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Fastsettingen for inntektsåret 2018 – Konserninterne tjenester  

 

Med konserninterne tjenester menes her tjenester av administrativ og teknisk art levert fra/til 

nærstående selskap. Belastninger vedrørende interne lån, forsikringer, kjøp/salg av 

petroleumsprodukter og kjøp/salg/leie av større anleggsmidler omfattes ikke av begrepet 

konserninterne tjenester i denne sammenheng. I de beløpsmessige oversiktene, jf. punkt 1 nedenfor, 

er det dermed kun kjøp/salg av tjenester av administrativ og teknisk art som skal inkluderes. 

 

 

1. Beløpsmessig oversikt 

Selskapet bes gi en beløpsmessig oversikt over kostnader og evt. inntekter knyttet til kjøp og salg av 

konserninterne tjenester i 2018. Beløpene bes spesifisert på ulike tjenestekategorier/-typer, samt 

etter belastningsmetode – direkte betaling eller indirekte fordeling (jf. OECDs retningslinjer for 

internprising kap. 7).  

 

Oversikten gis ved å benytte "Skjema 1 – Kjøp av konserninterne tjenester" og evt. "Skjema 2 – Salg 

av konserninterne tjenester"1. Skjemaenes tabell B bes utfylt for hvert nærstående selskap selskapet 

har mottatt tjenester fra/levert tjenester til. Her bes selskapet splitte belastningen fra 

tjenesteyter/mottaker på ulike tjenestekategorier, slik at tabellen gir ytterligere informasjon enn det 

som vil fremkomme av samleoversikten (tabell A). Selskap som har kjøpt/solgt tjenester fra/til flere 

nærstående selskap fører summene over i tabell A for en samleoversikt. 

 

Skjemaene inneholder egne kolonner for påslag. Med påslag menes den andel av belastningen som 

overstiger selvkost. Påslag skal oppgis i beløp (kr), og det skal opplyses om den påslagssats (i %) 

som er benyttet. Eventuelle påslagsbeløp ("Påslag – beløp i kr") skal også inngå i nærmeste kolonne 

 

                                                      
1 Skjemaene kan lastes ned via  http://www.skatteetaten.no/osk. 

http://www.skatteetaten.no/osk
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til venstre, altså under "direkte" og "indirekte". Sum "direkte" og "indirekte" vil dermed tilsvare totale 

belastninger for konserninterne tjenester.  

 

Kontoret forutsetter at beløpene i skjemaene tilsvarer fradrags- og inntektsførte beløp i årets 

skattemelding. Hvis så ikke er tilfelle, bes selskapet spesifisere og forklare alle avvik. 

 

Fjorårstall er ikke inkludert i skjemaene. Dersom endelig belastning for 2017 avvek fra det som ble 

rapportert i fjorårets skjema, bes selskapet spesifisere og forklare årsaken til avvik per 

konsernenhet/tjeneste. Spesifikasjon med forklaring inkluderes i selskapets svar på herværende 

standardbrev.  

 

 

2. Avtaleverk 

Dersom det er inngått nye skriftlige avtaler vedr. kjøp/salg av konserninterne tjenester for 2018, 

og/eller om det praktiseres nye eller endrede belastningsprinsipper for 2018 sammenlignet med 

tidligere, bes dette oppgitt. Kopi av nye avtaler/endringsavtaler bes innsendt. Dato for inngåelse av 

gjeldende avtaler inklusive tilleggsavtaler (amendments) bes angitt. 

 

3. Kontakt 

Eventuelle uklarheter som oppstår ved besvarelse av standardbrevet kan avklares med 

seniorrådgiver Øystein Hagen (oystein.hagen@skatteetaten.no / 22 93 93 60).  

 

4. Svarfrist  

Selskapets svar imøteses innen 15. mai 2019.  

 

 

 

Med hilsen 

Oljeskattekontoret 
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