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Rettledning til RF-1118 Rapportering av oljesalg og beregning av 
normprisinntekt 2017 

Fastsatt av Skattedirektoratet 

  Skjema for rapportering av oljesalg og beregning av normprisinntekt er pliktig vedlegg til skattemeldingen for selskaper 
som er særskattepliktige etter petroleumsskatteloven (petrsktl.) § 5. Skjemaet skal også benyttes ved salg fra felt uten 
normpris. 

Skjemaet er uendret fra 2016, men har fått 
et nytt spørsmål. Spørsmålet skal fange 
opp de felt hvor det ikke foreligger 
normpris for hele eller deler av 
inntektsåret. 

Skjemaet fylles ut for hvert enkelt felt med 
opplysninger om hvert enkelt salg. 

Skjemaet inneholder kun en tabell per felt 
og ingen oppsummeringstabell.  

Ved justeringer som ikke fanges opp av 
tabellen, må det gis tilleggsopplysninger 
om de aktuelle forhold og eventuelle 
justeringer ført som midlertidige eller 
permanente forskjeller. 

Ved overdragelse i 2017 av andel i 
utvinningstillatelse med produserende felt, 
er det selger som skal rapportere om 
oljesalg. 

Til kolonne 1 
Med leveringsdato menes den dato da 
petroleumen passerte det leveringssted 
som er forutsatt i det enkelte 
normprisvedtak (normprispunktet). 

Hvis innlastingen skjer over flere dager 
anses den dag innlastingen er fullført som 
leveringsdato. 

Til kolonne 2 
Her oppgis samme cargonr. som ved 
elektronisk rapportering til 
Oljedirektoratets Petrobank. 

Ved salg fra felt uten normpris oppgis i 
kolonne 2 foruten cargonr. også en 
bokstavkode "in" eller "ex" for å markere 
hvorvidt salget har skjedd internt (til 
beslektet selskap) eller eksternt (til ikke-
beslektet selskap). 

Til kolonne 3 
Kvantum oppgis i den enhet som er lagt til 
grunn ved normprisfastsettelsen (fat) og i 
det antall som passerer normprispunktet. 

Til kolonne 4 
Her oppgis faktisk kredittid som regnes fra 
leveringsdato til betaling skjer. 

Er kredittiden lengre enn forutsatt i 
normprisvedtaket, får det betydning for 
beregning av normprisen (jf. merknadene 
til kolonne 8). 

Til kolonne 5 
Her oppgis utelukkende leveringsvilkår 
(fob, cf, cif eller franco). 

Til kolonne 6 
Som regel avtales prisen i amerikanske 
dollar (USD). I så tilfelle skal prisen i 
USD/fat basert på avtalte leveringsvilkår 
oppgis her. Avtales f.eks. levering på cif-
vilkår, oppgis cif-pris. 

Avtales prisen i annen valuta skal 
kolonnen ikke benyttes. 

Til kolonne 7 
Når faktisk salg i USD som en fast ordning 
bokføres eller omregnes til normpriskurs, 
skal normpriskursen (NOK/USD) oppgis 
her. 

For øvrig skal kolonnen ikke benyttes. 

Til kolonne 8 
Her oppgis i utgangspunktet endelig 
normpris i NOK for aktuell leveringsdato 
og normprisområde. 

Er det for det enkelte salg innrømmet 
lengre kredittid enn den som er lagt til 
grunn ved normprisfastsettelsen, skal den 
fastsatte normpris justeres med en rente 
for hver overskytende dag, jf. § 4 i forskrift 
av 17. desember 1976 nr. 7 om bruk av 
normpris ved ligningsbehandlingen. 
Justert normpris, Nj, beregnes som  
Nj = N * (1 + [(r + 0,005) / 365 * d]), hvor N 
er fastsatt normpris iht. normprisvedtak, r 
er renten for statskasseveksler med 12 
mnd. løpetid, og d er antall dager som 
faktisk kredittid overskrider kredittid lagt til 
grunn ved normprisfastsettelsen. For 2017 
er r lik 0,0042 (0,42 %). Leddet (r + 0,005) 
/ 365 for inntektsåret 2017 kan dermed 
beregnes til 0,00003 (0,003 %).  

Det gjøres tilsvarende reduksjon i 
normprisen når den faktiske kredittid er 
kortere enn hva som er lagt til grunn ved 
normprisfastsettelsen, dog slik at 
innrømmet kredittid aldri regnes å være 
kortere enn 30 dager.  

Ved avvikende kredittid oppgis den 
justerte normpris i kolonne 8. 

Til kolonne 9 
Her oppgis bokført verdi av salget. Dette 
innebærer at når salget er avtalt på 

bestemte vilkår, oppgis bokført verdi 
basert på disse vilkår. Avtales f.eks. 
levering på cif-vilkår, oppgis bokført cif-
verdi. 

Dette innebærer videre at når prisen er 
avtalt i utenlandsk valuta omregnes den til 
norske kroner i samsvar med 
bokføringskursen (standardkurs, 
transaksjonsdagens kurs evt. 
normpriskurs). Som salg regnes i denne 
forbindelse også intern omsetning 
(petroleum uttatt til egen bruk i annen 
virksomhet). 

Når salg er avtalt til normpris, benyttes 
normalt en foreløpig salgspris ettersom 
normpris først blir kjent i ettertid. Når 
normprisen blir kjent, utstedes 
justeringsfaktura. Tilsvarende gjelder for 
felt hvor det først fastsettes foreløpig 
normpris og salg er avtalt til endelig 
normpris. Enkelte justeringsfakturaer for 
2016 (normalt de for fjerde kvartal) vil 
måtte bokføres i 2017. I 2017 må det 
gjøres tilsvarende korreksjoner (med 
motsatt fortegn) i normprisdifferansen 
(kolonne 13). Dette fordi alle salg for 2016 
allerede i 2016 ble beskattet til normpris. 
Eventuelle justeringsfakturaer skal derfor 
ikke påvirke skattepliktig inntekt i 2017. 
Innarbeidelse av bokførte 
justeringsfakturaer gjøres feltvis på egen 
linje øverst i tabellen.  

Se for øvrig merknadene til kolonne 11 og 
13. 

Når bokføring skjer til normpriskurs 
benyttes normalt en foreløpig kurs, 
ettersom normpriskurs først blir kjent i 
ettertid. Når normpriskursen blir kjent, 
korrigeres bokført salg i regnskapet mot 
agioelementer. Enkelte korreksjoner for 
2016 (normalt de for fjerde kvartal) vil 
måtte bokføres i 2017. I 2017 må da også 
gjøres tilsvarende justeringer (med 
motsatt fortegn) i normprisdifferansen 
(kolonne 13) og (med opprinnelig fortegn) 
i valutadifferansen (kolonne 12). Dette 
fordi alle salg for 2016 allerede i 2016 ble 
omregnet og beskattet til normpriskurs. 
Eventuelle valutakorreksjoner skal derfor 
ikke påvirke skattepliktig inntekt i 2017. 
Innarbeidelse av bokførte 
valutakorreksjoner gjøres feltvis på egen 
linje øverst i tabellen. 
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Se for øvrig merknadene til kolonne 10, 12 
og 13. 

Når petroleum fra felt med ulike 
rettighetshavere blandes og selges som 
en blend-kvalitet, vil det mellom 
rettighetshaverne måtte kompenseres for 
kvalitetsforskjeller. Normalt gjøres dette in 
kind, hvilket ikke krever særskilt 
innarbeidelse. For felt som løftes i 
Teesside kompenseres imidlertid 
kvalitetsforskjeller in cash. Mottatt eller 
betalt kvalitetskompensasjon in cash vil 
være en skattepliktig inntekt, hhv. 
fradragsberettiget kostnad, som kommer i 
tillegg til normprisinntekten. For bokført 
kvalitetskompensasjon in cash skal det 
derfor ikke gjøres korreksjoner i 
normprisdifferansen (kolonne 13). 
Innarbeidelse av bokført 
kvalitetskompensasjon in cash for 2017 
gjøres feltvis på egen linje nederst i 
tabellen. 

Kvalitetskompensasjon in cash faktureres 
i ettertid. For enkelte fakturaer (normalt de 
for fjerde kvartal 2016) vil det derfor måtte 
gjøres en avsetning, som reverseres i 
2017 samtidig med at fakturaen bokføres. 
Innarbeidelse av bokførte korreksjoner 
vedrørende 2016 gjøres feltvis på egen 
linje øverst i tabellen. 

Sum for kolonne 9 dekomponeres i 
bokført salg eksklusiv 
kvalitetskompensasjon in cash (9A) og 
bokført kvalitetskompensasjon in cash 
(9B). 

Til kolonne 10 
For å unngå mulig dobbeltbeskatning av 
agioelementer som følge av forskjell 
mellom normpriskurs og bokføringskurs (jf. 
Mobildommen av 24. februar 1989), er det 
under denne kolonne anledning til å 
omregne det faktiske salget i USD til 
normpriskurs når dette er et endelig valg i 
en fast ordning. Omregning til 
normpriskurs tillates imidlertid ikke i de 
tilfeller der petroleum overdras til annen 
enhet innen samme juridiske selskap. 
Tilsvarende skal det benyttes normpris i 
norske kroner ved refusjonsoppgjør der 
normprisregulert petroleum er solgt av 
selger på vegne av kjøper som følge av 
overdragelse av andel i 
utvinningstillatelse. 

Normpriskurs er den kurs 
Petroleumsprisrådet benytter når det med 
utgangspunkt i prisen på petroleum i USD 
fastsetter normprisen i NOK. 

Omregnet salg beregnes slik at det 
kvantum som har passert 
normprispunktet, anses solgt til 

normpriskurs (kolonne 3 * kolonne 6 * 
kolonne 7). 

Hvis bokføring skjer til normpriskurs, vil 
omregnet salg tilsvare bokført salg, 
eventuelt med unntak for fjerde kvartal (jf. 
merknadene til kolonne 9). 

Ved annet salg enn salg i USD skal 
kolonnen ikke benyttes. 

Til kolonne 11 
Normprisinntekt beregnes slik at det 
kvantum som har passert 
normprispunktet, anses solgt til normpris i 
NOK (kolonne 3 * kolonne 8). 

Hvis salg skjer til normpris og bokføring 
skjer til normpriskurs, vil normprisinntekt 
tilsvare bokført salg, eventuelt med unntak 
for fjerde kvartal (jf. merknadene til 
kolonne 9). 

Til kolonne 12 
Her fremkommer valutadifferansen for det 
enkelte salg, dvs. differansen mellom 
bokført salg og omregnet salg (kolonne 9 
– kolonne 10). 

Videre fremkommer justeringer som følge 
av bokførte valutakorreksjoner (jf. 
merknadene til kolonne 9). 

Summen av de beløp som fremkommer i 
denne kolonne medtas med samme 
fortegn i RF-1323 post 0613 "Finans" og 
er en korreksjon for skatteformål av 
selskapets bokførte agioelementer. 

Se for øvrig merknadene til kolonne 9 og 
10. 

Til kolonne 13 
Her fremkommer normprisdifferansen for 
det enkelte salg, dvs. differansen mellom 
normprisinntekt og bokført salg (kolonne 
11 – kolonne 9). Videre fremkommer 
korreksjoner som følge av bokførte 
justeringsfakturaer samt justeringer som 
følge av bokførte valutakorreksjoner (jf. 
merknadene til kolonne 9). 

Summen av de beløp som fremkommer i 
denne kolonne skal i alminnelighet tilsvare 
det beløp som for skatteformål skal 
korrigere selskapets bokførte salgsinntekt. 
Beløpet medtas med samme fortegn i  
RF-1323 post 0613 "Sokkel". 

Se for øvrig merknadene til kolonne 9 og 
11. 

Hvis den skattepliktige tar ut olje til egen 
bruk i annen virksomhet, får 
normprisdifferansen kun betydning for 
fordeling av selskapets samlede inntekt 
mellom sokkel og land. 

Til kolonne 14A 
I kolonne 14A oppgis kostnader som ikke 
er forutsatt dekket av normprisen. Slike 
kostnader vil være frakt- og 
forsikringskostnader (herunder ikke-
fradragsberettiget demurrage/excess field 
time) når normprisen fastsettes fob. 
Videre nevnes lagringskostnader etter det 
forutsatte leveringssted. Kostnadene 
oppgis så langt mulig for det enkelte salg. 
Frakt-, forsikrings- og lagringskostnader 
som ikke kan henføres til det enkelte salg, 
oppgis samlet for feltet på egen linje 
nederst i kolonne 14A. Dette vil for 
eksempel gjelde ikke-fradragsberettiget 
excess field time belastet gjennom 
fellesregnskap. 

Summen av de beløp som fremkommer i 
kolonne 14A medtas i RF-1323 post 0613 
"Sokkel". 

Til kolonne 14B 
Salgsprovisjoner eller kostnader ved 
overdragelse av petroleum mellom 
virksomheter med fast tilknytning til 
hverandre, vil være kostnader som skal 
tillegges inntekten for skatteformål (jf. 
petrsktl. § 3 e). Dette gjelder både for 
normprisregulerte og ikke 
normprisregulerte salg. 

For normprisregulerte salg vil også 
kostnader og provisjoner som har karakter 
av en rabatt til kjøper (handling fee, 
marketing fee, trading cost mv.) være 
kostnader som skal tillegges inntekten for 
skatteformål. Dette gjelder både ved salg 
til beslektet og ikke-beslektet kjøper. 

Kostnader som skal tillegges inntekten 
oppgis samlet for feltet i kolonne 14B 
nederst i tabellen. Summen av de beløp 
som fremkommer i kolonne 14B medtas i 
RF-1323 post 0613 "Sokkel". 

Beholdning av petroleum 
Hvis den skattepliktige ved årets utgang 
har beholdninger av petroleum som skal 
vurderes til normpris (jf. petrsktl. § 3 a og 
normprisforskriftens § 6) føres kvantum 
opp i kolonne 3. Den regnskapsmessige 
beholdningsverdien føres opp i kolonne 9 
og omregnes eventuelt i kolonne 10. 
Normprisverdien føres opp i kolonne 11. 
Øvrige kolonner gis tilsvarende 
anvendelse. 

Salg fra felt uten normpris 
Skjemaet skal også benyttes ved salg fra 
felt uten normpris. I slike tilfeller benyttes 
kolonne 1 til 6 og kolonne 9. Videre 
benyttes kolonne 14A ved overdragelse 
av petroleum mellom virksomheter med 
fast tilknytning til hverandre (jf. petrsktl. 
§ 3 e).
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