Endringsvedtak (forts.)
• Netto finanskostnader og kreditfradrag

• Petroleumsskatteloven § 3 d siste ledd gir mulighet for å fradragsføre netto
finanskostnader på land mot alminnelig inntekt sokkel dersom det ikke er landinntekt å
føre disse finanskostnadene mot
• Nettobeløp: Kan ikke splitte renteinntekter og rentekostnader.
• Tillates derfor ikke å overføre et større beløp enn netto finanskostnader på land fra
landinntekt til alminnelig inntekt sokkel

• Selskapet hadde overført et beløp til fradrag i alminnelig inntekt sokkel som var høyere
enn netto finanskostnader ført til fradrag i landdistriktet
• Årsaken var et ønske om å «skape» en landinntekt å føre et kreditfradrag mot
• Dette medførte også en tilsvarende høyere utbetaling etter petrsktl. § 11, slik at det i
realiteten ikke ble betalt noe skatt (samtidig som selskapet fikk et kreditfradrag)

• Beløpet for finanskostnader som ble flyttet fra land til sokkel ble redusert med rundt kr 2
mill.
• Utbetaling etter petrsktl. § 11 ble redusert tilsvarende
• Kreditfradrag kunne ikke benyttes

Fastsetting 2020 – Endringsvedtak (forts.)
• § 3b-investeringer Snøhvit
• Omfattes §3b-investeringer på Snøhvit av de midlertidige reglene?
• Selskapene: Ja
• Kontoret: Nei

• Petrsktl. § 11 vs. § 3b

• Lovteksten skiller altså på tidfestingsregelen knyttet til § 3b-investeringer
• 2. punktum i § 3 angir tidfestingsregelen for bestemte typer driftsmidler som
kan avskrives med inntil 16 2/3 % per år
• 3. punktum i § 3 angir tidfestingsregelen for samme type driftsmidler på
Snøhvit, som kan avskrives med inntil 33 1/3 % hvert år
• Det er kun én avskrivningsregel for Snøhvit

Fastsetting 2020 – Endringsvedtak (forts.)
• § 3b-investeringer Snøhvit (forts.)
• Forarbeider
• Prop 113 L 2019-2020 jf. bl.a. punkt 3.2.1 i «Nærmere om forslaget»
annet avsnitt:

• Innst. 351 L (2019-2020)
• Vesentlige endringer (friinntekt og PUD/PAD mv.), men disse berørte ikke skillet
som fremkom i prop’en
• Problemstillingen ikke eksplisitt tatt opp

• Ingen klare holdepunkter for Stortinget mente noe annet enn det som
fremkommer av prop’en

Fastsetting 2020 – Endringsvedtak (forts.)
• § 3b-investeringer Snøhvit (forts.)
• Etterarbeid
• Redegjørelse overfor ESA (brev av 23. februar 2021)
• Direkte utgiftsføring «Instead of the ordinary petroleum tax regulations on
depreciation and uplift» og med «ordinary petroleum tax regulations» menes
avskrivning etter § 3 b dannet punktum siden reglene beskrives som følger:

• Expenses incurred in acquiring production facilities and pipelines may
be depreciated at a maximum rate og 16 2/3 percent per annum.

• Revidert nasjonalbudsjett 2021
• Spørsmål 67 fra Finanskomitéen/SVs fraksjon av 18. mai 2021

Fremtiden
• Fastsetting 2021

• Petrsktl. § 11 (som for 2020)

• Fastsetting 2022

• Tre parallelle regelsett
• Forventet ny kontantstrømskatt
• Petrstkl. § 11 gjelder fortsatt for utvalgte investeringer
• PUD/PAD levert før 1. jan 2023 og godkjent før 1. jan 2024

• Gamle regler
• Avskrivninger: Investeringer i 2017 – 2019 + Snøhvit 2020 - 2021
• Friinntekt: Investeringer 2019 + Snøhvit 2020 -2021

• Fastsetting 2023

• Ny skattemelding for petroleumsselskaper (og alle øvrige selskaper)
• Fra skjema til tema
• Felles rammeverk for alle selskaper
• Nødvendig tilpasninger for petroleumsselskapene

