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Fastsettingen for inntektsåret 2019 - Tørrgass og LNG 

 

 

1 Kontrakter og endringsavtaler 

Oljeskattekontoret ber om at kopi av kontrakter/rammeavtaler inngått i 2019 oversendes. Dette gjelder både for 

salg og eventuelt kjøp av tørrgass og LNG. Hvis det i 2019 eller 2020 er foretatt endringer/reforhandlinger av 

kontrakter/rammeavtaler med virkning for 2019 eller tidligere inntektsår, bes selskapet kort redegjøre for 

endringene og sende inn kopi av endringsavtalene.  

 

Selskapet bes redegjøre for pågående, ikke avsluttede eller forventede prisrevisjoner som har eller vil få effekt for 

inntektsåret 2019 eller tidligere år. Selskapet bes gi en redegjørelse for regnskapsmessige og skattemessige 

føringer (f.eks. avsetninger, refusjoner og oppgjør) relatert til pågående og avsluttede prisrevisjoner. 

 

 

2 Internprisingsdokumentasjon 

I tillegg til den alminnelige opplysningsplikten i skatteforvaltningsloven § 8-1, gjelder særskilte regler for 

dokumentasjon av konserninterne transaksjoner, jf. skatteforvaltningsloven § 8-11 annet ledd og den tilhørende 

skatteforvaltningsforskriften §§ 8-11-1 til 8-11-16. 

 

I den grad selskapet selger/kjøper tørrgass eller LNG til/fra nærstående selskaper og innretninger bes det sendt 

inn dokumentasjon etter § 8-11 annet ledd og tilhørende forskrift som gir grunnlag for å vurdere om priser og 

vilkår knyttet til selskapets salg/kjøp samsvarer med det som ville vært fastsatt i transaksjoner og 

mellomværender inngått mellom uavhengige parter. 

  

I dokumentasjonen bes selskapet legge særlig vekt på funksjons- og sammenlignbarhetsanalysen. Selskapet bes 

også opplyse om eventuelle sammenligningsgrunnlag som har vært forkastet.  

 

 



 

Side 2 / 3 

 

 

 

 

 

 

 

Hele transaksjons- og verdikjeden for selskapets tørrgass/LNG i konsernet bes vist. Det bes opplyst om 

videresalgspriser den interne kjøperen oppnår ut av konsernet og i hvilket marked gassen er videresolgt.  

 

Dersom det er betalt erstatninger eller kompensasjoner til selskap der det foreligger interessefellesskap, bes det 

redegjort for hvordan beløpet ble fastsatt f eks i form av voldgift, forhandlinger, eksterne vurderinger m.v.    

 

 

3 Avtaler om bytte, utlån/innlån, transportkapasitet, lagertjenester etc. 

Det bes opplyst om selskapet har avtaler om bytte av rørledningsgass (for eksempel location swaps, pipeline for 

LNG), lagertjenester, overføring av løfterettigheter, salg og bytte av transportkapasitet herunder entry/exit 

kapasitet, eventuelt utlån/innlån og tilbakelevering av gass. Dersom dette er tilfellet, bes det om en redegjørelse 

for betingelsene i disse avtalene. Eventuelle avtaler bes sendt inn.  

 

For LNG bes det opplyst om det har vært tilfeller av cargo-swaps, endring av destinasjon (diversions/reruting), 

reeksport, "reloads" eller annen form for trading/optimaliseringstransaksjoner i løpet av inntektsåret 2019. Det bes 

også gitt nærmere opplysninger om kjøp av erstatningsgass/LNG eller andre transaksjoner for å unngå eller 

minimere erstatningsansvar for manglende leveranser av LNG i løpet av inntektsåret 2019. Eventuelle avtaler bes 

sendt inn.  

 

 

4 Trading/resultatføring til land 

I den grad det er ført resultatelementer til land fra kjøp/salg/bytte av gass eller aktiviteter som nevnt under 

punkt 3, bes det redegjort for dette. Det bes også redegjort for vurderingene som ligger til grunn for den 

skattemessige behandlingen. 

 

5 Spesifikasjon av salg og kjøp av tørrgass/LNG 

Selskapets salg og kjøp av tørrgass/LNG for 2019 bes oppsummert pr. kontrakt i henhold til eget tørrgasskjema. 

Totalt nettosalg oppgitt i skjema for 2019 bes avstemt mot post 3002 Salgsinntekter og uttak av tørrgass i 

næringsoppgaven for 2019. 

Skjema lastes ned via: www.skatteetaten.no/osk. Selskapet oppfordres til å sende inn opplysningene elektronisk 

og i regneark-format.  
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6 Tjenester tilknyttet salg og kjøp av tørrgass/LNG 

Selskapet bes redegjøre for hvilke tjenester ulike beslektede selskaper eller avdelinger i konsernet utøver i 

forbindelse med salg og kjøp av tørrgass/LNG fra norsk kontinentalsokkel. Tjenestene bes spesifisert med 

timetall og pris for samtlige tjenester levert i inntektsåret 2019. Hvis selskapet gir de samme opplysningene i 

tilknytning til kontorets spørsmål om konsernbelastninger for øvrig kan det vises til dette. 

 

Selskapet bes redegjøre for eventuelle tjenester som ubeslektede selskaper utøver i forbindelse med salg og kjøp 

av tørrgass/LNG fra norsk kontinentalsokkel. Avtaler som er inngått i 2019 bes oversendt. Fakturert beløp for 

2019 bes opplyst. 

 

 

7 Svarfrist 

Svarfristen for punkt 1 og punkt 3 – 6 er 15. mai 2020. Svarfrist for punkt 2 er 15. juni 2020.  

 

Med hilsen 

 

 

Oljeskattekontoret 

 

 


