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 Generelt 
Skjemaet skal fylles ut og leveres som 
vedlegg til skattemeldingen av alle 
selskap som er særskattepliktige etter 
petroleumsskatteloven (petrsktl.) § 5 og 
som i skattemeldingen krever fradrag for 
avskrivninger på driftsmidler etter 
petrsktl. § 3 b. 

Skjemaet fylles ut for hvert felt selskapet 
deltar på hvor det har påløpt utgifter som 
nevnt i petrkstl. § 3 b. 

Avskrivningsgrunnlaget kan være 
påvirket av fastsettingsadministrative 
avgjørelser (ordinær skattefastsetting, 
endringsvedtak, klagekjennelser), av 
dommer eller av tidligere års feilføringer. 
Effekter av fastsettingsadministrative 
avgjørelser og dommer medtas bare så 
langt selskapet velger å rette sin 

skattemelding etter slike avgjørelser. 
Velger selskapet ikke å innrette sin 
skattemelding etter slike avgjørelser, skal 
det i stedet opplyses om dette i eget 
vedlegg. 

Avskrivningsgrunnlaget kan også være 
påvirket av transaksjoner regulert av 
petrsktl. § 10 første ledd og forskrift gitt i 
medhold av samme paragrafs annet og 
tredje ledd (samordning og 
omfordeling). Endringer i 
avskrivningsgrunnlaget det enkelte år som 
følge av slike forhold skal opplyses i eget 
vedlegg. 

Avskrivninger 6 år 
I henhold til petrsktlf. § 3 b kan utgifter til 
erverv av rørledning og 
produksjonsinnretning med de 
installasjoner som er en del av eller 

tilknyttet slik innretning, kreves avskrevet 
med inntil 16 2/3 pst. pr. år fra og med det 
året utgiftene er pådratt. Inngangsverdien 
fordeles likt over 6 år. 

Avskrivninger 3 år 
Utgifter til erverv av driftsmidler som nevnt 
i petrsktl. § 3 b kan kreves avskrevet med 
inntil 33 1/3 pst. pr. år fra og med det året 
utgiften er pådratt, når formålet i henhold 
til godkjent plan for utbygging og drift og 
særskilt tillatelse til anlegg og drift etter 
petroleumsloven er produksjon, 
rørledningtransport og behandling av gass 
som skal nedkjøles til flytende form i nytt 
storskala nedkjølingsanlegg som ligger i 
Finnmark fylke eller i kommunene Kåfjord, 
Skjervøy, Nordreisa eller Kvænangen i 
Troms fylke. Inngangsverdien fordeles likt 
over 3 år. 
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