
 

 

Skatteetaten Rettledning 2021 
 for utfylling av skjema for   

samleoversikt § 10-transaksjoner 

 

Opplysningsplikt  
Selskapets opplysningsplikt 
fremkommer i vedtak eller forskrift 
av 01.07.2009 nr. 956 § 10. 
Selskapene skal for inntektsåret for 
effektiv dato og etterfølgende år der 
transaksjonen medfører oppgjør 
mellom partene, vedlegge sine 
skattemeldinger en oppstilling som 
viser elementene i oppgjøret. 
Oppstillingen skal være avstemt 
selskapene imellom, og skal være 
fordelt på balanseposter, inntekter, 
kostnader, renter og 
valutaelementer, samt vise hvordan 
beløpene framkommer og hvordan 
de skattemessig er behandlet. Det 
skal videre redegjøres for hvordan 
overdragelsene regnskapsmessig er 
behandlet og hvordan eventuelle 
skattemessige korreksjoner er ført. 
 
Når skal skjemaet leveres? 
Selskapet skal levere en samlet 
oversikt over alle årets § 10-
transaksjoner. Oversikten skal også 
inkludere tidligere års § 10-
transaksjoner som medfører 
oppgjør mellom partene.  
 
Utfylling av skjema 
Selskapet fyller ut en linje per 
overdragelse av 
utvinningstillatelse/felt eller 
virksomhetsoverdragelse. For flere 
av kolonnene er det lagt inn 
forhåndsdefinerte valg i 
nedtrekkmeny.  
 
I kolonnen "Tilleggsvederlag" svarer 
selskapet ja hvis transaksjoner med 
effektiv dato i inntektsåret har 
tilleggsvederlag. Selskapet svarer 
også ja dersom selskapet har 
oppgjør av tilleggsvederlag i 
inntektsåret for transaksjoner med 
effektiv dato i tidligere år. For 
transaksjoner hvor selskapet har 
gjort en regnskapsmessig avsetning 
for tilleggsvederlag i inntektsåret, 
skal selskapet iht. 
opplysningsplikten redegjøre for 
hvordan avsetningen 
regnskapsmessig er behandlet og 

for eventuelle skattemessige 
korreksjoner. 
 
Selskapet skal fylle ut informasjon 
om permanente forskjeller per § 10-
transaksjon. Summen i kolonnene 
"Permanent forskjell post 
0612/0613/0899" i skjemaet må 
avstemmes mot RF-1323.  
 
Sum permanente forskjeller per 
§10-transaksjon skal samsvare med 
de oppgitte permanente forskjellene 
i § 10-skjemaet, dersom § 10-
skjemaet er fylt ut for den aktuelle 
transaksjonen.  
 
Dersom selskapet har valgt å holde 
deler av det bokførte 
investeringsbeløpet utenfor post 1 i 
RF-1217 per 31.12.2019 og/eller 
31.12.2020, skal dette reflekteres i 
kolonnen "Endring i utsatt 
permanent forskjell" i skjemaet. 
Selskapet må i tillegg fylle ut 
"Skjema for § 10 transaksjoner 2021 
- utsatt permanent forskjell". 
 
 
 
 

Ved § 10-transaksjoner har selskapet en generell opplysningsplikt som fremkommer i 

vedtaket eller forskrift av 01.07.2009 nr. 956 § 10. Skjema for samleoversikt vedrørende § 

10-transaksjoner for inntektsåret 2021 skal fylles ut for selskap som har hatt § 10-

transaksjoner i inntektsåret og/eller selskap hvor det har funnet sted oppgjør mellom partene 

for tidligere års § 10-transaksjoner i inntektsåret. 

Skjemaet lastes ned fra www.skatteetaten.no/osk. Skjemaet skal leveres i excelformat. 

Eventuelle tilbakemeldinger og forslag om endringer, tilpasninger etc. i skjemaet bes rettet til 

Oljeskattekontoret. 

 
 

http://www.skatteetaten.no/osk

