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Hovedelementer i de ulike skattesystemene
Ordinært skatteregime

Midlertidige regime

Kontantstrømskatt

Selskapsskatt (22%)

Lineær avskrivning 6 år

Lineær avskrivning 6 år

Lineær avskrivning 6 år

Særskatt (56%/71,8%)

Lineær avskrivning 6 år

Direkte utgiftsføring

Direkte utgiftsføring

Friinntekt

20,8% fordelt på 4 år

24% i år 1

Ingen friinntekt

Samvirke mellom selskapsskatt og
særskatt (sekvensielle skatter)

Selskapsskatt fradragsberettiget i grunnlag
for særskatt – teknisk justering av
særskattesats til 71,8%*

Underskudd

Fremføres med rente

Refusjon av underskudd

Refusjon av underskudd i
særskattegrunnlaget, fremføring uten rente
i selskapsskattegrunnlaget

Finanskostnader

Fradragsberettiget i selskapsskatt,
og en andel fradragsberettiget mot
særskatt

Rentekostnader kun
fradragsberettiget mot selskapsskatt

Rentekostnader kun fradragsberettiget mot
selskapsskatten

* Når selskapsskatten er fradragsberettiget i særskatten er det behov for en justering av særskattesatsen til en «før selskapsskatt» sats for å sikre at samlet
effektiv marginalskatt opprettholdes [56% / (1 – 22%) = 71,8%]
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3 parallelle skatteregimer


Vil potensielt de tre neste årene måtte ha kontroll på 3 parallelle skatteregimer/skattegrunnlag



Modellbygging (skattemodell, impairment, portefølje, prosjekt, oppkjøp)



Skatteberegning
 Utfordrende utsatt skatt beregning
 Effektiv skatterate ikke 78%, men 78,004%



Må ha kontroll på hvilke kostnader/capex som faller inn under det enkelte skatteregime
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3 parallelle skatteregimer
Eksempel – 1000 i investering nytt regime
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3 parallelle skatteregimer
Eksempel – 1000 i investering i midlertidig regime
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3 parallelle skatteregimer
Eksempel – 1000 i investering i tidligere regime (2019 eller tidligere)
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Catch up effekt


Q1 ble avlagt på «gamle» regler



Negativ resultateffekt fra
 Uplift påløpt fra investeringer i Q1 2022 tatt til fradrag i betalbar skatt i Q1 regnskap
 Skattebalanser blir lavere med påvirkning på fordeling av finanskostnader
 Eventuelt manglende innregning av deler av utsatt skattefordel på fjerningsforpliktelse (kommer tilbake til dette)



Balanseeffekt
 Redusert betalbar skatt og økt utsatt skatt som følge av raskere fradrag



Noteopplysninger
 De viktigste bestanddelene av kostnad (inntekt) ved skatt skal opplyses separat (IAS 12.79).
 Bestanddeler av kostnad (inntekt) ved skatt kan omfatte (IAS12.80):
d. omfanget av kostnad (inntekt) ved utsatt skatt som gjelder endring i skattesatser eller innføring av nye skatter
 Følgende skal det også opplyses om separat (IAS 12.81):
d. en forklaring på endringene i aktuell(e) skattesats(er) sammenlignet med forrige periode
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Catch up effekt
Q2 regnskap - noter
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Innregning av utsatt skattefordel på ARO (71,8% vs 78%)
Bakgrunn


Opphørsrefusjonen avvikles, og erstattes av en generell ordning med årlig utbetaling av skatteverdien av underskudd i
særskattegrunnlaget



Ingen særregler i alminnelig inntekt for kostnader til nedstengning og fjerning
 Ingen utbetaling av skatteverdien av underskudd i alminnelig inntekt



Tidligere kunne en innregne utsatt skattefordel med 78% av ARO med bakgrunn i opphørsrefusjon



Risiko for manglende skattefradrag for (siste) fjerningsprosjekter



Hvilken skattesats skal benyttes for å innregne utsatt skattefordel på ARO under det nye skatteregimet?
 71,8% eller 78%?
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Innregning av utsatt skattefordel på ARO (71,8% vs 78%)
Innregning av utsatt skattefordel reguleres av IAS 12.24-31


Er en økonomisk fordel i form av reduserte skattebetalinger, men vil kun
tilflyte selskapet hvis det opptjener store nok skattepliktige inntekter som
fradragene kan motregnes mot



Må være sannsynlig at skattepliktige inntekter blir tilgjengelige



Må kunne utnytte skattereduserende forskjeller
 Uendelig fremføringsadgang, men må ha inntekter i alminnelig inntekt



Samme skattemyndighet og samme skattepliktige foretak (skattekonsern i
Norge)

IAS 12.27:
(..) Derfor innregner et foretak
eiendeler ved utsatt skatt bare
når det er sannsynlig at
skattepliktige inntekter som
den skattereduserende
midlertidige forskjellen kan
utnyttes mot, vil bli
tilgjengelige
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Innregning av utsatt skattefordel på ARO (71,8% vs 78%)
IAS 12 omtaler i hovedsak tre forhold som kan sannsynliggjøre innregning:
Reversering av skatteøkende
midlertidige forskjeller i samme
periode



Ubegrenset fremføringsrett for
underskudd
Få slike – gjeld/
omvurderingskonto?

Generere tilstrekkelig skattepliktig
inntekt i fremtidige perioder



Se på fremtidig kontantstrøm av
selskapet
Hvilke prosjekter/profiler skal
inngå?



Nye funn, oppkjøp



Gjenvinning av eiendeler som har
en høyere virkelig verdi enn
balanseført verdi



Etter skatt transaksjoner,
eiendommer på land, gjeld målt til
virkelig verdi

Muligheter for skatteplanlegging


Intensjon om å gjennomføre,
realistisk



Redusere og skyve på
skattefradrag?



Fusjon



Konsernbidrag – ikke relevant



2 års tilbakeføringsadgang av
underskudd



Salg av forpliktelse
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Innregning av utsatt skattefordel på ARO (71,8% vs 78%)
Eksempel
Pre-tax CF

1

2

3

4

Felt A

100

80

70

-200

Felt B

150

140

120

Net CF

250

220

190

Aro rente

3%

Aro i balansen
USF (78%)

-387
302

5

6

100

80

-250

-100

80

-250

 2 års tilbakeføringsadgang – eksponering
reduseres til 170 med skatteeffekt på 10,5
 Mulighet til å utsette skattefradrag?
 Andre tilpasninger?

Eksponert
USF provision (6,2%)
Netto USF

-227
14

 Nye prosjekter?
 Vesentlighet?

288
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Full innregning av friinntekt på 2022 PUD prosjekter?


Mange PUD‘er som skal leveres innen utgangen av året for å komme inn i det midlertidige regimet



Myndighetsgodkjenning først i 2023



Det vil påløpe capex i 2022 på prosjekter med planlagt PUD i 2022 før disse er innlevert



Det vil også påløpe capex i 2023 på leverte prosjekter før disse er godkjent



Er det OK å innregne full friinntekt før en vet endelig om disse kommer inn under det midlertidige regimet?
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Full innregning av friinntekt på 2022 PUD prosjekter?
Måling:


Betalbar skatt skal måles til det beløpet som selskapet forventer å måtte betale til (gjenvinnes fra) skattemyndighetene ved
bruk av de skattesatser og skatteregler som er vedtatt eller i hovedsak vedtatt på balansedagen (IAS 12.46).



En sannsynlighetsvurdering
 Oppfølging med prosjekt på status og om det er sannsynlig at de kommer til å levere PUD innen 2022
 Hva er break-even – andre selskapskrav/KPI’er for å sanksjonere
 Risiko for at en ikke får myndighetsgodkjenning



Kan innregne friinntekt gitt det er sannsynlig at en vil levere PUD innen 2022 og basert på forventning om godkjenning
 Kvartalsvis oppfølging for å vurdere evt endringer



IFRIC 23
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Kjøpsprisallokering under COVID reglene
Friinntekt en betydelig del av verdien


Relevant for kjøp av felt som PUD-es innen utgangen av 2022



Høy friinntektssats under det midlertidige regimet gjør at man betaler mer for denne delen enn man tidligere har gjort,
særlig når kjøpet skjer før det meste av capexen har påløpt



«Friinntektseiendelen» vil bli realisert over utbygningsperioden, mens eiendelens balanseførte verdi vil stige i takt med
organisk capex



Uten justering i avskrivninger øker dette faren for nedskrivning i utbygningsperioden
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Kjøpsprisallokering under COVID reglene
Friinntekt en betydelig del av verdien – eksempel (forenklet)
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Kjøpsprisallokering under COVID reglene
Friinntektsdel – mulighet for å justere avskrivningsprofil


Egen skatteasset etter IAS 12?



Immateriell eiendel etter IAS 38?
 En «immateriell eiendel» er en identifiserbar, ikke-monetær eiendel uten fysisk substans.
 Dog ikke utskillbar, men «oppstår av kontraktsregulerte eller andre juridiske rettigheter, uansett om disse
rettighetene er overførbare eller kan skilles ut fra foretaket eller fra andre rettigheter og plikter» (IAS 38.12)
 Avskrivbart beløp for en immateriell eiendel med bestemt utnyttbar levetid skal fordeles systematisk over
eiendelens utnyttbare levetid (IAS 38.97)



Alternativt dekomponeringsreglene i IAS 16.43
 Hver enkeltdel av en enhet av eiendom, anlegg og utstyr med en anskaffelseskost som er betydelig i forhold til enhetens
samlede anskaffelseskost, skal avskrives separat.
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Kjøpsprisallokering under COVID reglene
Alternativ avskrivningsperiode for friinntektsdelen
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Andre momenter til vurdering


Nedskrivningstest etter virkelig verdi – når tar man inn det foreslåtte skatteregimet?



Påvirkning på diskonteringsrente ved at sikre kontantstrømmer fra skattebalanser forsvinner
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