Finansdepartementet
Postboks 8009 Dep.
0030 OSLO

Deres ref.
16/1298

Vår ref.
17/2205-11 622.0/JOLO

Dato:
Oslo, 04.12.2017

Høring - Evalueringsrapport om land-for-land-rapportering regelverket
Landsorganisasjonen i Norge (LO) viser til departementets brev av 25. oktober
2017 angående ovennevnte.
Bakgrunnen for evalueringen av Forskrift om Land-for-land-rapportering for
utvinningsindustrien og skogdrift, som ble innført fra 1.1.2014, er Stortingets
anmodningsvedtak nr. 792 (2014-2015):
Stortinget ber Regjeringen gå gjennom effekten av forskriften målt mot
Stortingets målsetting om å synliggjøre uønsket skattetilpasning og sikre at
relevante opplysninger knyttet til LLR-rapporteringen fra datterselskaper
og støttefunksjoner i tredjeland framkommer i regnskapet. Stortinget ber
Regjeringen også vurdere hvordan det kan etableres et tilsyn med
rapporteringspliktige etter LLR-regelverket.
LO har tidligere avgitt flere høringssvar til forskrift om land-for-land
rapportering, hvor vi har fremhevet behovet for en utvidelse av rapporteringen
til også å gjelde andre sektorer. Begrunnelsen har vært at samfunnet er tjent med
at selskaper viser inntekter og kostnader og skatt i hvert enkelt land der
selskapet har virksomhet, uavhengig av hvilken sektor de operer i. Dette er ikke
bare noe som er viktig i utvinnings og skogsindustrien. Denne informasjonen er
ikke kostnadskrevende for selskapene, fordi de allerede har den nødvendige
informasjonen tilgjengelig.
I evalueringsrapporten argumenteres det for en splitting av rapporteringen. Dette
vil ikke være forenklende, kostnadsbesparende eller virke tydeliggjørende. Det
vil heller bidra til uhensiktsmessig merarbeid for selskapene og myndighetene,
kan gi et tungt tilgjengelig regelverk og dermed forvanske etterprøvbarhet. Det
er vanskelig å se at dette kan bli et særlig effektivt system og det er vanskelig å

forstå hvorfor dette foreslås løst på en såpass komplisert måte.
Slik LO ser det vil den enkleste måten å innfri Stortingets målsetting på, være at
norske selskaper som har virksomheter i flere land, tar med en note til
årsregnskapet som viser inntekter, kostnader og betalt skatt til hvert enkelt land
hvor selskapet har virksomhet. Dette gjøres i stedet for å lage en helt egen
rapport. Utvinningsselskaper må i tillegg rapportere på produksjon.
Argumenter for en slik årsregnskapsrapportering er at denne metoden er:
- godt kjent for selskapene fra før, inklusive fristene for rapportering
- åpen for offentligheten (årsregnskapet er offentlig tilgjengelig)
- basert på regnskapstall (del av årsregnskapet)
- avgitt av styret fordi styret medlemmer undertegner årsregnskap
- kostnadseffektivt fordi selskapene allerede har denne informasjonen
- tilsynsordning er unødvendig, fordi noten vil være del av den ordinære
eksterne revisjonen av årsregnskapene
Dette vil i tillegg svare til krav LO har stilt i flere høringsuttalelser tidligere.
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