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PWYP Norges visjon:
Verdiskapning fra olje-, gass- og gruveindustrien skal komme fellesskapet til gode

PWYP Norges utviklingsmål:
Borgere i land med naturressurser som olje, gass og mineraler har tilgang til å mobilisere
egenkapital som kan bidra til en bærekraftig utvikling og økonomisk rettferdighet
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Hvem er PWYP Norge?
PWYP Norge er den norske avdelingen i et internasjonalt
nettverk som heter Publish What You Pay og som i dag består
av rundt 800 organisasjoner fra 70 ressursrike land i verden,
de fleste fra ressursrike land i Sør.
Foreningens formål er å arbeide for målsettinger1 i den
globale kampanjen, som nedfelt i visjon 20/202. Målsettingene er en minstestandard for den åpenheten som bør gjelde.
PWYP nettverkets strategi er nedfelt i fire pilarer og åpner
for strategiske valg langs hele verdikjeden.

Hvert enkelt nasjonalt kapittel av Publish What You Pay nett
verket har et selvstendig ansvar for og en plikt til å sette
sine egne mål, prioriteringer og strategier for sitt arbeid
som reflekterer allerede oppnådde resultater og som gjør
strategien relevant for verdikjeden i sin lokale landkontekst,
behov og kapasitet.
Publish What You Pay Norge har i tråd med dette utviklet egne
målsettinger, prioriteringer og strategier som er relevante,
hensiktsmessig og viktige for den norske koalisjonen, og i tråd
med den overordnede målsettingen i den globale kampanjen.

Verden PWYP Norge ønsker å endre
Handel og næringsliv er en betingelse for å skape vekst og varig
endring i utviklingsland, men finansielt hemmelighold viser
at utviklingsland taper mer penger på ulovlig kapitalflyt enn
de mottar i bistand og utenlandske investeringer kombinert.
Ulovlig kapitalflukt har økt med 9,4% i utviklingsland i perioden
2003-2012, som er omtrent dobbelt av økningen i global BNP
i samme periode.

4

PWYP Norge skal derfor:
•

•

Virke for å fremme etablering av nasjonale og
internasjonale standarder knyttet til åpenhet i
utvinningsindustrien. Dette gjelder frivillige og
bindende standarder for nasjonal myndighetsutøvelse
og internasjonale transaksjoner basert på åpenhet
og ansvarlighet, og som sikrer høyest mulig finansiell
integritet og åpenhet blant nasjonale og internasjonale
aktører.

•

Samarbeide med myndigheter, næringsliv, frivillige
organisasjoner, akademia og media om felles
prioriteringer og aktiviteter under disse målene.

•

Informere offentligheten i Nord og i Sør om relasjonen
mellom naturressurser, skatt og utvikling, og om
virkemåter og konsekvenser av mangel på åpenhet, samt
hvilke konkrete handlingsalternativer som eksisterer
nasjonalt og internasjonalt.

Medvirke til utvikling av institusjonelle og internasjonale
åpenhetsmekanismer, regelverk og holdninger som sikrer
åpenhet i prosesser knyttet til utvinningsindustrien både
nasjonalt og internasjonalt.

Ulovlig kapitalflukt er ødeleggende for muligheten til
bærekraftig utvikling i utviklingsland fordi det tapper land
både for ikke-fornybare og begrensede naturressurser og undergraver skattegrunnlaget. Ulovlig kapitalflukt hindrer dermed
realiseringen av internasjonale menneskerettighetsforpliktelser fordi land fratas ressurser som burde blitt investert i
en bærekraftig samfunnsutvikling og står i veien for å oppnå
målsettinger om utvikling.

Premisser for endring
For å oppnå målsettinger om økonomisk utvikling, økt
demokratisering, gjennomføring av menneskerettigheter,
godt styresett og bringe mennesker varig ut av fattigdom
er vi avhengige av politiske beslutninger både i Sør og i
Nord- og implementering av politiske beslutninger som kan
sørge for at borgere i utviklingsland krever av sine land at de
finansierer disse målsettingene.

Finansielt hemmelighold må erstattes med finansiell åpenhet,
slik at borgere i utviklingsland kan sørge for at land settes i
stand til å mobilisere egenkapital som blir investert i områder
som er avgjørende for å utrydde fattigdom, slik som utdanning, humanitær bistand, helse og vaksine, næringsutvikling,
klima, og menneskerettigheter, som er overordnede mål for
norsk utviklingspolitikk3 .

Et aktivt sivilt samfunn og en befolkning med mulighet til å
organisere seg og ytre sine meninger er en betingelse for å
sikre finansiell åpenhet i utvinningsindustrien. Menneskerettigheter og sivilsamfunn er under press i mange land. De
som utfordrer sine myndigheter på åpenhet og realisering av
menneskerettigheter, risikerer mye. Det er derfor nødvendig
å arbeide i globale nettverk for å oppnå globale målsettinger.

PWYP Norges evne til å oppnå sine målsettinger er avhengige
av at målrettede, kostnadseffektive og effektive tiltak for
åpenhet implementeres både i Sør og i Nord. Derfor arbeider vi med kunnskapsproduksjon, direkte samarbeid med
sivilsamfunn i Sør og med informasjonsarbeid.

TRACE-deltakere ber politikerne om å innføre tiltak mot finansielt hemmelighold nå.

1 http://www.publishwhatyoupay.org/en/about/objectives
2 http://extractingthetruth.org/pdfs/EN_A_La_Carte.pdf
3 https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/pm_prioriteringer/id2005624/
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PWYP Norges merverdi
PWYP Norge arbeider i en helt spesiell politisk og økonomisk
landkontekst i forhold til de andre avdelingene i det
internasjonale nettverket. Vi arbeider i et land mange anser
som en av verdens beste på naturressursforvaltning og som
allerede har mange gode mekanismer som sikrer kontroll og
integritet i utvinning, betaling og håndtering av skatt.
PWYP Norge har et særlig ansvar, som en norsk avdeling basert
i Nord, for å arbeide frem gode analyser og løsninger som kan
komme hele verden til gode. PWYP Kampanjen skal bidra til
at utviklingsland ikke tappes for den potensielle økonomiske
gevinsten fra utvinning av naturressurser. Dette utgjør kanskje
det største økonomiske potensialet for å mobilisere egenkapital
som kan reinvesteres i en bærekraftig utvikling.
PWYP Norge har en helt spesiell merverdi innen arbeidet for
finansiell åpenhet i utvinningsindustrien:
PWYP Norge produserer spesialisert og etterspurt kunnskap
om finansielt hemmelighold i utvinningsindustrien og hva som
kan gjøres for å sikre finansiell åpenhet. PWYP Norge utforsker
politikkområder og regulatoriske utfordringer med fokus på
kostnadseffektivisering, forenkling og konkurransehensyn på
politikkutformingen på området.
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PWYP Norge er en premissleverandør med oppdaterte og
kvalitetssikrede analyser av hva som foregår og hvilke tiltak
som kan virke mot hva. Dette er et så komplisert felt at det er
vanskelig for mange å forstå hva som skjer og langt mindre vite
at det er mulig å gripe inn på en måte som kan avsløre hva som
foregår og få på plass tiltak som kan virke effektivt.

Kunnskapsproduksjon
PWYP Norge gjennomfører bevisbasert politisk
påvirkningsarbeid basert på erfaringer med å produsere
kunnskap og fremskaffe informasjon som ofte andre aktører
ikke ønsker skal vises til offentligheten. PWYP Norge har
allerede produsert flere rapporter hvis innsikt har fått
oppmerksomhet og bidratt til å informere politiske prosesser
om åpenhetstiltaket utvidet land-for-land rapportering og vi
viderefører denne strategien og arbeidet.
Gjennom et samarbeid med sivilsamfunn i Sør gir PWYP Norge
en mulighet for journalister, fagforeningsrepresentanter og
organisasjoner i land i Sør til å få en oversikt over verdikjeden
i utvinningsindustrien og oversikt over problemstillinger og
løsninger som eksisterer, og hvilke strategiske valg som er
relevante, nyttige og hensiktsmessige i egne politiske og
økonomiske landkontekster. Det er en viktig del av programmet
at kunnskap PWYP Norge har fremskaffet blir tilgjengeliggjort og
at erfaringer fra ulike politiske prosesser og påvirkningsarbeid
blir delt slik at flere kan ta læring av PWYP Norges erfaringer.
PWYP Norge spiller en aktiv pådriverrolle og rådgiverrolle
gjennom et samarbeid med endringsaktører i Sør, for å endre
politikk både i Sør og i Nord ved å dele tilgang til politikere,
endringsaktører og politiske prosesser, kunnskapsproduksjon,
arena for erfaringsutveksling og læring for eksperter på
tematikken i Nord og i Sør.
Gjennom informasjonsarbeidet sprer PWYP Norge innsikten
fra kunnskapsproduksjon og samarbeid med sivilsamfunn
fra Sør, med allmennheten, eksperter, og særlig relevante og
nødvendige målgrupper, i Norge gjennom nettjournalistikk og
sosiale medier.

Kunnskapsproduksjon

Samarbeid med
sivilsamfunn i Sør

PWYP Norges endringsteori
nedfelt i tre delområder som
virker sammen i én helhetlig
innsats og prosjekt.

PWYP Norge jobber derfor med kunnskapsproduksjon om
finansielt hemmelighold i utvinningsindustrien. Vi formidler
hvilke mekanismer og aktører som legger til rette for dette,
og vi presenterer handlingsalternativer.

Hvordan arbeider PWYP Norge med kunnskapsproduksjon?
•

PWYP Norge identifiserer og produserer relevant,
nødvendig, aktuell og spesialisert kunnskap om hvor
lekkasjene skjer, hvilke teknikker som brukes, hvilke
skadelige mekanismer som virker sammen, hvordan det
blir gjort mulig, hvilke aktører legger til rette for dette,
hvem har hvilke interesser og frembringer, analyserer
og underbygger hvilke åpenhetstiltak som kan motvirke
ulike lekkasjer for å fremme en helhetlig forståelse av
saksfeltet i allmennheten og skape engasjement og
debatt og for å foreslå hva som kan gjøres med ulike
problemstillinger.

•

PWYP Norge formidler relevant, nødvendig, aktuell og
spesialisert kunnskap i direkte kontakt med myndigheter,
beslutningspåvirkere og sivilsamfunn for å ha en informert
debatt og et mer balansert kunnskapsgrunnlag når viktige
beslutninger om politikkvalg for åpenhet, styrking av
regelverk og implementering av reguleringer for
åpenhet skal tas, forklare sammenhenger eller beskrive
handlingsalternativene, og fremme en helhetlig forståelse
av saksfeltet i allmennheten og skape engasjement og
debatt og for å foreslå hva som kan gjøres med ulike
problemstillinger.

•

PWYP Norge deler kunnskap i direkte samarbeid med
sivilsamfunn i Sør, slik at de kan benytte denne dersom
det er relevant, nyttig og hensiktsmessig i egen politiske
og økonomiske landkontekst

Beskrivelse av dagens situasjon for kunnskapsproduksjon:
PWYP Norge observerer at åpenhetstiltak som
iverksettes ofte ikke reflekterer problembeskrivelsene og
problemstillingene slik de fremkommer i rettssaker, finansielle
analyser, journalistiske avsløringer og parlamentariske
høringer, i stor nok grad.
Det er økende etterspørsel etter PWYP Norges særlige
dybdekunnskap og kompetanse til å identifisere slike
diskrepanser og komme med kommentarer og korrigerende
forslag. PWYP Norge opplever en økende etterspørsel etter
analyser, høringer, kommentarer, synspunkter, foredrag, å
dele relevante erfaringer og å analysere ulik informasjon
og sette den i en ny sammenheng. Noe av etterspørselen
kommer internt fra PWYP nettverk, men hovedsakelig fra
eksternt nettverk.
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• Today, the Extractive Industries can transfer significant profits
out of the source country before it’s get taxed
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• One simple policy proposal, aligned with US and EU regulation, will
give investors and constituents the instrument to follow their money
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• The proposal links taxpayments to the audited financial statements
through 8 simple accounting numbers
NOVEMBER 2013

pwyp.no

Written by Richard Murphy, rewritten and adapted by Frian Aarsnes
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Transfer Pricing in the Extractive Industries

• Can a strict duty of confidentiality for lawyers
harm the global market?
• What is the rationale for the strict duty of confidentiality?
• What should be safeguarded?
What should not be safeguarded?

APRIL 2013

Piping profits

• In 2012, government expenditure worldwide was
USD 28 656 billion. Total tax burden was USD 18 821 billion.
• This huge discrepancy can be reduced by closing loopholes
in tax systems and preventing capital flight
• This report is about analyzing and fixing loopholes in tax
systems – increasing cost-eﬃciency and ensuring fairer
competition in extractive industries.

• Does a strict duty of confidentiality
stand in the way of human rights?
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Lost billions

Protection from
derivative abuse
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• Natural resources have the largest value creation potential to
mobilize tax revenue, but profit often ends up elsewhere
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Informasjonsarbeid

Det finnes løsninger som kan benyttes og som kan innføres
unilateralt dersom land ønsker det eller multilateralt
dersom tilstrekkelig mange land blir enige. PWYP Norges
kunnskapsproduksjon er orientert mot å få gjennomført
løsninger i ekstraksjons-industrien i Sør og i Nord, som er
viktig for å hindre misbruk. Hvorfor arbeider vi ikke med alle
industrier? Dette skyldes at ekstraksjonsindustrien er en
av de viktigste industriene å få åpenhet i for ressursrike
land i Sør. I tillegg vet vi at tiltak som gjennomføres for
ekstraksjonsindustrien ofte også kan gjennomføres i andre
industrier, slik som land-for-land rapportering.

pwyp.no

NOVEMBER 2013

Silence is golden

pwyp.no

Author: Frian Aarsnes, co-author Olav Lundstøl

The Case for
Windfall Taxes
– a guide to optimal resource taxation

An Extended
country by country
reporting.
A policy proposal to the EU. Vol. 2.

Illustration by Gado

PWYP Norge har etablert en endringsteori som er nedfelt
i tre programområder kalt 1) kunnskapsproduksjon, 2)

samarbeid med sivilsamfunn i Sør, og
3) informasjonsarbeid. Innsatsen i
PWYP Norge er operasjonalisert inn
i ett tiltak med tre arbeidsområder
som er spesialutviklet for å
virke optimalt sammen
for å sikre en fokusert og
målstyrt tilnærming.

Vi trenger kunnskap for å handle. Mangel på innsyn og
standardisert informasjon er blitt en demokratisk utfordring
både globalt og nasjonalt. Det krever økonomiske, juridiske og
økonomiske tiltak. Det er også stor mangel på kunnskap om
hvilke mekanismer og teknikker utvinningsindustrien benytter
seg av for å kanalisere vekk profitt før den blir beskattet.
Det er nødvendig med kunnskap om hva som kan gjøres med
dette problemet.

For nasjonale myndigheter er det en utfordring at den
globale finansielle integrasjonen har gått mye raskere enn
staters evne til å få oversikt over denne utviklingen og forstå
hvilken effekt det har for staten og tapping av skattegrunnlag.
Dette er alvorlig for ressursrike utviklingsland som trenger å
mobilisere egenkapital for utvikling. Mangel på åpenhet har
blitt en nasjonal og demokratisk utfordring som krever både
økonomiske, juridiske, revisjonstekniske og politiske tiltak.

Hvordan arbeider PWYP Norge?
PWYP Norge arbeider med kunnskapsproduksjon,
informasjonsarbeid, nettverksarbeid og styrking av sivilt
samfunn i Sør. I sitt arbeid sikter PWYP Norge å endre de
mekanismene som legger til rette for storstilt kapitalflukt
og korrupsjon, og som fører til inntektstap og reproduksjon
av fattigdom i de landene der ikke–fornybare naturressurser
tas ut. Hoveddelen av vårt arbeid er direkte og ikke-finansielt
samarbeid med sivilsamfunn i Sør. Vi samarbeider på tvers av
land og organisasjoner.

Hvorfor arbeider PWYP Norge med kunnskapsproduksjon?
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Direkte samarbeid med sivilsamfunn i Sør
Hvorfor arbeider PWYP Norge med sivilsamfunn i Sør:

Beskrivelse av dagens situasjon for samarbeidet med Sør:

Sammenliknet med mange andre ressursrike land i verden
er den norske erfaringen eksempel på et velfungerende
samfunn med naturressurser. Det finnes knapt noe annet
demokratisk land der befolkningen har så store inntekter fra
naturressursene sine. Gjennom Oljefondet eier Norge rundt
1 % av verdens aksjer. Norske myndigheter har gjennom
tyve år delt sine erfaringer med ulike land for å bidra med
økonomisk, sosial og miljømessig forsvarlig forvaltning av
petroleumsressurser i utviklingsland. Norge har derfor et
særlig ansvar. I Norge er det også tradisjon for og rom for et
aktivt sivilsamfunn i å forme norsk politikk. I mange andre land
i verden er sivilsamfunn og politisk handlingsrom under press.

Utvinning av naturressurser fører med seg økonomiske,
sosiale og miljømessige utfordringer og problemer som
ofte er mest synlige der utvinningen skjer, og som kan lede
til ulike former for sosiale protester. For stater som ønsker
å drive kommersiell utvinning av naturressursene kan det
være fristende å ty til kriminalisering av sosiale protester i
forsøk på å beskytte både statens og selskapets økonomiske
interesser.

Det er viktig at relevante representanter for sivilsamfunn i
Sør er i stand til å identifisere på hvilke måter deres land kan
bli tappet for kapital samt omfanget av lekkasjen, og at de har
kunnskap om tiltak som kan gjennomføres unilateralt eller
internasjonalt for å hindre tappingen, kjenne til muligheter og
hindringer for å oppnå målsettinger. Sivilsamfunnsaktører fra
ressursrike land i Sør som arbeider for åpenhet og ansvarlighet
i utvinningsindustrien, har gjennom PWYP-koalisjonen
uttrykt et klart behov for tilgang til kapasitetsstyrking
og arenaer for nettverksbygging og erfaringsutveksling.
PWYP Norge utviklet derfor et globalt skreddersydd
program for sivilsamfunn i Sør der vi kan samarbeide direkte
med viktige drivkrefter og endringsaktører for åpenhet i
utvinningsindustrien fordi vi mener at det er strategisk viktig
for å oppnå våre målsettinger.
PWYP Norge arbeider tematisk langs hele verdikjeden og
skreddersyr programmet etter mange ulike strategiske
prioriteringer når vi samarbeider med sivilsamfunn i Sør
fordi sivilsamfunn i mange land strever med å få på plass
mer grunnleggende mekanismer for åpenhet i sine land,
som vi allerede har her i Norge. Programmet er etterspurt
fra sivilsamfunnet i Sør og tilpasses deres behov og
prioriteringer. Deres prioriteringer kan til tider være
annerledes enn staten de arbeider i, og det er derfor viktig
for PWYP Norge at vi er på befolkningens side og støtter
dem i kampen for mer finansiell åpenhet i sine hjemland.

Sivilsamfunn i Sør har førstehåndserfaring med
konsekvensene av kapitalflukt og korrupsjon, og sitter med
nøkkelen til å skape endring. Fram til 2015 har PWYP Norge
samarbeidet direkte med 118 sivilsamfunnsrepresentanter fra
organisasjoner, media og fagforeninger som har gjennomgått
programmet. Deltakerne av programmet beskriver at de
opplever et begrenset spillerom og arbeider under svært
utfordrende forhold. Et nettverk og en arena for å dele gode
og dårlige erfaringer spiller en helt avgjørende rolle under
slike forhold.
Hvordan arbeider PWYP Norge med samarbeid med
sivilsamfunn i Sør?
•

Kunnskap og politiske og økonomiske kontekster
diskuteres, vurderes og deles med og av deltakerne
av TRACE-programmet slik at de kan ta informerte
beslutninger om hvordan det er mest hensiktsmessig og
effektivt å arbeide videre i ulike politiske og økonomiske
kontekster.

•

PWYP Norge kartlegger sammen med sivilsamfunn
i Sør muligheter og hindringer for å lykkes med
målsettinger i ulike land og på tvers av land og diskuterer
praktiske måter å overkomme slike hindringer i ulike
politiske og økonomiske landkontekster. Innsikten
tas igjen inn i arbeidet med kunnskapsproduksjon og
informasjonsarbeid.

TRACE-deltakerne forteller om konsekvenser av resursutvinning i sine land.

TRACE-deltakere arbeider i grupper for å dele erfaringer seg imellom.
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Informasjonsarbeid
Begrunnelse for programmet:

Mediene er kanskje det viktigste leddet mellom det som
foregår i verden og det vi oppfatter at skjer. De sakene
media ikke tar opp blir marginalisert i samfunnsdebatten.
Den økonomiske globaliseringen påvirker også media og
journalistikk. Selskaper og operasjoner er gjerne langt unna,
og oppdelingen av selskaper i tusenvis av underselskaper
sørger for en enorm kompleksitet og avstand til informasjon
og kilder. Kunnskapen om hvordan industrien fungerer og
hvilke mekanismer som muliggjør finansielt hemmelighold
er etterspurt kunnskap i det norske offentlige rom.

For å få gjennomslag for viktige politikkforslag og målsettinger
må vi nå ut til offentligheten. Finansielt hemmelighold
er et underbelyst tema i norsk offentlighet, og det er en
nødvendighet å engasjere folk. Kunnskap må formidles og
virkeligheten må debatteres. For å skape engasjement for
politiske løsninger er det grunnleggende nødvendig med
informasjonsarbeid om hvordan det kan være mulig å påvirke
og informere om hvilke mekanismer som eksisterer og som
kan bidra til å styrke finansiell åpenhet.

Finansielt hemmelighold er et underbelyst tema i norsk
offentlighet, og det er en nødvendighet å engasjere folk.
PWYP Norge jobber aktivt for å spre informasjon om temaet
ved å tilgjengeliggjøre informasjonen på ulike kanaler.

Vi opplever en økende etterspørsel etter konstant oppdatert
informasjon på alle områder: etterspurte foredrag, antall
rapporter som deles ut og nedlastes, antall følgere i sosial
media, antall abonnenter på PWYP Norges nyhetsbrev
etc. Dette tydeliggjør behovet for å dele informasjonen vi
fremskaffer og aktivt arbeide på offentlige arenaer for å
fremme kunnskap på en enkel og forståelig måte.
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Tror ikke
Google
vil få mer
i skatt
or kort. For lite. For
sent.
OECDs forslag til
regler som skal stanse verdens
største selskaper i å trikse bort
skatten går ikke langt nok,
mener Mona Thowsen.
Hun er generalsekretær i den
norske delen av Publish What
You Pay, et nettverk med 800
støtteorganisasjoner som jobber
for at de største olje- og gruveselskapene må åpne regnskapene
sine mer. Publish What You Pay
Norge har avslørt at ti av verdens
største energiselskaper har
minst 6000 selskaper, hvorav
over en tredjedel i skatteparadiser.
Hjelpeløse
Lørdag skrev DN at skatteetaten
frafaller enda et punkt i den
mest omfattende skattesaken

Forslagene er et
viktig skritt i
riktig retning på
inntektssiden, men
har store svakheter
Mona Thowsen, generalsekretær i Publish What
You Pay Norge
som har vært reist i Norge, mot
riggselskapet Transocean i
Norge.
Opprinnelig mente skatteetaten at Transocean i fem ulike
transaksjoner hadde unndratt
inntekter på over 11 milliarder

orerer normalt ikke innsendt stoff. Innsenderens e-postadresse blir trykt med mindre innsenderen reserverer seg mot dette.

kroner fra beskatning ved å
overføre verdier som utbytte,
gevinst, lån og rigger ut av Norge
til andre selskaper i Transoceankonsernet.
Økokrim mente selskapet
skulle ha betalt nær to milliarder
kroner i skatt, men i sommer
fikk Transocean og rådgiverne
medhold på alle punkter i straffesaken. Deler av saken er anket.
Av skatteetatens opprinnelige
krav gjenstår det nå smuler.
– Saken viser at regelverket vi
har i dag ikke strekker til. For
oss er det interessant å se at
skattemyndighetene her i Norge
ser ut til å stå like hjelpeløse som
u-land overfor multinasjonale
selskaper, når formell registrering eller informasjonsflyt er
gjemt i skatteparadiser, sier
Thowsen.

PUBLISH WHAT YOU PAY

STRENGERE TILTAK.
OECDs forslag som skal
hamle opp med multinasjonale selskapers skatteﬂukt
må strammes opp, mener
Mona Thowsen, generalsekretær i Publish What You
Pay Norge. Foto: Mikaela Berg
Q
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OSLO: Finansminister Siv
Jensen er positiv til de første
retningslinjene fra OECD.
– Det er veldig positivt at det
skjer en koordinering av skattlegging mellom landene. Det er
et behov for å rydde opp på
dette området. Regjeringen og
jeg er veldig spent på den endelige handlingsplanen fra OECD
som kommer neste år, og vi vil
hensynta det i arbeidet sammen
med rapporten fra Scheelutvalget som kommer i
desember, sier Jensen.
Hun legger til at regjeringens
utgangspunkt er at norske
selskaper skal ha konkurranseevne, og da må skattesystemet
være rimelig.
DN skrev nylig at Google
selger annonser i Norge for 1,5
milliarder kroner. Fordi fakturaene ble sendt fra Irland, slapp
Google unna med med 740.000
kroner i skatt, det vil si en skattesats på 0,05 prosent. Ledelsen
i Schibsted har betegnet
Googles skatteplanlegging som
et samfunnsproblem.
– For oss er det vel så viktig at
rettssikkerheten for skattytere i
Norge skal styrkes. Det vil si at
vi skal styrke den enkelte skattyters stilling overfor skattemyndighetene slik at det ikke skjer
overtramp, om det gjelder
enkeltpersoner eller selskaper.
– Det er mange eksempler
internasjonalt på selskaper som
knapt betaler skatt. I Norge har
vi hatt Transocean-saken, som

«BEHOV FOR Å
RYDDE OPP».
Siv Jensen
(Frp), ﬁnansminister.
28
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Unge Facebookbrukere
mer opptatt av personvern enn sine foreldre
SIDE 30

Slik flytter Google inntektene ut av Norge
QAlle Googles inntekter fra søkemotorannonsering i Norge, forsvinner ut av landet og

inn i det som kalles en «dobbel irsk hollandsk sandwich» hvor pengene gjennom en rekke
transaksjoner fullstendig unngår beskatning.
Googles inntekter fra søkemotorannonsering anslås til to milliarder
kroner i 2014

1

1) Annonseinntektene betales inn

MEDIER

F

ra sin ferieeiendom i Drøbak
kaster formuesforvalteren
og medietoppen seg inn i
debatten rundt de internasjonale
selskapenes skattesystem. I en
kronikk i mandagens Dagens
Næringsliv kaller han Google og
Facebook for «digitale nullskattytere». Sunde mener de internasjonale selska

norske kunder, slik som Schibsted
og andre norske mediebedrifter
gjør.
– Mitt anliggende er å belyse
hvordan reglene for moms og
skatt skaper ulike konkurransevilkår i mediebransjen, sier Sunde,
som var i kontakt med skatterådgivere før han skrev kronikken.
I kronikken skriver Sunde at
mediebyråer har vurdert Googles
annonseomsetning til rundt 1,5
milliarder i 2013, og estimert to
milliarder i 2014.
Dette bekrefterr medieb
mediebyrået
Ipro

på rundt to milliarder kroner i
Norge i år. Av det tar Google
90–95 prosent. Det er bare smuler
igjen til resten, sier byråleder
Magne Uppman.
Google Ireland
Da regnes ikke Googles annonseinntekter fra for eksempel
Youtube og nettsamfunnet
Google Pluss med.
– Vi regner med at disse kanalene også er i sterk vekst. Jeg blir
ikke overrasket om Youtube nær
dobler omsetningen sin i år, sier
Uppman.
01

Google-seskap i Nederland som
royalties-utbetaling. Ingen skatt.
som royalties , til et selskap registrert
på Bermuda. Ingen skatt fra Irland.

3
2
Nederland

USA
Bahamas
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Inntekter som blir i Norge
QGoogle Norway AS omsatte
for 69 millioner kroner i 2012
QGoogle Norway skattet 28%
og betalte 2,4 millioner kroner til
Norge i skatt i 2014.

registrert på Bermuda som ikke har
aktivitet i landet. Ingen skatt.

Q SKATTEOPPGJØR. Ole
Jacob Sunde i Stiftelsen
Tinius vil ha myndighetene
mer på banen mot internasjonale selskaper som ikke
skatter i Norge.
Foto: Gorm Gaare

hadde selskapet en omsetning
på 68,5 millioner kroner.
Det norske datterselskapets
inntekter stammer utelukkende fra å tilby markedsføring
og kundestøtte til selskaper
innad i Google-konsernet. I
2012 betalte Google Norway AS
2,4 millioner i skatt.
Resten av annonseinntektene
går til Google Ireland Ltd, der
selskapets europeiske hovedkontor er etablert.
Derfra legger pengene ut på
en ferd som kalles en «dobbel
irsk hollandsk sandwich», hvor
m en rekke

Irland

til Google i Irland. Mesteparten av
overskuddet sendes videre før
kemneren kommer på banen.
Ingen skatt.

2) Pengene sendes videre til et
3) Pengene sendes tilbake til Irland
4) Pengene går til et selskap

Urettferdig: Styreleder i Stiftelsen Tinius,
Schibsted-topp Ole Jacob Sunde, mener
Googles skatteplanlegging skaper urettferdig konkurranse i annonsemarkedet og
truer norske mediebedrifters fremtid.

STIAN ØVREBØ JOHANNESSEN
OG MARKUS TOBIASSEN
OSLO/DRØBAK

Google og Facebook er norske
mediebedrifters fremste konkurrenter i annonsemarkedet, og er
av mange trukket frem som
hovedårsaken til fallet i annonseinntekter til mediebedriftene.
Rammer alle
Sunde sier årsaken til at han tar
opp saken ligger i Stiftelsen
Tinius vedtekter, der det står at
stiftelsen ved behov kan arbeide
for å påvirke rammebetingelser
for medievirksomhet.
– Gjeldende skattepraksis
rammer hele mediebran jen i
ramm
S

utspill fra en konkurrent av
Google og Facebook?
– Hovedpoenget er at man
skal ha like rammevilkår for
likeartet aktivitet innenfor
samme marked. Det burde være
en selvfølge og ikke for mye å be
om, sier Sunde.
Følger skattelovgivning
Google er forelagt hele Sundes
kronikk, og ønsker ikke å
kommentere selskapets skatteplanlegging.
– Det ligger en sammensatt
g bak, som Googl
å

kasjonssjef for Google i Norden,
Christine Sørensen, i en epost.
Sørensen ønsker ikke å
kommentere Sundes tall eller
endringene Sunde tar til orde for.
– Google følger skattelovgivningen i alle land vi opererer i.
Kundene som kjøper annonser
av Google gjør det først og
fremst fordi de ser at det har
stor effekt. Googles fremste
konkurransefortrinn har alltid
vært at vi leverer enkle, brukervennlige, målbare og ikke minst
presise muligheter for å annonsere på nett, skriver Søren

STIFTELSEN TINIUS

arbeidet. Innen denne
løsningen foreligger må hver
bedrift gjøre seg opp en
mening om hva som er sosialt
ansvarlig skattemoral, sier
Sunde.
Han ble delvis hørt allerede
på lørdag, da skattedirektør
Hans Christian Holte i Skatteetaten gikk ut i DN og varslet

På generelt grunnlag er det
slik at norske skattemyndigheter er opptatt av og jobber
for etterlevelse av gjeldende
lovgivning og skatteavtaler, slik
at også multinasjonale selskap
betaler riktig skatt i Norge.
Dette gjelder også beskatning
av annonseinntekter, sier
Holte.

Av det tar Google
90–95 prosent. Det er
bare smuler igjen til resten
n
Magne Uppman, byråleder Iprospect

Q Opprettet av Tinius Nagell-Erichsen i 1996 og skal sikre at Schibstedkonsernet drives etter de redaksjonelle og forretningsmessige
hovedlinjer som ble lagt til grunn ved
opprettelsen av konsernet.
Q Schibsted-konsernet «skal drives
på en måte som sikrer frie og uavhengige redaksjoner i konsernets aviser
og øvrige datterselskaper med redaksjonell virksomhet».
Q
holm Industrier AS,

Facebooks ordning
OSLO: I sin kronikk viser Ole
Jacob Sunde også til Facebook,
som har en lignende skatteplanlegging som Google.
Facebooks talsperson i
Norden, Jan Fredriksson, har
ikke besvart Dagens Næringsser. Da DN
N skrev

fra selskapet at de holder seg
godt innenfor reglene i deres
skatteplanlegging, og avviser at
selskapet har valgt Irland som
sitt europeiske hovedkvarter av
skattemessige grunner.

DN 7
7. juli
j li
60
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Google-skatt provoserer
MEDIER

Google selger trolig
reklame for 1,5 milliarder
kroner i Norge, men
betalte ikke mer enn
742.469 kroner i skatt ifjor.

Q INGEN KOMMENTAR. Jan
Grønbech er sjef i Google
Norway.
Foto: Aleksander Nordahl

BJØRN ECKBLAD
OSLO

A

nalysebyråer som følger
det norske reklamemarkedet anslår at Google
solgte annonser for 1,5 milliarder kroner i Norge ifjor. I det
eneste selskapet Google har her
i landet, Google Norway as, falt
imidlertid omsetningen fra 68,7
millioner kroner til 64,7 millioner kroner i 2013. Forklaringen
på den relativt lave omsetningen
er at det norske reklamesalget
ikke inntektsføres i Norge, men
i Irland.
Etter å ha levert et lite overskudd året før, ble det et underskudd på 1,3 millioner kroner for
Google Norway i 2013.
Provosert
Ifjor betalte Google Norway ifølge
regnskapet bare 742.469 kroner i
skatt, mot vel 2,4 millioner kroner
året før. Det provoserer
ov
Ole Jacob
Sund
om i s
ikk til

samfunnets infrastruktur på en
rekke områder, som rettssikkerhet, sambandstjenester som
gir eeffektiv kommunikasjon,

Google Norway
Årsresultat

KRITISK. Ole
Jacob Sunde,

GOOGLE NORWAY

DN 6
6. september
t b

endte med tap på alle punkter
for skatteetaten. Hva sier det
om dagens lovverk?
– Det er ikke riktig av meg å
kommentere enkeltselskaper. Vi
skal ha en bred prinsipiell
debatt om skattesystemet for
fremtiden. Samtidig vil regjeringen senke det samlede skattenivået nasjonalt.
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Dropper milliardkrav

I forrige uke lanserte OECD de
første retningslinjene til skatteregler
som skal bekjempe de multinasjonale
selskapenes uthuling av skattefundament og ﬂytting av overskudd, Base
Erosion and Proﬁt Shifting – BEPS.
Q G20-landene har erkjent at ulike
nasjonale skatteregler gir store skjevheter når multinasjonale selskaper
kan kjøre slalåm mellom skattereglene i ulike land, og i stor grad unngå
skatt.
Q Taperne i dagens system er de
nasjonale selskapene som ikke har
mulighet til å utnytte ulike skatteregimer og fattige land som ikke har
ressurser eller lover til å ta opp
kampen om skattekronene.
Q 44 land som tilsvarer 90 prosent
av verdensøkonomien har gitt sin
tilslutning til forslagene.
Q Sist helg møttes ﬁnansministrene i
G20-landene og diskuterte videre
fremdrift for å harmonisere skattereglene.
Q I desember neste år skal OECD
legge frem en helhetlig handlingsplan, som så skal innføres i hvert land.

Skatteetaten frafaller nok
et skattekrav i milliardklassen i Transoceansaken. Nå gjenstår smuler
av det opprinnelige kravet.

Q

IDA GRIEG RIISNÆS
OSLO

–J




eg vet ikke om det er
riktig å si at skattemyndighetene stikker
halen mellom bena eller fingeren
i jorden. Men de erkjenner nå at
nesten hele skattekravet ikke var
berettiget. Det sier noe om
måten de har oppført seg på, sier
Hanne
Skaarberg
Holen,
advokat i Arntzen de Besche.
Hun har representert Transocean-selskapene i både straffesaken og de sivile skattesakene
mot riggselskapet.
Frafalt
Skatteetaten og Økokrim mente
at den amerikanske riggkjempen
Transocean hadde lurt unna
inntekter på over 11 milliarder
kroner fra beskatning. For tre år
siden ble selskapet og tre rådgivere tiltalt for grovt skattesvik,
samtidig som det ble reist krav
om betaling av skatt og tilleggsskatt, i fem ulike saker.
Etter utallige runder i retten,
har Skatteetaten frafalt flere
krav underveis.
Igår fikk Transocean beskjed
fra Regjeringsadvokaten om at
nok et krav var
a frafalt i den
såkalte Arcadeeom skal
kal

SMULER IGJEN. – Vi nærmer
oss et riktig resultat, sier
advokat Hanne Skaarberg
Holen, som representerer
Transocean-selskapene. Til
høyre advokat Erling O. Lyngtveit. Foto: Per Ståle Bugjerde
Q

– De mente det var illojalt å
ikke likvidere selskapet når
ledelsen ble flyttet ut av landet,
iarde

nelse, men det er godt å se at vi
nærmer oss et riktig resultat,
legger hun til.
Ingen kommentar
Det som da gjenstår av skattekravene er utbyttesaken, hvor
Skatteetaten mente at 2,6 milliarder var unndratt fra beskatning ved å overføre et utbytte via
Danmark til et
lskap på

Etter vår beregning gjenstår det
nå krav om rundt 50
millioner kroner
Hanne Skaarberg Holen,
Transoceans advokat
som utgjorde den såkalte
konsernbidragssake
agssake
le frafalt.

DETTE ER SAKEN
Q Skattemyndigheten begynte i
2000 å stille spørsmål ved ligningen
til riggselskapet Transocean i Norge
etter salg av rigger internt.
Q I juni og oktober 2011 ble tre Transocean-selskaper og tre skatterådgivere tiltalt for grovt skattesvik.
Påstått unndragelse er syv
s milliarQ

DN 20
20. september
t b

håndverk å finne svakheter og
hull i skattereglene som kan
utnyttes slik at selskapene
betaler minst mulig skatt.
Dagens mangel på harmonisert
regelverk åpner for at overskudd, virksomheter eller
kompromitterende informasjon
enkelt kan flyttes fra en jurisdiksjon til en annen og til land med
nadene for hvert land skal
liten eller ingen skatt, sier
oppgis. Først når man kan
«Har store svakheter»
Thowsen.
OECD offentliggjorde i forrige sammenligne inntekter, kostRevisjonsfirmaene
PwC,
uke de første anbefalingene til nader, overskudd og skatt for
KPMG, Deloitte og EY går under
harmoniserte regler for beskat- hvert land kan man se om det er
tilnavnet «de fire store». De er
ning
av
multinasjonale rimelighet i forholdet, mener
alle etablert i over 150 land, og
selskaper.
Retningslinjene Thowsen.
har tilsammen over 730.000
KLASSEKAMPEN
støttes av 44 land som står for 90
ansatte.
prosent av verdensøkonomien.
Billioner
– De er viktige, men også
nasjonale skatteadvokater og
– Forslagene er et viktig skritt Mange
av de
internasjonale
«Snowden sier ingen «slemminsjenerøs,
varm
og snill mann. Jeg
i riktig retning på inntektssiden, gigantene
opererer
i mange
titall
forfått
hvert
skal rådgivere er en del av industrien,
ger» har
tak iland
informasjonen.
har bare
gode ting
å si om
han»konsernene
men har store svakheter, mener land.Skuespiller
Et selskapAnne
somMarie
oljeseloppgi Vel,
samlede
resultatStreet,
sier Thowsen.
våre inntekter,
kilder i Downing
Ottersen
Thowsen i Publish What You Pay skapet BP har 1180 undersel- før skatt og inntektsskatt, betalt
Hun understreker at det gjentil VG om Magnus Härenstams innenriksdepartementet og
«Jeg føler at fotballen er i ferd med å
skaper fordelt på 84 jurisdik- og periodisert i hver skattejuris- står mye arbeid i OECD før de
Norge.
bortgang etterretningen sier at russerne og
bliHun
mer mener
en individuell
idrett
ennatet sjoner som alle har ulike regler.
det ser
ut til
diksjon de opererer i. De skal endelige retningslinjene forehar all denne informalagspill.åpner
Det erfor
meratfokus
på er Det åpner
«Oljebransjen
har brukt
pengerogså kineserne
OECD
det ikke
oppgi antall ansatte, ligger mot slutten av neste år.
for mange
lag med
Ødegaard og
enkeltpersoner
enn påhemmelighold
som fulle sjømenn.
er lett åkapital,
si sjonen»
nødvendig
å oppgi
reviderte tall,
som erDet
ugjentilbakeholdt overskudd
– Både i USA og EU er det utviTim Shipman,
journalist
i Sunday
laget»
det
vil si at de er gjennomgått og nomtrengelig
formen
skattemyndigog materielle
verdier.
I tillegg
klet regelverk, og OECD-forslai etterkant,
nå er festen over
Nils ArneavEggen,
trenerlegende,
godkjent
revisor.
Det betyr at til
hetene
ettmå
land.
skal de identifisere hver enhet i Times
gene kommer i seneste laget. Det
og ide
rydde opp»
selskapene i hvert landDagbladet
kan
Det Thina
er enorme
verdier
som konsernet
som har virksomhet i viktige nå er at reglene blir så
Saltvedt,
oljeanalytiker
i
oppgi
tall
som
ikke
kan
kontroloverføres
mellom
landegrensene
hvert
enkelt
land,
og
indikere
målrettede
som mulig og harmoNordea Markets, til DN.
«Magnus var en utrolig flott,
leres og ikke sammenholdes gjennom såkalte interne trans- hva de driver med.
niseres slik at de omfatter så
mange land som mulig, sier
med resten av konsernet eller gi aksjoner. Ifølge OECD foregår 60
sammenlignbar informasjon på prosent av verdenshandelen «Global industri»
Thowsen.
tvers av landegrensene. Det er innenfor konsern.
– Skatteunngåelse er en hel
heller ikke noe krav om at kostOECDs forslag innebærer at global industri, De har som sitt ida.riisnas@dn.no
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Kronikk –
globalt

selskaper i skatteparadiser
stemmer heller ikke. Holdningen bygger på et premiss
om at det ikke eksisterer
tiltak og virkemidler. Dette
fremstår som en ansvarsfraskrivelse for Finansdepartementet. En utvidet LLR
krever at hjemland krever at
selskap rapporterer fra alle
land. Et skatteparadis kan
ikke kreve at selskaper ikke
følger hjemlandets rapporteringskrav.

Finansdepartementet synes å

mene at deres ansvar ikke
strekker seg lenger enn
problemstillinger som
handler om økt innsyn i
skattesaker. Problemstillingen reduseres da til å handle
om innsyn i enkeltskattesaker.
Jensen argumenterer med
at forskriften bør få virke i tre
år før vi kan evaluere rapporteringskravet. Men så lenge
selskaper ikke må rapportere
kostander, ikke må rapportere
fra skatteparadiser, gis
unntaksmuligheter og
rapporteringen holdes unna
årsregnskapet, er det innlysende at forskriften ikke kan
virke etter hensikten. Det er
ikke nødvendig å vente tre år
for å forstå det.

Både KrF og Venstre sier de

allerede har nok tiltak mot skatteunndragelse. Det stemmer ikke,
FOTO: VEGARD WIVESTAD GRØTT, NTB SCANPIX

ler som et slags motargument
mot en utvidet LLR. Skatteutvekslingsavtalene kan gi
skattemyndigheter mulighet
til noe innsyn, men krever
ikke offentliggjøring av tall
som kan gi en standardisert
åpenhet på tvers av land.

Dermed er det heller ikke et
verktøy som kan håndtere
problemet med at kapitalflukten øker 9,4 prosent hvert år.
Jensens narrativ om
politisk avmakt i møte med
interesser i andre land som
ikke ønsker åpenhet om

er for utvidet land-for-landrapportering, men Erna
Solberg og Siv Jensen har
svinebundet støttepartiene
ved å stille enstemmighetskrav i samarbeidsavtalen
som går mot den uttalte vilje
til de enkelte partiene. Det
hindrer dem i å forsterke
eksisterende lovverk med de
tre siste kravene i en utvidet
LLR.
Hører støttepartiene at
retorikken til Siv Jensen
unngår fakta om utvidet
land-for-land-rapportering?
Vi håper de vil følge egne
overbevisninger og stille seg
bak den foreslåtte merknaden når revidert nasjonalbudsjett behandles i dag.
Mona Thowsen,
generalsekretær
Publish What You Pay Norway
mona.thowsen@pwyp.no

Janne H.
Matlary

Erik
Solheim

Ulf
Sverdrup

Asle
Toje

vårt land

Se flere nyheter Y vl.no
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Hvorfor godtar vi så mye hemmelighold når det gjelder
pengestrømmene i verden?
andeler med rabatt, men ikke Norge,

                 
            

P

Giske (Ap).

å alle andre områder
forventer folk bare
mer og mer åpenhet.
Det kreves fullt
innsyn i politikeres
tekstmeldinger og
private samtaler. Da det kom
frem at den amerikanske
etterretningsorganisasjonen CIA
spionerte på Angela Merkel og
andre ble det full skandale. Da
bør det og kreves full åpenhet
rundt pengestrømmene i verden.
Skjulte pengestrømmer fra
DEN GRØNNE DRØMMEREN: Arild Hermstad, leder for Fremtikorrupsjon, kriminalitet og
den i våre hender.
FOTO: THOMAS WINJE ØIJORD, SCANPIX
skatteunndragelse er et enormt
problem. Så mye som en
fjerdedel av verdens bruttonasjonalprodukt, verdier for mer
en 130.000 milliarder kroner
eller 25 oljefond, er gjemt unna i
skatteparadiser. Et nettverk av
banker, stråmenn og finansfolk
finansierer borgerkriger. Den
brutale terrorbanden ISIL selger
KLIMA
store mengder olje og tiltrekker
Hallvard Birkeland
seg millioninvesteringer fra
krigsentreprenører. Menneskesmuglere, narkobaroner og
Arild Hermstad sprer i en
korrupte
diktatorer
FØLG OPP: – Dette har Stortinget vedtatt før uten at regjeringen har fulgt opp. Det vil overraske meg stort hvis ikke regjeringen gjør det nå, sier Truls Wickholm
(lengst
til høyre).hvitvasker
Fra venstre
kronikk i Klassekampen 29.
penger for å kjøpe herskapshus
i
Foto: Turid Sylte
Sigurd Hille (H), Hans Olav Syversen (KrF), Audun Lysbakken (SV), Snorre Valen (SV), Siri Meling (H) og Truls Wickholm (Ap).
mai stor optimisme om hvor
nabolaget til fotballklubben
Klassekampen 29. mai
bra det går med «det grønne
Chelsea i London.
skiftet», og hvordan olje og
jordbruket, enn den oppnår
Ulovlige pengestrømmer
Norge spiller en helt sentral rolle i Sør-Sudan hvor oljerikdommen nå sløses bort på krig og ødeleggelser istedenfor å finansiere utvikling, skriver
gass allerede er på vei ut av
ved utslippskutt fra bilene.
hindrer utvikling og fattigdomsartikkelforfatter Erik Solheim. Bildet er fra utenriksminister Børge Brendes (H) besøk i Sør-Sudan tidligere i år. Foto: Rune Thomas Ege /NTB Scanpix
markedet. Jeg skulle ønske
bekjempelse. Mer penger
at Hermstad hadde rett, men Tida er knapp. Utslippene
forsvinner ut av Afrika hvert år
må kuttes kraftig i løpet av
dessverre mangler det noen
enn det som kommer inn fra
et tall for regnskapsføreren, et
internasjonalt. Den konservative finansiere utvikling. Norge kan
bare ti år. Det kan bare skje
vesentlige elementer i
bistand og private investeringer
annet for investorene og et
regjeringen i Storbritannia har
samle Sør-Sudans utviklingsved at fossile drivstoff blir
analysen hans.
tilsammen. Mer penger forsvintredje for offentligheten. Det bør
vært en pådriver i EU etter at det
partnere, inkludert Kina, USA
såpass dyre at fornybart
Det er svært gledelig at
ner fra India hvert år enn det som
være åpenhet rundt alle
kom frem at Starbucks og andre
og Etiopia, for å kreve full
vinner på pris. Den mest
prisen på sol- og vindkraft
brukes på utdannelse. Svarte
kostnadene slik at vi kan trekke
amerikanske selskaper nesten
åpenhet i oljepengestrømmen.
realistiske måten å få
faller. Det gir håp om at det
penger tilsvarende hele Indias
utgiftene fra inntektene og
ikke betalte noe skatt i landet.
Det kan kun bli fred i Sør-Sudan
innført en slik
virkelige
bruttonasjonalprodukt er gjemt
identifisere skatteunndragelser
USA og Kina jobber sammen i
dersom de stridene partene kan
Et grønt
prising av
grønne skiftet
unna i utenlandske banker.
eller utbetalinger knyttet til
G20-forumet for å slå ned på
se at oljepenger ikke brukes til å
karbon, er
kan ta av i
skifte
Vi må ha mer åpenhet rundt
korrupsjon. Det bør kreves
skatteunndragelse. Tidligere
kjøpe våpen til fienden.
gjennom
løpet av et par
eierskap og pengestrømmer. Det
åpenhet rundt virksomheten i
president i Sør-Afrika Thabo
Full åpenhet vil kvele
krever
modellen
tiår. Men
er helt ufattelig at vi etter 25 år
alle land, også i skatteparadiser.
Mbeki leder en koalisjon for å
ulovlige pengestrømmer fra
tøffe politiske tiltak. Karbonavgift
produksjonen
Hans Olav Syversen, leder for diser, fordi selskapene må gjøre med etterforskning ikke har klart
Det gir ingen mening å kreve
samordne nasjonale tiltak i
korrupsjon, kriminalitet og
til fordeling,
av fossile
Turid SylTe
SkatteGjemSeL
finanskomiteen (KrF).
disse pengestrømmene synlige i å identifisere hvem som faktisk
Da må disse utforåpenhet rundt de 50 millionene
Afrika. De krever at rike land gir
skatteunndragelse. Åpenhet vil
som sørger for turid.sylte@vl.no
drivstoff øker
KrF
og
Venstre
har
en
avtale
regnskapene
sine.
eide Scandinavian Star, og
et oljeselskap påstår de tjente på
innsyn til bankene sine og slår
bidra til fred, fattigdomsbemes slik at de kan
rettferdig
stadig, og
Høyres Siri Meling understre- dermed er ansvarlig for tragedien
med regjeringen som betyr at
Y De siste 15 årene har mynAfrikas vestkyst, dersom de på
ned på finansforbrytere i Europa
kjempelse og utvikling. For å
fordeling (KAF)
fornybar kraft
vinne brei folkelig
digheter og organisasjoner
mystisk vis også tjente 200
og Amerika hvor pengene oftest
kreve full åpenhet i resten av
i revidert nasjonalbudsjett kan ker at vedtaket betyr at regjerin- som tok livet av 159 mennesker.
ved at folk flest
er fortsatt i
støtte.
pekt på at multinasjonale
millioner i et skatteparadis i
ender opp.
verden må vi begynne med oss
ikke støttepartiene stemme imot gen nå må se på om reglene for Det er ubegripelig at Google kan
vil ha fordel av Fredag var hun med på å feire at
hovedsak bare
selskaper og enkeltpersoner
Kariben. De fleste er enige i det.
Norge har unik kompetanse på
selv. Hvis ikke vi leder an,
alle partiene på Stortinget til slutt
regjeringen i enkeltmerknader. land-for-land-rapportering fun- komme unna med at den
et supplement til den fossile. ordningen, samtidig som
industrieiere
i Norge,
og særlig
skjuler store pengestrømmer
Norge har lenge vært en
forvaltning av naturressurser og
hvem
skal gjøre det
da?
Rapporteringen skal hindre at gerer etter hensikten som Stor- halvannen milliarden de tjente på
den gir forutsigbart økende ble enige om å kreve at regjerinOg slik ser det ut til å
når aktiviteten er basert på
og formuer i skatteparadiser,
reklamesalg i Norge skal beskatpådriver for åpenhet og bedre
kan bidra internasjonalt. Norge
gen skjerper kravene til innsyn i
selskaper skjuler pengestrøm- tinget har vedtatt.
fossile priser.
fortsette enda en god stund.
norske naturressurser,
uten nødvendigvis å bryte
lover for å stoppe uredelige
var med å dra i gang det verdensErikSolheim,
leder i OECDs er utflytmer, for eksempel i skatteparadi– Dette betyr at vi både skal tes i Irland. Selskaper som knapt
Karbonavgift til fordeling norske selskapers pengeflyt også
I Norge som i andre fossilting av arbeidsplasser lite sannloven.
betaler skatt i Norge eller
pengestrømmer. Regjeringen har
omspennende EITI- initiativet
utviklingskomité.
er nå i ferd med å vinne
produserende land, er
i skatteparadiser.
ser, for å unndra skatt eller skju- ha en mer rettferdig verden, der
synlig. Tror
Dagens
Storbritannia gjør det ihvertfall
sagt at de skal sette inn støtet mot om åpenhet i pengestrømmer fra
l Kronikken
er skrevet
i Næringsliv
Y Avsløringer har vist at
fram i miljø-organisasjoner
politikerne lydhøre for det
– Vi ønsker å være et forele korrupsjon eller kriminalitet. fattige land får beholde sine ver- ikke i Burundi eller Nepal.
at en utenlandsk
eier av
skatteflukt og utenriksminister
olje- og gruvevirksomhet. Olje for anledning
et seminar om
kjente internasjonale selskaog politiske partier. Vi må
sterke presset fra fossilingangsland på dette. Det vi nå er
Selv om det er litt uklart akkurat dier, samtidig som vi skal bevare
Cermaq vil levere
inn
I OECD jobber vi mye med å
Børge Brende deltok på toppmøUtvikling har bidratt til at
skatteunngåelse
og åpenhetsloper betaler noen få prosent
bare håpe at også Framtiden enige om, er å få utredet hvordan
dustrien. Det er det fortsatt
hva formuleringen vil si i prak- eget skattegrunnlag. Det er en samkjøre medlemslandenes
tet om ulovlige pengestrømmer
Mosambik og Ghana får mest
ven oppdrettskonsesjonene
førstkommende fredag i og
i skatt, til tross for at de har
i våre hender ser at et
fullt trøkk på utvinning av
aktivitetene
av Norge?
sis, mener pådrivere både blant vinn-vinn-situasjon for begge skattesystemer for å fremme
vi best går videre, og at vi får et
under Verdensbankens vårmøte.
mulig penger til fattigdomsbeOslo.flytte
Arrangør
er PublishutWhat
store inntekter.
snarlig gjennombrudd for et
alle tilgjengelige olje-, gassDerimot
eget tilsyn både med selskapenes
politikere og organisasjoner at parter, sier hun.
VIktIG
SeIeR: – Dette og
er en
viktig
gode
pengestrømmer
stoppe
Det viktigste man gjør er å få på
kjempelse ut av oljeressursene
You Pay
Norge. finnes det andre
grønt skifte krever kutt i
og kull-ressurser.
gode argumenter for et fortsatt
Y Norge har fra januar 2014
seier.
Vi vil Det
følgeernøye
med
påom
at at
dårlige.
ingen
tvil
plass et solid lovverk som
sine. Norge spiller en helt sentral
– Var det vanskelig for Høyre de
enigheten er et viktig skritt.
fossile drivstoff. Det krever og myndighetenes arbeid med
I et interessant nytt
statlig eierskap: Sikring av
en forskrift som krever at
det Stortinget
har sagt, også blir
åpenhet ernånødvendig.
fremmer åpenhet. Da må unntak
rolle i Sør-Sudan hvor oljerik– Vi har stått på for å få til det- å bli med på dette vedtaket nå? mer
tøffe politiske tiltak. Da må dette, sier Meling, som er medklimanummer av tidsskrifSe flere
innlegg
hovedkontorfunksjon
i Norge,
norske selskaper som utvingjennomført,
Mona
børsier
ha ett
tallThowsen,
på hvor
fjernes og hull tettes.
dommen nå sløses bort på krig og
– Nei, jeg vil ikke si vanskelig. Selskaper
te, og SV og Ap har vist vilje til
disse utformes slik at de kan lem av Stortingets finanskomité
tet Vardøger (nr 35) viser
Sideet36–37
langsiktig eierperspektiv,
ner naturressurser som olje,
generalsekretær
i Publish
de tjener i hvert
land.What
Ikke
Heldigvis skjer det også mye
ødeleggelser istedenfor å
for Høyre.
å file på formuleringer. Dette er Vi er opptatt av å ivareta flere mye
vinne brei folkelig støtte,
Rune Skarstein hvordan
kapital til viktige omstrukturegass, mineraler og skog, skal
Foto: Turid Sylte
You Pay Norge.
Stortinget på sitt beste, sier han. hensyn, både å kreve rapporteslik at politikerne presses
biodrivstoff – som faktisk
ringer (som da Hydro kjøpte
oppgi visse tall for hvert enhardere nedenfra enn fra
utgjør tre fjerdedeler av den
ring og sikre at norske bedrifter
Stod på. SV, Ap og Sp fikk
Vale) og satsing i Norge på forskelt land der de har produkDebattansvarlig: Sverre Strandhagen Telefon:22 00 13 93 Epost: debatt@dn.no Telefaks: 22 00 11 10
ny fornybar energi – allerede fossilindustrien.
mandag ikke med seg regjeForventer handling. Truls er konkurransedyktige, sier hun. Dagens forskrift krever ikke at
kning og utvikling i en av våre
sjon. Forskriften krever ikke
Hovedinnlegg/kronikk: Maks 4500 tegn inklusive mellomrom Underinnlegg/replikk: Maks 1500 tegn (ca. 250 ord) Leggvedportrettfoto.
er i ferd med å nå veggen, og
Hallvard Birkeland, ringspartiene og støttepartiene
Wickholm, medlem av finansMeling understreker at skat- Alt
norske
selskaper
tallNæ
forringsliv, må produseres i henhold til Vær varsom-plakaten. Dagens Næringsliv betinger seg retten til å lagre og utgi alt stoff
viktigste
at selskapene oppgir tall for
stoff som
leveresoppgir
til Dagens
i avisen fremtidsnæringer.
i elektronisk form,
nå utløser større CO2-utBergen KrF og Venstre på et forslag om
komiteen for Ap, er optimistisk. teparadiser er en global utfor- også
skatteparadiser.
mener
Derfor hadde det vært en god
land med støttefunksjoner,
gjennom samThowsen
arbeidspart
nere. Redaksjonen forbeholder seg retten til å forkorte innsendte manuskripter. Debattinnlegg honoreres ikke.
post@birk.me
slipp ved omlegging av
løsning om Cermaq ble
å styrke kravene til såkalt land– Stortinget har gjort dette dring som Norge ikke løser på at det også nå er viktig at opplyssom kan være skatteparadiser.
vedtaket tidligere uten at det egenhånd, men dette vedtaket ningene skal gis i noter i regnskafor-land-rapportering, og særlig

milliard
Full åpenhet vil
kvele ulovlige
pengestrømmer
fra korrupsjon,
kriminalitet og
skatte–
unndragelse.

Stor optimisme,
lite bakkekontakt

Feirer nye skattekrav

STRANDET AVTALE.
Hadde vi funnet en pris og et
bytteforhold mellom selskapene som reﬂekterte
Cermaqs verdi, hadde det
blitt avtale, skriver artikkelforfatteren.
Foto: Ole Morten Melgård
Q

gjør Norge enda mer utålmodig
internasjonalt framover.
Sterkere press. Mona Thowsen er generalsekretær i Publish What You Pay og har vært
pådriver for å skjerpe rapporteringskravene. Hun mener at det
er åpenbart at dagens regler ikke
er gode nok. Grunnen er enkel:

pet – ikke i en egen rapport ved
siden av. I tillegg bør regjeringen
kreve at selskapene oppgir alle
typer kostnader, ikke bare kjøp
av varer og tjenester, slik dagens
forskrift lyder.
– Hvis Norge gjennomfører
dette, har vi mye større kraft til
å fremme dette også internasjonalt, sier Thowsen.

Globalt
Erik Solheim

livsfolk tror det er sant. Når
regjeringen først brenner noen
hundre millioner kroner i
meglerhonorarer i forbindelse
med børsnoteringen av Entra,
bør den derfor også av sette av
noen millioner til tiltak egnet
til å øke kunnskap og redusere
fordommer knyttet til aksjesparing. Ellers er jeg redd at

Vil Høyre og Frp
hindre skatteflukt?
INNLEGG
Skatt

R

må være bra, mener Høyres Siri Meling.

er blitt fulgt opp. Nå har vi vist
i stortingssalen at det er bred
enighet om at dagens regler ikke
fungerer. Det ville overraske meg
stort hvis ikke regjeringen nå følger opp, sier Wickholm.
Han understreker at det viktige i vedtaket er at det skal bli
mulig å følge norske selskapers
pengestrømmer til skattepara-

Regjeringen trenger kun å tette tre hull for at
loven mot korrupsjon og skatteflukt kan virke, skriver
Mona Thowsen, generalsekretær i Publish What You
Pay (PWYP) Norge.

egjeringen vil hindre
skatteflukt, leser vi i
Dagens Næringsliv 10.
september 2014. Det høres bra
ut, men frem til nå har Regjeringen og Finansdepartementet
i realiteten blokkert det
viktigste tiltaket som kan
hindre skatteflukt, nemlig

VINN-VINN: Å både få en mer rettferdig verden og sørge for at Norge får inn sin skatt,

å sørge for at selskapene må rapportere også fra skatteparadiser.
Men torsdag kveld ble alle partiene på Stortinget likevel enige
om en formulering som ble vedtatt fredag i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett.
– Dette ble litt ekstra utfordrende for oss siden det kom i
revidert nasjonalbudsjett, sier

Publish What You Pay Norway

Espen
Barth Eide

Finansiell
åpenhet
Nyheter 11

mandag 22. juni 2015

»

Børge
Brende

Winnie Ngabirwe møtte Marianne Marthinsen fra Arbeiderpartiet med krav om bedre
finansiell åpenhet da hun var i Oslo november 2013 for å delta på TRACE-programmet.
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Siv Jensens unndragelser
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Angriper
Googles
skattefordel

Finansministeren snor seg unna fakta i debatten om tiltak mot skatteunndragelse i skatteparadiser.

SKATTEPARADISENES BESTEVENN: Finansminister Siv Jensen påstår at vi
skriver kronikkforfatteren.

PWYP Norge setter viktige spørsmål på dagsorden og
bidrar til økt oppmerksomhet om tema og økt kvalitet
på informasjonen om tema vi tar opp.

TRANSOCEANSAKEN

Q PWYP er globalt nettverk som
består av mer enn 800 organisasjoner
fra over 70 land.
Q Arbeider for større ﬁnansiell
åpenhet i utvinningsindustrien.
Q Har påvist at ti av verdens største
energiselskaper har 6000 selskaper,
hvorav over en tredjedel er plassert i
skatteparadiser.
Q Jobber for at selskapene skal
oppgi reviderte tall fordelt på de
landene de opererer i.
Q Støttes i Norge av LO-forbundene
Fagforbundet og Industri Energi,
samt en rekke organisasjoner, blant
andre Amnesty, Transparency
International, Redd Barna, Kirkens
Nødhjelp, Care Norge og WWF.

DAGENS LØVÅS

MEDIER

•

Positiv Jensen

«For lite»: OECDs skatteforslag vil ikke
hindre de multinasjonale selskapenes
skatteslalåm, mener Mona Thowsen,
ekspert på oljeselskapenes skatteflukt.

–F

PWYP Norge differensierer sin kommunikasjon i
ulike kanaler for å nå ulike målgrupper som har ulikt
informasjonsbehov. Informasjon om analyser og politisk
fremdrift etterspørres både nasjonalt og internasjonalt.
Den viktigste kanalen for å håndtere mange
sammenfallende behov som har et høyt kunnskapsnivå er
nyhetsbrevet. PWYP Norge bruker ulike sosiale medier for
å nå ulike målgrupper. Hensikten er å skape økt interesse
og forståelse for problemstillinger og fortelle at det
finnes konkrete politiske handlingsalternativ.

Gjennom informasjonsarbeidet styrker vi deltakerne av
TRACE-programmet sin legitimitet som endringsaktører
og stemmer her i Nord og fremmer dem som ekspertkilder
på egne økonomiske og politiske kontekster. Vi bidrar til
å gjøre kjent hvordan finansielt hemmelighold påvirker
deres land på en brukervennlig måte og hva de tenker
kan være viktige løsninger.

DAGENS NÆRINGSLIV TORSDAG 25. SEPTEMBER 2014

NYHETER

IDA GRIEG RIISNÆS
OSLO

•

•

PWYP Norge arbeider aktivt for å fremme stemmer fra
Sør i norske media. Muligheten til å fortelle om vanskelige
arbeidsforhold og begrenset spillerom er viktig for å belyse
konsekvenser finansielt hemmelighold har på et helt samfunn.

Beskrivelse av dagens situasjon for informasjonsarbeid:
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Hvordan arbeider PWYP Norge med informasjonsarbeid?

sammenslått med en av de
andre store norske aktørene,
med et fortsatt statlig deleierskap stort nok til å sikre en
norsk forankring. Det er fortsatt mulig å finne en slik
løsning, også med Marine
Harvest. Men i så fall må prisen
reflektere Cermaqs verdi. Hvis
ikke, finnes det en annen
løsning som imøtekommer
Dagens Næringslivs bekymring
på en god måte. Staten kan la
være å selge Cermaq, og ivareta
verdien av eierskapet ved fortsatt å nyte godt av verdiskapingen og lønnsomheten i
selskapet.
Trond Giske, stortingsrepresentant Arbeiderpartiet

Q

incentiver som bonusaksjer
stort sett bare kommer de til
gode som allerede sparer i
aksjer. Greit nok det, men enda
viktigere må det være å få flere
til å få øynene opp for denne
spareformen.
Bernt Bangstad, styreleder
Aksjonærforeningen

Q

utvidet land-for-land rapportering.
Rett før sommerferien la
Finansdepartementet frem
forskriften til lovtiltaket mot
korrupsjon og skatteflukt;
utvidet land-for-land rapportering. Finansdepartementet var
da godt orientert om tre åpenbare hull i lovverket som gjør
det enkelt for selskaper å
unngå skatt. De valgte likevel å
opprettholde svakhetene.
Status i Norge i dag er at
Publish What You Pay Norge
har fått gjennomslag for 15 av
18 elementer i forslaget om
«utvidet» land-for-land rapportering. Regjeringen trenger kun
å tette tre hull for at loven mot
korrupsjon og skatteflukt kan
virke:
Q Hvorfor skal rapporteringen
skjule kostnadene?
Dersom et selskap hadde
rapportert kostnadsbildet i en
utvidet land-for-land rapportering, som PWYP Norge foreslår,
kunne samfunnet fått innsikt i
både inntekt, kostnad, overskudd og skatt. Da er det mulig
å se hvordan inntekter og skatt
står sammenlignet med investeringer og kostnader. Fordi
Finansdepartementet i
forskriften kun krevde at
«varer og tjenester» skal
rapporteres, er det umulig å
sette inntekter og skatt opp
mot investeringer og kostnader.
For å hindre korrupsjon og
skatteflukt bør derfor «kostnader» tas inn i rapporteringen.
Q Hvorfor skal rapporteringen
frakobles årsregnskapet?
Finansdepartementet har
omskrevet forskriften og ber
kun om «konsolidering.» Men
det mest logiske er å hente
finansiell informasjon fra et
selskaps reviderte årsregnskap.
Ordvalget i forskriften kan se
tilforlatelig ut, men det har
enorme konsekvenser for
hvilke tall offentligheten vil
kunne se. Dette er ikke bare
underlig, men totalt uhensikts-

TILTAK. Er det ok at oljeselskaper overfører ikke-beskyttede midler ut
av ressursrike, men fattige land i sør, mens det ikke er ok at Google overfører ikke-beskyttede midler ut av Norge? skriver artikkelforfatteren.
Foto: Tony Avelar, Bloomberg

ARTIKKELFORFATTEREN.
Mona Thowsen,
generalsekretær i Publisdh
What You Pay
(PWYP) Norge.

messig; det vil gjøre det
tilnærmet umulig å kontrollere
tallene som selskapene oppgir.
Vi foreslår at selskapene
splitter årsregnskapet ned på
land. Dette kan gjøres i noter
til regnskapet. Da vil kun reelle
regnskapstall komme på
bordet.
Q Hvorfor skal rapporteringen
kun gjelde land hvor det fysisk
foregår uttak av naturressurser?
Finansdepartementet
omtaler skatteparadisene som
«støttefunksjoner». Selskaper
kan nå la være å rapportere det
de har registrert i skatteparadiser. Skatteparadisene er ikke
«støttefunksjoner», men
«hovedfunksjoner» i å tilby
tjenester som kan tilrettelegge
for korrupsjon og skatteflukt.
PWYP Norge har vist at utvinningsindustrien er storforbruker av finansielle instrumenter som kan bli misbrukt
til å føre inntekter ut av vertsland før de er skattlagt. Skatteparadisene er også et hvitvaskingsmaskineri som bidrar til
skatteflukt fra ressursrike, men
fattige land.
Departementet gir åpning for
«andre unntak», uten noen
grenser i forskriften. Det betyr i
praksis at det gis åpning for at
et hvilket som helst unntak kan
komme på et hvilket som helst
tidspunkt. USA og EU gir ikke
unntak. Norge går nå på tvers
av det internasjonale arbeidet
som skal gi økt åpenhet. Norge
bør tette hullet for å ikke skade
internasjonalt arbeid for å

hindre skatteflukt.
DN skrev nylig at Google kun
betalte 740.000 kroner i skatt
til Norge ifjor. Dette var basert
på et reklamesalg på 1,5 milliarder kroner. Det er en av grunnene til at Finansdepartementet ønsker «tiltak». Men
stopp litt: Er det ok at oljeselskaper overfører ikke-beskyttede midler ut av ressursrike,
men fattige land i sør, mens det
ikke er ok at Google overfører
ikke-beskyttede midler ut av
Norge?
Regjeringen må ikke være
redd for å stille krav til oljeselskaper som får tilgang til fellesskapets naturressurser.
Høyre skriver i sitt partiprogram at vi må stille krav om
demokratiutvikling, godt styresett og korrupsjonsbekjempelse
til utviklingsland. Men hva når
borgere i utviklingsland ber
Norge om å stille krav om
åpenhet til selskaper, slik at de
kan unngå å tappes av multinasjonale selskaper og autoritære
regimer? Mangel på slike krav
hindrer godt styresett, demokratiutvikling og bremser
arbeidet mot skatteflukt.
Derfor er det viktige med
globale skritt i riktig retning og
at OECD har lagt frem syv
tiltak for å hindre skatteflukt.
Dessverre ses de samme svakhetene i tiltakene fra OECD.
Det positive er at OECD bare er
halvveis i sitt arbeid. Det betyr
at Finansdepartementet og
Regjeringen kan tette hullene
og påvirke OECD til å gjøre det
samme, hvis de vil hindre skatteflukt.
Mona Thowsen, generalsekretær i Publish What You Pay
Norge. PWYP Norge er del i et
internasjonalt nettverk og
arbeider med innspill til norske
og internasjonale tiltak mot
korrupsjon og skatteflukt

Q

PWYP Norge leder et ekspertpanel på en konferanse i januar 2016.

TRACE-deltakere står klare foran Stortinget før de skal inn og møte en av
stortingspolitikerne for å diskutere effektene av norsk politikk.

Publish What You Pay Norway

11

PWYP Norway is the Norwegian chapter in a network of
800 organisations from more than 70 countries. We work
to establish financial transparency and accountability in
the extractive sector, so that countries can mobilize their
own capital to promote a sustainable future, democracy
and human rights.
Publish What You Pay Norway
Brugata 1
0186 Oslo
Norway
post@publishwhatyoupay.no
www.publishwhatyoupay.no
ISBN 978-82-93212-56-0
Publish What You Pay Norge © 2016

