
   

 

 

Changemakers høringsinnspill til Rapport om land-for-land rapportering 

  
Changemaker takker for muligheten til å komme med høringsinnspill til rapporten om land-for-land-

rapportering. 

 

Skatteinntekter er en viktig inntektskilde for myndigheter verden over. Skatteunndragelser fratar 

myndighetene inntekter som kunne vært brukt på velferd til befolkningen. For fattige land er 

skatteunndragelser ekstra alvorlig, siden inntektsgrunnlaget der er svakere i utgangspunktet. Mangel på 

muligheten til rett skattelegging representerer derfor et alvorlig hinder for utvikling. Land-for-land 

rapportering er et viktig steg i rett retning for å forbedre dagens situasjon.   

 

Det er veldig bra at arbeidsgruppen innstiller på at det skal rapporteres på følgende poster som ikke 

omfattes av EUs forslag: Investeringer, salgsinntekt, produksjonsvolum, kjøp av varer og tjenester samt 

antall ansatte. Dette er viktig for å sette de øvrige opplysningene i kontekst, og dermed viktig for å 

kunne oppdage skatteunndragelser. Det er også veldig positivt at det foreslås rapportering på 

datterselskap, noe som vil bidra til å synliggjøre kompliserte eierstrukturer og tilstedeværelse i 

skatteparadis. Vi håper at EU, samt andre land vil følge Norges eksempel på dette punktet.  

 

Vi vil gjerne legge vekt på viktigheten av at arbeidsgruppen innstiller at informasjonen som kommer 

frem gjennom rapporteringen skal gjøres offentlig tilgjengelig på selskapenes nettsider. Dette er i tråd 

med formålet om åpenhet, og tilgang på slik informasjon er viktig for at sivilsamfunn i fattige land skal 

kunne holde øye med egne myndigheter og næringsliv. 

 

Changemaker er fornøyd med arbeidsgruppens innstilling, men vil gjerne komme med følgende 

merknader. 

 

Bransjer som skal omfattes 

 

 Alle bransjer bør omfattes ved innføring 01.01.2014  

 

Det er i rapporten foreslått at rapporteringsstandarden skal gjelde for skog- og utvinningsindustrien. 

Changemaker mener at rapporteringsstandarden bør gjøres gjeldende for alle bransjer, og at 

arbeidsgruppens innstilling om å utrede hvordan dette kan gjøres må følges opp så fort som mulig. 

 

Skatteunndragelser er et problem i flere bransjer enn skog- og utvinningsindustrien, noe som har blitt 

tydelig gjennom velkjente eksempler på skatteunndragelse av blant andre Starbucks, Amazon og 

Google. Land-for-land rapporteringen er ikke en svært omfattende prosess, og det er derfor ingen grunn 

til at flere bransjer ikke skal kunne inkluderes ved innføringen 01.01.2014. Dette vil også gi et tydelig 

signal til EU når deres rapporteringsstandard skal evalueres, og øke sannsynligheten for at også EU vil 

utvide hvilke bransjer rapporteringen skal omfatte.  

 

I tillegg bør selskaper av alle størrelser omfattes av rapporteringsstandarden. Det er viktig at 

størrelsesbegrensningen som ligger i det nåværende forslaget fjernes, da dette ikke er et eksklusivt 

problem for store selskaper.   

 

 



   

Konserninterne transaksjoner 

 

 Land-for-land rapporteringen bør inkludere konserninterne transaksjoner. 

  

Arbeidsgruppen har foreslått ikke å inkludere konserninterne transaksjoner i rapporteringen. 

Changemaker mener at gruppen bør utrede nøyere hvordan dette kan inkluderes som en egen 

rapporteringspost. Dette vil tydeliggjøre selskapssturkuren og relasjonene mellom selskapene i 

konsernet, som er helt avgjørende for å kunne skattlegge selskaper riktig. 

 

Betalingsmuren til regnskapsregisteret 

 

  Betalingsmuren til regnskapsregisteret må fjernes 

 

Offentliggjøring av land-for-land rapporteringen er viktig for at sivilsamfunnet, journalister og andre 

skal kunne følge med på aktiviteten til næringslivet i landet. Det er derimot ikke nok at rapporteringen 

kun er å finne på nettsidene til selskapet, men må også være tilgjengelig i regnskapsregisteret. For at 

informasjonen skal være tilgjengelig må imidlertid betalingsmuren som hindrer innsyn i 

regnskapsregisteret fjernes.  

 

Evaluering 

Vi er glade for at arbeidsgruppen innstiller til at rapporteringsstandarden skal evalueres etter tre år, i 

forbindelse med evaluering av EU-reglene, og vil at det i den sammenheng skal vurderes om 

rapporteringen kan utvides til å gjelde flere sektorer samt rapportering av konserninterne transaksjoner 

dersom dette ikke blir innført 01.01.2014.  

 

Changemaker synes at arbeidsgruppens rapport alt i alt er et godt forslag. Vi er spesielt glade for at man 

går lenger enn EU og inkluderer flere rapporteringsposter. Åpenhet om finansiell informasjon er en 

viktig del av kampen mot skatteunndragelser og ulovlig kapitalflukt. Land-for-land-rapportering bør bli 

den globale standarden for selskapers rapportering, og Norge bør være en pådriver for et sterkt og 

globalt regelverk. 

 

 

Med vennlig hilsen 
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