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Høringsinnspill fra Attac Norge til forslag om land-for-land-rapportering 

 

Vi viser til høringsbrev av 7.5.2013 og arbeidsgruppens rapport om forslag til innføring 
av land-for-land-rapportering i Norge og kommer her med våre merknader.  

 

Attac Norge og den internasjonale Attac-bevegelsen over flere år har jobbet for å få på 

plass LFL og er svært glade for at regjeringen fremmer lovforslaget. En god, obligatorisk 
land-for-land-rapportering vil gi større åpenhet om hvordan skattesystemet faktisk 

fungerer.  Offentligheten vil få mulighet til å følge med i resultatet av skattleggingen og 

vil kunne se hvordan selskapene tilpasser seg regelverket i det enkelte land. 

 

Hvem den gjelder for 

Vår viktigst innvendig er ikke mot arbeidsgruppens rapport, men den begrensning 

arbeidsguppen var pålagt i sitt mandat.  Land-for-land-rapportering må innføres for 

multinasjonale selskaper innen alle bransjer for de selskaper som regnskapsloven 

gjelder for. I lys av den siste tidens avsløringer av selskaper som Google, Amazon og 

Starbucks mangeårige skatteunndragelse bør det være klart at skattetriksing skjer i flere 

sektorer enn utvinnings- og skogsindustrien.  
  

Arbeidsgruppen har kommet til at rapporteringen ikke vil være uforholdsmessig 

byrdefull for selskapene. Vi kan anføre det samme for multinasjonale selskaper generelt.  

For å kunne gi korrekte opplysninger til skattemyndighetene, vil selskapene 
nødvendigvis måtte ha de opplysninger som kreves tilgjengelig i sine interne 

regnskaper. 
 

Innholdet i rapporten 

Arbeidsgruppen foreslår noen utvidelser med hensyn til innhold i rapporten, utover EUs 
forslag. Attac Norge anser disse opplysningene som helt nødvendige for å kunne se 

tallene i en sammenheng som gjør dem forståelige og nyttige, som vi også påpekte i vårt 
høringssvar om land-for-land-rapportering av 31.1.2012. 

 
Ut over de opplysninger arbeidsgruppen foreslår mener vi at land-for-land-rapporten 
også bør synliggjøre finansieringskostnader, arbeidskraftkostnader og inntekt før skatt.  

For salgsinntekter, kjøp av varer og tjenester og finansieringskostnader bør det skilles 

mellom transaksjoner innad i samme eiergruppe og transaksjoner med andre utenfor 
eiergruppen. 



 

Allerede for 10 år siden viste en undersøkelse fra OECD at mer enn 60% av 
verdenshandelen  forgikk mellom selskaper i samme konsern. Det er mange bevis, også 
fra Norge, på at multinasjonale selskaper avtaler interne transaksjoner med det primære 
formål å flytte inntektene til land med lav eller null skatt og utgiftene til land med høy 

skatt.  Land-for-land-rapportering vil tvinge selskapene til å synliggjøre det samlede 
resultatet av disse disposisjonene.  Dermed vil offentlighet kunne se i hvilken grad det er 
behov for tiltak for å motvirke disse forholdene, og vil kunne vurdere effekten av det 
som gjøres både fra myndigheter og selskaper.  

 
En av de vanligste måtene å flytte penger mellom selskaper i samme konsern er ved 
interne lån. Informasjon om finansieringskostnader fordelt innad og utenfor konsernet 
anser vi derfor i denne forbindelse som en viktig opplysning. Viktige indikatorer på 
omfanget av virksomheten i det enkelte land vil være både antall ansatte og omfanget av 

utbetalt lønn. Inntekt før skatt vurderer vi også som en opplysning som vil gi 
offentligheten et riktigere bilde av helheten. 
 
Form og offentliggjøring 

På samme måte som avlagte regnskap bør land-for-land rapporter settes opp etter en 

felles mal. Det vil gjøre rapportene lettere å forstå og å sammenlikne. Selskapene vil også 

unngå bruk av tid og krefter på å lage sine egne oppsett. Det kan ta noe tid å finne den 
beste formen. Vi vil anbefale at myndighetene utarbeider en mal eller et format som kan 

brukes som basis for rapportene. Malen bør knyttes opp mot gjeldende regnskapsregler, 

og rapporten må ha en knytning til det regnskapet selskapet offentliggjør. Innholdet i 

rapporten bør være gjenstand for revisjon.  Sammen med styret og daglig leders 

bekreftelse gir dette soliditet og sikkerhet for korrekte opplysninger. 

 

Vi ser det som positivt at det foreslås å lovfeste offentliggjøring av rapporten via 

internett. Da er det viktig at opplysningene ikke legges bak en betalingsmur. Dermed vil 

den bli lett tilgjengelig for alle interessenter, og bli et redskap for sivilsamfunn, 

forskning og journalister i de ulike land. 
 

 
Vi viser for øvrig til høringssvarene fra Tax Justice Network – Norge, Publish What You 
Pay Norge og Forum for Utvikling og Miljø, som vi har tilsluttet oss. 
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Leder 
Attac Norge 
 
 
 
 


