BRIEFING
• Naturressurser har ikke
hjulpet borgere i fattige land
med å komme seg ut av
fattigdom.

• Pengestrømmene ender ofte
opp andre steder, på kontoene
til multinasjonale selskaper i
skatteparadiser.

• Finansdepartementet har lagt
fram forskriften om utvidet
land-for-land rapportering
som vil vise hvor
pengestrømmer tar veien.

Kun 3 kritiske hull må tettes for at loven skal virke etter
hensikten. Selskaper som forsøker å unngå skatt får da ikke
mulighet til det. 15 av 18 elementer er allerede gjennomført.
Slik kan DU sikre at vi får tettet de siste hullene.
• Investorer kan følge pengene sine og vurdere hvordan selskaper forvalter verdier.
• Lovgivere kan likebehandle selskaper og skape like konkurransevilkår.
• Borgere kan holde sine myndigheter og selskaper ansvarlige.
Illustrasjon: Roar Hagen

Hvor nær er vi en utvidet land-for-land rapportering i Norge? Hva gjenstår?
15 av 18 elementer i
en utvidet land-forland rapportering er
allerede på plass!
Kun 3 elementer gjenstår
før vi er i mål
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Hva er problemet?
I forskriften fra Finansdepartementet har de skrevet
«kjøp av varer og tjenester» i stedet for kostnader.

Hva er problemet?
Forskriften krever ikke at land-for-land rapportering
en skal stemme overens med selskapenes regnskapstall fra utvinningsvirksomhet, altså allerede
reviderte tall

Hva er problemet?
Forskriften begrenser seg til at selskapene kun skal
oppgi disse opplysningene fra produsentland og gir
mulighet for unntak.

Hva er konsekvensen?
Konsekvensen er at når forskriften kun ber om
rapportering av kjøp av varer og tjenester, og ikke
totale kostnader, så gir ikke dette en troverdig rapportering fordi det da er vanskelig å se den reelle
profitten til selskapene. Altså totale inntekter minus
kostnader og dermed koblingen til skattetallene.
Hva er løsningen?
Forskriften må inneholde krav om å spesifisere de
fulle kostnadene land-for-land, slik at både inntekter
og kostnader kan leses ut av land-for-land rapport
eringen. Dersom «kjøp av varer og tjenester» er av
egeninteresse for Finansdepartementet bør dette
rapporteres som en underspesifikasjon av kostnader.

Hva er konsekvensen?
Konsekvenser når forskriften begrenser seg til kun
produsentland er at da overser vi alle selskapene sine
underselskap i skatteparadiser.  PWYP Norge viste at
ti av de største selskapene opererer med mist 6000
datterselskaper og at 1/3 er registrert i skatteparadiser.
(Dette er kun den informasjonen selskapene synes det
er greit å oppgi. Vi hadde ikke innsyn). Disse landene er
helt sentrale for å få oversikt over utvinningsselskapen
es totale inntekter og kostnader, som ikke er begrenset
til at de landene hvor produksjonen foregår i tillegg til
at det nettopp er slike jurisdiksjoner som er hovedfunk
sjoner for nettopp kapitalflukt, skattesvik og korrupsjon.

Hva er konsekvensen?
Konsekvensen er at formuleringen ikke er i tråd med
internasjonal utvikling i resten av verden. Frankrike
har for eksempel allerede innført at EUs regler i
fransk lov med krav om land-for-land rapportering
også skal gjelde for banker og at informasjonen skal
oppgis i noter til årsregnskapet land for land. (Art. 89,
CRD IV av 26 juni ‘13: “kapitalkravdirektivet”)
Hva er løsningen?
Opplysningene må oppgis i noter til årsregnskap fordi
det mest logiske og effektive stedet å hente finansiell
informasjon fra er fra et selskaps reviderte regnskap. Da er det ikke ekstrakostnader forbundet med
å rapportere regnskapstall fordi tallene allerede er
revidert.

Hva er løsningen?
Opplysningene må oppgis for alle land. Det må ikke gis
unntak. Forskriften må også ta bort muligheten for å
unnta datterselskap fra rapporteringen slik at forskriften
endres til å sørge for at alle de virksomheter som inngår
i oppstrøms-rapporteringen også blir rapportert landfor-land, i tråd med liknende lovgivning i andre land.

		

Enkel land for land rapportering

Skattebetalinger til myndigheter kan synliggjøre korrupsjon dersom
det ikke stemmer med det myndighetene sier at de har mottatt.
(Dodd-Frank / EU)

Utvidet land for land rapportering

Skattebetalinger til myndigheter satt i kontekst kan
vise i hvilke land pengestrømmer ender opp.
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SYNES DU AT ARBEIDET VI GJØR ER VIKTIG?
DIN STØTTE GJØR ARBEIDET VÅRT MULIG!
DU KAN STØTTE PWYP NORGE MED Å SENDE EN SMS
Send PWYPNORWAY 500 til 09316
(Du skriver inn det beløpet du ønsker å gi, opp til kr, 500)
Telefonregningen din vil da bli belastet for beløpet.
All støtte hjelper!

Send SMS to 09316 with text
PWYPNORWAY followed by (donation amount)
e.g. pwypnorway 500
(donations in NOK, international users must use +47 417 16 016)

PWYP Norge er den norske avdelingen i et globalt nettverk som består av
over 800 organisasjoner fra over 70 ressursrike land i verden. Vi arbeider
for finansiell åpenhet i utvinningsindustrien slik at land kan mobilisere
egenkapital for en bærekraftig utvikling.
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