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Høring – Økt åpenhet om informasjon om eiere i aksjeselskaper  
 
Det vises til departementets høringsbrev av 22.12.2015. 
 
I lys av den økende globaliseringen med handel og transaksjoner på tvers av landegrenser, 
har det oppstått store utfordringer knyttet til skatteunndragelser og annen økonomisk 
kriminalitet. Manglende åpenhet om egentlig eierskap har skapt flere muligheter for aktører å 
gjemme unna overskuddet fra driften i skatteparadiser eller ved bruk av komplekse 
konsernstrukturer der eierskapet er skjult. Det er vanskelig å skattlegge når man ikke vet 
hvem man skal skattlegge, samt at det øker faren for korrupsjon når man ikke vet hvem man 
handler med. 
 
Det er viktig at kontrolletater gis nødvendige virkemidler for å bekjempe slik økonomisk 
kriminalitet. NTL Skatt mener at åpenhet om egentlig eierskap er svært viktig for 
kontrollhensyn, og også for å gi allmenheten og media muligheter til å medvirke med å 
belyse og avdekke økonomisk kriminalitet. Vi støtter forslaget fra rapporten om "Åpent 
Eierskap", om at et register over egentlig eierskap må inneholde informasjon om alle eiere, 
og en identifisering av eierne. Vi støtter også Tax Justice Network- Norge og IKT- Norge sitt 
syn på at det skal være mulig å foreta kryssøk for allmennheten. Vi har flere ganger sett at 
media har satt fokus på saker med bl.a. korrupsjon og skatteunndragelser. Media har slik 
sett spilt en viktig roller i avdekkingen av slik kriminalitet. Også næringslivet selv vil være 
tjent med et slikt åpent register, ved at de vet med sikkerhet hvem de gjør forretninger med. 
Vi mener også at det ikke bør være et krav om innlogging for å kunne foreta slike søk, da 
terskelen for å utføre søk vil bli mye høyere ved en slik løsning. 
 
NTL Skatt mener at den voksende arbeidsmarkedskriminaliteten, særlig det som gjelder 
økonomisk kriminalitet og skatteunndragelser, er så essensielt å bekjempe at dette hensynet 
må gå foran hensynet til investorenes interesser. Vi kan derfor ikke se at opplysninger om 
eierskap er opplysninger som bør underlegges taushetsplikt. Vi tror dette i liten grad vil 
påvirke viljen til å investere i Norge, da øvrige markedsmessige hensyn som økonomisk og 
politisk stabilitet og infrastruktur sannsynligvis vil være viktigere å vurdere for de seriøse 
aktørene. 

 
NTL Skatt går inn for alternativet som gjelder et register administrert av 
Brønnøysundregisteret, noe som også er anbefalingen fra rapporten om "Åpent Eierskap". 
Begrunnelsen for dette er blant annet at her er det allerede registrert eierskap, og dette 
derfor vil være tidsbesparende og enklere på grunn av informasjonen som allerede er 
registrert her. 
 
Med hilsen for NTL Skatt 
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