
Lovvedtak 113
(2012–2013)

(Første gangs behandling av lovvedtak)

Innst. 475 L (2012–2013), jf. Prop. 150 LS (2012–2013)

I Stortingets møte 17. juni 2013 ble det gjort slikt

v e d t a k  t i l  l o v

om endringar i lov 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster m.v. 

I
I lov 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av under-
sjøiske petroleumsforekomster m.v. skal § 5 fjerde
ledd første punktum lyde:

Friinntekten settes til 5,5 pst. av kostpris for
driftsmiddel som nevnt i § 3 b.

II
I lov 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av under-
sjøiske petroleumsforekomster m.v. skal § 5 femte
ledd fjerde punktum  lyde:
Friinntekten settes til 5,5 pst. av beregningsgrunnla-
get, og medregnes i 4 år fra og med realisasjonsåret.

III
Endringa under I tek til å gjelde straks med verk-

nad for kostnader til erverv av driftsmiddel pådratt
frå og med 5. mai 2013.

Endringa under II tek til å gjelde straks med verk-
nad for realisasjon eller uttak av driftsmiddel frå og
med 5. mai 2013.

IV
Ved iverksetjing av endringa under I gjeld føljan-

de overgangsføresegner:
(1) Endringen under I gjelder ikke for kostnader til

erverv av driftsmiddel som nevnt i petroleumsskatte-
loven § 3 b omfattet av

a. plan for utbygging og drift etter petroleumsloven
§ 4-2 innkommet til Olje- og energidepartemen-
tet før 5. mai 2013, eller

b. plan for anlegg og drift etter petroleumsloven
§ 4-3 innkommet til Olje- og energidepartemen-
tet før 5. mai 2013, eller

c. søknad om fritak for plan etter petroleumsloven
§ 4-2 sjette ledd og § 4-3 fjerde ledd, jf. § 4-2
sjette ledd, innkommet til Olje- og energideparte-
mentet før 5. mai 2013, eller

d. skriftlig underretning (søknad) om vesentlig av-
vik eller endring av forutsetningene for fremlagt
eller godkjent plan for utbygging og drift etter pe-
troleumsloven § 4-2 syvende ledd, eller plan for
anlegg og drift etter § 4-3 fjerde ledd, jf. § 4-2 sy-
vende ledd, innkommet til Olje- og energidepar-
tementet før 5. mai 2013.
(2) Første ledd gjelder bare kostnader pådratt senest

i året for produksjonsstart for petroleumsforekomsten
eller året for driftsstart for innretningen. Hvis plan eller
søknad etter første ledd gjelder tilleggsinvestering på
petroleumsforekomst som allerede er i produksjon, om-
fatter første ledd bare kostnader pådratt senest i året for
driftsstart for tilleggsinvesteringen.

(3) Departementet kan gi forskrift til utfylling og
gjennomføring av denne overgangsbestemmelsen,
herunder fastsette hva som skal regnes som produk-
sjonsstart eller driftsstart etter annet ledd for plan eller
søknad som omfatter flere trinn eller petroleumsfore-
komster.

Dag Terje Andersen
president
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