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Fastsettingen for inntektsåret 2020 – Usikre krav, erstatninger m.m. 

Spørsmålene i dette brev tar sikte på å omfatte alle krav hvor det på tidspunktet for fremsettelse 

eksisterer usikkerhet eller uenighet om berettigelsen av kravet og dets størrelse, herunder blant 

annet erstatning innenfor og utenfor kontrakt, forsikringstilfeller, operatøransvar, tilleggskrav og 

bestridte krav eller betalinger som i etterkant bestrides i forbindelse med entrepriseoppdrag og 

kjøp/salg av varer og tjenester (prisrevisjoner, rabatter, reklamasjoner).  

 

1 Uavklarte krav pr 31.12 

Som uavklarte krav i denne sammenheng regnes krav som er reist, men hvor kravet innen årets 

utgang ikke er avklart gjennom avtale, forlik eller rettskraftig dom. Dersom slik avklaring har kommet 

på et senere tidspunkt, bes dette særskilt opplyst.  

 

1.1 Krav fremmet mot selskapet og/eller lisensfellesskapet 

I den grad det er fremmet krav mot selskapet og/eller lisensfellesskapet, evt. at selskapet er kjent 

med at slike krav vil bli fremmet, bes selskapet besvare følgende: 

 

 Det bes gitt en kort redegjørelse for forholdet, herunder hvem som har fremmet krav, når 
kravet ble fremmet, kravets begrunnelse og størrelse, selskapets syn på kravet, hva som er 
gjort for å komme til enighet i saken, hvor saken står i dag, når det kan forventes at saken 
er løst, og selskapets vurdering av hva som vil bli utfallet. 

 

 Det bes opplyst om det i fellesregnskap har vært foretatt belastninger (opex eller capex) for 
kostnader som av selskapet og/eller lisensfellesskapet ikke er akseptert med endelig 
virkning pr 31.12.2020. I så fall bes oppgitt beløp, årstall, hvilke kostnader det er snakk om 
(herunder ev. kalkulatoriske renter) og om disse er klassifisert som opex eller capex. 

 

 



 

Side 2 / 3 

 

 

 

 Det bes opplyst om det i selskapets eget regnskap har vært foretatt belastninger (opex eller 
capex) for kostnader som av selskapet og/eller lisensfellesskapet ikke er akseptert med 
endelig virkning pr 31.12.2020. I så fall bes oppgitt beløp, årstall, hvilke kostnader det er 
snakk om (herunder ev. kalkulatoriske renter) og skattemessig behandling.  

 

1.2 Krav fremmet av selskapet og/eller lisensfellesskapet 

Selskapet bes også redegjøre for eventuelle erstatningskrav fremmet av selskapet og/eller 

lisensfellesskapet, herunder hvem kravet er fremmet mot, når kravet ble fremmet, kravets 

begrunnelse og størrelse, motpartens respons på kravet, hva som er gjort for å komme til enighet i 

saken, hvor saken står i dag, når det kan forventes at saken er løst, og selskapets vurdering av hva 

som vil bli utfallet. Det bes videre redegjort for eventuelle føringer i fellesregnskapet knyttet til kravet, 

samt selskapets egen regnskaps- og skattemessige behandling. Det bes spesielt redegjort for 

behandlingen av eventuelle kalkulatoriske renter. 

 

2 Avklarte erstatningsbeløp i 2020 

Mens spørsmålene i brevets pkt. 1 først og fremst gjelder tilfeller hvor krav og oppgjør skjer i ulike 

inntektsår, vil spørsmålene i pkt. 2 også gjelde i de tilfeller hvor krav og oppgjør har skjedd i løpet av 

året.  

 

2.1 Mottatte erstatninger  

Selskapet bes innsende en oversikt over tilfeller av erstatningsutbetalinger som har funnet sted i 

2020. Oversikten bes omfatte alle typer av erstatninger og tilsvarende oppgjør som er mottatt av 

selskapet eller som selskapet har fått et ubetinget krav på i 2020, ved at beløpet er erkjent eller 

fastslått ved forlik eller dom. Beløp bes spesifisert for hver utbetaling. 

 

Grunnlaget for den enkelte utbetaling (eks.: Skadetilfelle på felt A, mangel ved leveranse B etc.) bes 

angitt. Det bes redegjort for eventuelle regnskaps- og skattemessige føringer i tilknytning til dette 

erstatningsgrunnlaget (eks.: Aktivering av kostnadene til reparasjonsarbeider på felt A) i det 

inntektsår erstatningstilfellet inntrådte og i de påfølgende år. 

 

Oversikten bes vise hvordan den enkelte erstatningsutbetaling er behandlet regnskaps- og 

skattemessig i 2020. 

 

2.2 Betalte erstatninger 

Selskapet bes innsende en oversikt over tilfeller hvor selskapet i 2020 har fått avklart 

erstatningsansvar eller betalt beløp i saker hvor andre har fremmet krav mot selskapet, eksempelvis 

grunnet tilleggsarbeider ved utbygging eller annen entreprise. Regnskapsmessig og skattemessig 

behandling bes opplyst, herunder behandling i avskrivnings- og friinntektsgrunnlag.   
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3 Svarfrist 

Selskapets svar bes være kontoret i hende innen 15. mai 2021. 

 

 

 

 

Med hilsen 

Oljeskattekontoret 

 

  

  

 

  
 


