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Fastsettingen for inntektsåret 2020 – Våtgass 

1 Salg 

1.1 Enkeltsalg 

Selskapet bes i samsvar med skjema 1 sende inn opplysninger om salg av etan, propan, normalbutan, isobutan, 

mix-butan, LPG-mix, nafta og kondensat for inntektsåret 2020. Skjemaet kan lastes ned via 

www.skatteetaten.no/osk.  

 

Selskapet oppfordres til å sende inn opplysningene elektronisk og i regneark-format.  

1.2 Kontraktsoversikt 

Selskapet bes i samsvar med skjema 2 gi en oversikt over salgsbetingelsene for hver enkelt kontrakt hvor det er 

solgt våtgass for inntektsåret 2020. Skjemaet kan lastes ned via www.skatteetaten.no/osk. 

   

Selskapet oppfordres til å sende inn opplysningene elektronisk og i regneark-format. 

2 Avtaler 

Det bes redegjort for nye salgsavtaler og revisjoner av eksisterende avtaler i 2020. Kopi av eventuelle nye eller 

reviderte avtaler bes innsendt. 

3 Internsalg 

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 våtgass 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 
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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.  

4 Videresalg 

Dersom selskapet først selger våtgassen konserninternt, og det kjøpende konsernselskapet deretter videreselger 

våtgassen, bes det opplyst om videresalgspriser, prisformel og hvem våtgassen er videresolgt til og i hvilket 

marked våtgassen er videresolgt. Se skjema 1. Dersom våtgassen selges gjennom flere konserninterne ledd før 

den selges eksternt, bes det om at svarene relateres til det eksterne videresalget. 

5 Bytteavtaler 

Selskapet bes opplyse hvorvidt det har forekommet bruk av bytteavtaler for våtgass i 2020. Hvis dette er tilfelle, 

bes det redegjort for betingelsene i bytteavtalen(e). Kopi av eventuelle avtaler bes innsendt.  

6 Tjenester tilknyttet salg og kjøp av våtgass 

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

forbindelse med salg og kjøp av våtgass fra norsk kontinentalsokkel. Tjenestene bes spesifisert med timetall og 

pris for samtlige tjenester levert i inntektsåret 2020. 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 våtgass fra norsk kontinentalsokkel. Avtaler som er inngått i 2020 bes oversendt. Fakturert beløp for 2020 bes 

opplyst. 

7 Svarfrist 

Svarfristen på punktene 1 – 2 og 4 – 6 er 15. mai 2021. Svarfrist på punkt 3 er 15. juni 2021.  

 

Med hilsen 

 

 

Oljeskattekontoret 

 

 


