i'{ili's

K

oUe &gass

HOVEDKONTOR

Finansdep

a rtemente t
Postboks 8008 Dep
0030 Oslo

besøk

/

0510

I

/

besøk./

/

TROMsø
besøk

T:L/

I
-

Dato:07.12.2017

Høring av evalueringsrapport om Land-for-Land rapportering regelverket

Norsk olje og gass viser

til h6ringsbrev fra Finansdepartementet av 25. oktober 2Ot7 om

evalueringsrapporten <Evaluering av LLR-regelverket> utarbeidet av Deloitte. Departementet ber
spesielt om høringsinstansenes innspilltil anbefalingene i rapportens kapittel 6 om å skille
regelverket rettet mot betalinger i utvinningsindustrien fra regelverket som er rettet mot

å

synliggjøre skattetilpasninger, for å oppnå full effekt av reguleringen.
Av evalueringsrapporten fremgår det at Deloitte har indentifisert 36 selskaper som det var
forventet skulle ha utarbeidet en LlR-rapport. Det store flertallet av disse selskapene er

utvinningsselskaper som er medlemmer i Norsk olje og gass. Av de 36 selskapene er det 26 som har

rapportert

LLR

etter norsk regelverk.

LlR-regelverket har to separate formå1. Det ene er å synliggjØre åpenhet om betalinger til
myndigheter. Det andre er å synliggjøre skattetilpasninger. Deloitte konkluderer i sin rapport med
at LLR-rapporteringen samlet sett anses å ha bidratt til mer åpenhet. Deloitte mener imidlertid at
det er vanskelig å måle effekten av forskriften når det gjelder målsetningen om å synliggjøre

skattetilpasning. Deloitte stiller derfor spørsmål om regelverket for disse to formålene bør skilles
klarere.
Norsk olje og gass vil peke på at endringene i LlR-forskriften som kom med virkning fra 2017 ikke
har vært en del av Deloittes evaluering. I høringsnotatet datert 30. september 201"6 om forslag til

endring av forskrift om land-for-land-rapportering, gir departementet uttrykk for at forskriften med
de foreslåtte endringene sammen med EU-kommisjonens forslag til direktiv, vil gi et godt og
helhetlig bilde av de rapporteringspliktiges virksomhet, herunder hvordan rapporteringspliktige har
innordnet sin virksomhet skattemessig. Norsk olje og gass deler dette synet og er av den
oppfatning at regelverket slik det nå er utformet med de seneste endringene for 2017, må få tid til å
virke før det foretas ytterligere endringer. Rapporteringsplikten er allerede omfattende, og etter
Norsk olje og gass sin oppfatning er det viktig i den videre utforming av det norske regelverket at
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dette er harmonisert med internasjonale regler på dette området og da særlig EUs regelverk. Det er
u

held ig med særno rske ra ppo rteri ngskrav ette r LLR-forskrift en,

Med vennlig hilsen
Norsk olje og gass

t-;m!"il*

Direktør Næringspolitikk og Kommunikasjon

iN LaNosFORENrNii I Nr.ic

2

