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Høringsuttalelse - høring av evalueringsrapport om land-for-landrapportering regelverket
Finans Norge viser til Finansdepartementets brev av 25.10.17 vedrørende høring av
evalueringsrapporten «Evaluering av LLR-regelverket» utarbeidet av Deloitte AS.
Finans Norges hovedpunkter:
•

•

Vi mener at § 4 tredje ledd i forskrift om land-for-land-rapportering bør endres slik at
opplysninger om foretakets investeringer, salgsinntekt, produksjonsvolum og
kostnader skal gis uavhengig av om det er plikt til å gi opplysninger om betalinger til
myndigheter i det aktuelle landet. Dette vil bidra til å synliggjøre bruk av
skatteparadiser til uønsket skattetilpasning.
Vi støtter ikke anbefalingen i evalueringsrapporten om å skille regelverket rettet mot
betalinger i utvinningsindustrien fra regelverket som er rettet mot å synliggjøre
skattetilpasninger, da disse regelverkene henger tett sammen. For at man skal kunne
avdekke uønskede skattetilpasninger må betalinger til myndigheter ses i
sammenheng med virksomheten i det aktuelle landet.

Bakgrunn
Nærmere angitte regnskapspliktige som driver virksomhet innen utvinningsindustrien eller
skogsdrift innen ikke-beplantet skog, plikter hvert år å utarbeide og offentliggjøre en rapport
om sin virksomhet på land- og prosjektnivå. Kravene følger av regnskapsloven § 3-3d og
verdipapirhandelloven § 5-5a samt forskrift om land-for-land-rapportering.

I Stortingets anmodningsvedtak nr. 792 (2014-2015) ble regjeringen blant annet bedt om å
gjennomgå effekten av forskriften om land-for-land-rapportering målt mot Stortingets
målsetting om å synliggjøre uønsket skattetilpasning. Deloitte AS har på vegne av
Finansdepartementet gjennomført en evaluering av det norske land-for-land-rapportering
regelverket slik det følger av bestemmelsene i regnskapsloven § 3-3d og
verdipapirhandelloven § 5-5a med tilhørende forskrifter.
Deloitte AS har ikke basert på den utførte evalueringen funnet grunnlag for å utarbeide
forslag til endringer i land-for-land-rapportering regelverket. Imidlertid uttaler Deloitte AS at
enkelte av de observasjoner som er fremkommet ved evalueringen bør vurderes i
sammenheng med at man vurderer innføring av land-for-land-rapportering på mer generelt
grunnlag for større virksomheter.
Finans Norges merknader
Gjeldende EU-regelverk inkluderer kun rapportering om betalinger til myndigheter og setter
ikke betalinger i en sammenheng med virksomheten i det aktuelle landet. Det er i § 4 tredje
ledd i forskrift om land-for-land-rapportering gitt utvidede rapporteringskrav som inkluderer
informasjon om foretakets investeringer, salgsinntekt, produksjonsvolum, kostnader,
rentekostnader, samt informasjon om datterselskaper og antall ansatte. Deloitte AS peker i
punkt 6 i evalueringsrapporten på at enkelte av de særnorske tilleggsopplysningene
(opplysninger om foretakets investeringer, salgsinntekt, produksjonsvolum og kostnader)
faller bort dersom foretaket ikke har hatt betalinger til myndigheter som overstiger 800.000
kroner og at dette har vært reist som en kritikk av gjeldende forskrift.
Konsekvensen av nevnte unntaksbestemmelse er at relevante opplysninger om
datterselskaper og støttefunksjoner i skatteparadiser ikke fremkommer i rapporteringen.
Finans Norge vurderer dette som uheldig. Etter vår oppfatning bør § 4 tredje ledd i forskrift
om land-for-land-rapportering endres slik at opplysninger om foretakets investeringer,
salgsinntekt, produksjonsvolum og kostnader skal gis uavhengig av om det er plikt til å gi
opplysninger om betalinger til myndigheter. Dette vil bidra til å synliggjøre bruk av
skatteparadiser til uønsket skattetilpasning.
Departementet ber spesielt om høringsinstansenes innspill til anbefalingen i
evalueringsrapportens kapittel 6 om å skille regelverket rettet mot betalinger i
utvinningsindustrien fra regelverket som er rettet mot å synliggjøre skattetilpasninger.
Finans Norge støtter ikke denne anbefalingen, da disse regelverkene henger tett sammen. Vi
viser til at for at man skal kunne avdekke uønskede skattetilpasninger må betalinger til
myndigheter ses i sammenheng med virksomheten i det aktuelle landet.
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