
Lovvedtak 135
(2019–2020)

(Første gangs behandling av lovvedtak)

Innst. 351 L (2019–2020), jf. Prop. 113 L (2019–2020)
I Stortingets møte 12. juni 2020 ble det gjort følgende 

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

om endring i lov om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster mv. (petroleumsskatteloven)

I
I lov 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske
petroleumsforekomster mv. (petroleumsskatteloven)
gjøres følgende endring:

§ 3 d annet ledd tredje punktum skal lyde:
Fradraget settes til andelen av selskapets netto fi-
nanskostnader som svarer til 50 prosent av forholdet
mellom skattemessig nedskrevet verdi i særskatte-
grunnlaget per 31. desember i inntektsåret av formues-
objekter tilordnet sokkeldistriktet og gjennomsnittlig
rentebærende gjeld gjennom inntektsåret.

II
I lov 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske
petroleumsforekomster mv. (petroleumsskatteloven)
gjøres følgende endring:

Ny § 11 Overskrift og første til femte ledd skal lyde: 
§ 11 Midlertidige regler om avskrivning, friinntekt og un-
derskudd

(1) Utgifter pådratt i inntektsårene 2020 og 2021 til
erverv av rørledning og produksjonsinnretning med de
installasjoner som er en del av eller tilknyttet slik inn-
retning, jf. § 3 b annet punktum, tillagt en friinntekt på
24 pst., kan fradras i grunnlaget for særskatt i det året ut-
giftene pådras. 

(2) Utgifter til erverv av rørledning og produksjons-
innretning med de installasjoner som er en del av eller
tilknyttet slik innretning, jf. § 3 b annet punktum, tillagt

en friinntekt på 24 pst., kan fradras i grunnlaget for sær-
skatt i det året utgiftene pådras dersom de er omfattet av
følgende plan, søknad eller underretning:
a) plan for utbygging og drift etter petroleumsloven

§ 4-2 innkommet til Olje- og energidepartementet
før 1. januar 2023 og godkjent før 1. januar 2024,
eller 

b) plan for anlegg og drift etter petroleumsloven § 4-3
innkommet til Olje- og energidepartementet før
1. januar 2023 og godkjent før 1. januar 2024, 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 energidepartementet
før 1. januar 2023 og godkjent før 1. januar 2024,
eller 

d) skriftlig underretning (søknad) om vesentlig avvik
eller endring av forutsetningene for fremlagt eller
godkjent plan og vesentlige endringer av innretnin-
ger etter petroleumsloven § 4-2 syvende ledd, eller
etter § 4-3 fjerde ledd, jf. § 4-2 syvende ledd, inn-
kommet til Olje- og energidepartementet før
1. januar 2023 og godkjent før 1. januar 2024. 
(3) Plan, søknad eller underretning etter annet ledd

må være godkjent av Olje- og energidepartementet et-
ter 12. mai 2020. 

(4) Annet ledd gjelder bare utgifter pådratt senest i
året for planlagt produksjonsstart for petroleumsfore-
komsten eller året for planlagt driftsstart for innretnin-
gen, som angitt i de dokumenter som er godkjent av Ol-
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je- og energidepartementet etter annet ledd bokstavene
a til d. Hvis plan eller søknad etter annet ledd gjelder til-
leggsinvestering på petroleumsforekomst som allerede
er i produksjon, omfatter annet ledd bare utgifter på-
dratt senest i året for planlagt driftsstart for tilleggsin-
vesteringen slik det er angitt i planen eller søknaden. 

(5) Bestemmelsene i § 3 b annet punktum og § 5
fjerde ledd første og annet punktum får ikke anvendelse
i grunnlaget for særskatt for utgifter som etter første og
annet ledd fradras i det året de pådras.

III
I lov 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske
petroleumsforekomster mv. gjøres følgende endring: 

Ny § 11 sjette ledd og syvende ledd skal lyde: 
(6) Skatteverdien av underskudd og ubenyttet fri-

inntekt oppstått i inntektsårene 2020 og 2021 kan kre-
ves utbetalt fra staten. Skatteverdien av underskudd
fastsettes ved å multiplisere udekket underskudd i al-
minnelig inntekt i sokkeldistriktet og i grunnlaget for
særskatt med gjeldende satser i inntektsåret. Skattever-
dien av ubenyttet friinntekt fastsettes ved å multiplisere
ubenyttet friinntekt med gjeldende særskattesats i inn-
tektsåret. Beløpet fastsettes av skattemyndighetene for
det inntektsåret underskudd og ubenyttet friinntekt er
oppstått. Når skatteverdien av underskudd og ubenyttet
friinntekt kreves utbetalt etter dette ledd, skal under-
skuddet og ubenyttet friinntekt ikke behandles etter
andre bestemmelser i § 3 c eller § 5.

(7) Skatteverdien av underskudd og ubenyttet fri-
inntekt i sjette ledd skal utbetales i seks terminer etter
reglene i dette ledd. Skatteverdien til utbetaling (negativ
terminskatt) skal skrives ut til det beløp som negativ ter-
minskatt ventes å utgjøre for vedkommende inntektsår.

Ved utskrivningen fordeles beløpet i seks deler. Termin-
skatten kan endres frem til forfallstid for fjerde termin
med virkning for de tre siste terminene. Den skatteplik-
tige skal ha adgang til å uttale seg før utskrivning etter
annet punktum eller endring etter fjerde punktum fin-
ner sted. Bestemmelsene i § 7 nr. 4 og nr. 5 gjelder tilsva-
rende. Videre får bestemmelsene gitt i eller i medhold
av skattebetalingsloven om forfall og renter mv. for ter-
minskatt etter § 7, tilsvarende anvendelse for negativ
terminskatt etter dette ledd.

IV
I lov 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske
petroleumsforekomster mv. gjøres følgende endring: 

Ny § 11 åttende ledd skal lyde: 
(8) Departementet kan gi forskrift til utfylling og

gjennomføring av denne paragraf, herunder fastsette
hva som skal regnes som produksjonsstart eller drifts-
start etter fjerde ledd for plan eller søknad som omfatter
flere trinn eller petroleumsforekomster. Videre kan de-
partementet gi regler om skattlegging ved realisasjon og
uttak når kostpris for driftsmidlet er omfattet av første
og annet ledd.

V
Endringen under I trer i kraft straks med virkning

fra og med inntektsåret 2020. 
Endringen under II trer i kraft straks med virkning

for utgifter pådratt fra og med inntektsåret 2020. 
Endringen under III trer i kraft straks med virkning

for underskudd og ubenyttet friinntekt oppstått i inn-
tektsårene 2020 og 2021. 

Endringen under IV trer i kraft straks.

Tone Wilhelmsen Trøen
president


