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Høring – Rapport om land-for-land rapportering 

 

Vi viser til Finansdepartementets brev av 7. mai der det bes om merknader til en ar-

beidsgruppe-rapport om land-for-land rapportering (LLR) i norsk lovgivning. 

 

Nærings- og handelsdepartementet har vurdert rapporten spesielt i lys av regjeringens 

forenklingsprosjekt. Det må legges til grunn, som i mandatet til arbeidsgruppen, at EUs 

arbeid med et konsolidert regnskapsdirektiv som også inneholder LLR-regler, vil måtte 

gjennomføres i norsk rett. Spørsmålet er om det er ønskelig å legge opp til særnorske 

rapporteringskrav. Utgangspunktet må være at nytteverdien av rapporteringen bør 

overstige de administrative byrdene som pålegges næringslivet.  

 

Det foreslås at de norske kravene til rapporteringspliktig informasjon går noe lenger 

enn kompromissforslaget til EU-kommisjonen. Arbeidsgruppen grunngir dette med at 

det er viktig at informasjonen settes inn i en større sammenheng for å være nyttig. Vi 

slutter oss til arbeidsgruppens syn på dette punktet. Siden den ekstra informasjon som 

kreves ser ut til å være lett tilgjengelig for selskapene, mener vi det særnorske kravet til 

informasjon kan forsvares. Men vi ber om at man ved den planlagte evaluering av ord-

ningen om mulig undersøker nytte og kostnad forbundet med dette nærmere. 

 

Arbeidsgruppen foreslår at rapportene skal sendes Regnskapsregisteret. En slik plikt 

bør gjenspeiles i en lovbestemmelse.  

 

Det må være et mål at relevante foretak reguleres likt med hensyn til land-for-land rap-

portering selv om enkelte i denne sammenheng forutsettes regulert av regnskapsloven 



 

Side 2 

 

(rskl) og enkelte av verdipapirhandelloven (vphl). Vi har to kommentarer i tilknytning 

til dette: (1) Forslag til rskl § 3–5 nytt fjerde ledd sier at styret og daglig leder skal be-

krefte at rapport er utarbeidet i samsvar med kravene. For at det samme krav skal gjel-

de for rapporteringspliktige verdipapirutstedere som ikke er underlagt regnskapsloven, 

bør det være en bestemmelse om dette i vphl § 5–5a. (2) Ettersom det stilles krav om 

publisering av rapport på internett i vphl § 5–5a, bør det vurderes om ikke et tilsvarende 

krav skal formuleres i rskl § 3–3d. 
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