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Fastsettingen for inntektsåret 2018 – Letekostnader 

For inntektsåret 2018 mottar alle selskap som i 2017 fremmet utbetalingskrav med hjemmel i 

petrsktl. § 3 bokstav c, femte ledd, dette standardbrev der det stilles konkrete spørsmål knyttet til (et 

eventuelt) utbetalingskrav for inntektsåret 2018. 

 

1 Spesifikasjon utbetalingskrav 

Selskapet bes spesifisere utbetalingskravet som fremmes i Skattemeldingen RF-1323. Kravet skal 

spesifiseres med utgangspunkt i spesifisert næringsoppgave fordelt pr. post. I tillegg må beløpet pr. 

post splittes, slik at det fremgår hvor stor andel av beløpet som kommer direkte fra billing (fakturering 

f eks fra operatør eller fra andre rettighetshavere), og hvor stor andel som ikke kommer fra billing. 

Det bes om at det redegjøres nærmere for store enkeltkostnader som ikke er belastet via billing.  

 

Summen av den andelen av utbetalingskravet som kommer direkte fra billing bes spesifisert pr. 

utvinningstillatelse og kostnadstype (WBS). Selskapets eierandel i utvinningstillatelsen, samt hvem 

som er operatør på utvinningstillatelsen, bes også opplyst. 

 

Begge spesifikasjonene ovenfor bes sendt inn i Excel-format. 

 

2 Konkrete kostnadstyper 

I tillegg til spesifikasjonen i punkt 1, bes selskapet besvare følgende spørsmål: 

  

2.1 Etablering, prekvalifisering og finansiering 

Selskapet bes opplyse om det i 2018 har hatt kostnader knyttet til selskapsetablering, herunder fysisk 

etablering, posisjoneringsaktiviteter, rekruttering m.m., og om slike kostnader er inkludert i 

utbetalingskravet. Dersom slike kostnader er inkludert, bes selskapet spesifisere disse. 
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Selskapet bes opplyse om det har hatt kostnader til prekvalifisering (rettighetshaver/operatør) i 2018 

som er inkludert i utbetalingskravet. Dersom slike kostnader er inkludert, bes selskapet spesifisere 

disse. 

 

Selskapet bes opplyse om emisjonskostnader, kostnader knyttet til etablering av lån (herunder 

kostnader knyttet til pantsettelse), opprettelse av bankkontoer etc. er inkludert i utbetalingskravet. 

Dersom slike kostnader er inkludert, bes selskapet spesifisere disse. 

 

2.2 Ikke betalte letekostnader 

Dersom selskapet, for kostnader som inngår i leterefusjonsgrunnlaget, har inngått avtaler om 

betalingsutsettelse, omdannelse av leverandørgjelden til annen kortsiktig eller langsiktig gjeld med 

samme kreditor (eller en nærstående av kreditor), ettergivelse av gjeld eller konvertering av gjeld til 

aksjer i selskapet, skal slike avtaler kommenteres skriftlig, og kopi av avtalene sendes til kontoret. 

Selskapet må også dokumentere at det hadde en finansieringsplan for ubetalte letekostnader på 

tidspunktet for pådragelse av kostnadene.    

 

Det skal opplyses om hvor stor del av letekostnadene som inngår i refusjonsgrunnlaget som står 

ubetalt pr. 30. april 2019. Det bes også redegjort for forventet eller avtalt betalingstidspunkt for disse 

kostnadene.      
 

Selskapet bes også opplyse om det i sin balanse pr 31. desember 2018 har ubetalte letekostnader 

som selskapet i tidligere år har inkludert i leterefusjonsgrunnlaget. Det må i så fall redegjøres for den 

skattemessige behandlingen av disse kostnadene.  

 

2.3 Forretningsmuligheter/forretningsutvikling 

Selskapet bes opplyse om det har hatt kostnader knyttet til forretningsutvikling (f.eks. analyser eller 

studier av områder, felt eller av andre selskap) i 2018. Det bes opplyst om kostnadene er interne eller 

eksterne, og om innholdet i og omfanget av forretningsutviklingen.   

 

2.4 Kjøp/tildeling av utvinningstillatelser 

Selskapet bes opplyse om det i utbetalingskravet er inkludert kostnader knyttet til (vurdering av) 

kjøp/tildeling av utvinningstillatelser (leting/funn/utbygging/produserende felt). Dersom dette er tilfelle, 

bes selskapet opplyse hvilke utvinningstillatelser dette gjelder, samt hva slags aktiviteter og/eller 

tjenester slike kostnader knytter seg til. 

 

Selskapet bes opplyse om det er inngått avtale om suksesshonorar i forbindelse med kjøp/tildeling av 

utvinningstillatelser. Dersom suksesshonorar er betalt i 2018, bes regnskapsmessig og skattemessig 

behandling opplyst, herunder om beløpet er inkludert i utbetalingskravet. Det bes også opplyst hvilke 

utvinningstillatelser suksesshonorarene knytter seg til. 



 

Side 3 / 4 

 

 

 

 

2.5 Arealavgift 

Selskapet bes opplyse om arealavgift er inkludert i utbetalingskravet for inntektsåret 2018. Dersom 

arealavgift er inkludert, bes selskapet opplyse om hvilke(n) utvinningstillatelse(r) dette gjelder, samt å 

spesifisere tilknyttede beløp og føringer. 

 

Selskapet bes opplyse hvorvidt det er søkt om refusjon for tidligere innbetalt arealavgift (før 2018) og 

om slik søknad er innvilget. Regnskaps- og skattemessige føringer i 2018 knyttet til eventuell refusjon 

av tidligere innbetalt arealavgift bes spesifisert.  

 

Dersom selskapet har krevet fradrag i 2018 knyttet til forskuddsbetaling av arealavgift som gjelder for 

2019, bes dette opplyst. 

 

2.6 PUD 

Selskapet bes opplyse om det har hatt kostnader knyttet til utarbeidelse av plan for utbygging og drift 

(PUD), herunder feltspesifikk konsekvensutredning (FKU). Dersom FKU og/eller utbyggingsdelen av 

PUD er oversendt Olje- og energidepartementet i løpet av 2018, bes tidspunkt for innsendelse 

opplyst, samt hvilke(t) utbyggingsprosjekt(er) dette gjelder.  

 

2.7 Avgrensing mot norsk sokkel 

Selskapet bes opplyse om det er inkludert kostnader i utbetalingskravet som er knyttet til virksomhet 

utenfor norsk kontinentalsokkel. Her kan nevnes kostnadskategorier som reiser, vurdering av 

oppkjøp, områdestudier, seismikk etc. Selskapet bes om å gi en kort beskrivelse av disse 

kostnadene, med spesielt fokus på årsaken til at disse er henført til norsk sokkel.   

 

2.8 Øvrig 

2.8.1 Konsulentbistand 

Selskapet bes opplyse om det i utbetalingskravet er inkludert kostnader knyttet til konsulentbistand 

(herunder juridisk bistand, annen form for ekstern rådgivning eller bistand knyttet til utvikling av 

leteteknologi). Hvis dette er tilfelle, bes selskapet opplyse hvilke konsulenter som er benyttet, hvilke 

kostnader som er fradragsført samt gi en kort beskrivelse av innhold i og omfang av 

konsulentbistanden.  

2.8.2 Aksjonærkostnader 

Selskapet bes opplyse om aksjonærkostnader er inkludert i utbetalingskravet (både egne og 

eventuelt andre konsernselskapers). Hvis dette er tilfelle, bes kostnadene spesifisert. Med 

aksjonærkostnader menes bl.a. kostnader knyttet generalforsamling og rapportering, jf. OECDs 

retningslinjer for internprising (artikkel 7.10). 
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2.8.3 Administrasjonskostnader/indirekte kostnader 

Selskapet bes opplyse om totale administrasjonskostnader for 2018, samt andel 

administrasjonskostnader inkludert i utbetalingskravet. Dersom samtlige administrasjonskostnader er 

inkludert, bes dette begrunnet. Dersom kun en andel er inkludert, bes det gitt en begrunnelse for den 

benyttede fordelingsnøkkelen. 

 

2.8.4 Konserninterne transaksjoner 

Selskapet bes opplyse om det er inkludert konserninterne tjenester i utbetalingskravet. Dersom slike 

tjenester er inkludert, bes selskapet opplyse om innholdet i disse tjenestene, beløp for ulike 

tjenestetyper, antall timer (ved direkte tjenesteyting) og fordelingsnøkkel (ved indirekte tjenesteyting).  

 

Selskapet bes videre opplyse om eventuelt andre konserninterne transaksjoner, herunder 

viderefakturering fra ekstern tredjepart. Selskapet bes gi en beløpsmessig oversikt, samt gi en 

beskrivelse av transaksjonene med spesielt fokus på årsaken til at disse tilhører den norske 

virksomheten. 

 

3 Svarfrist 

Selskapets svar imøteses innen 15. mai 2019.  

 

  

 

Med hilsen 

Oljeskattekontoret 

 

  

  

 

  
 


