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Rapport om land-for-land rapportering - Høring 

Det vises til Finansdepartementets brev av 7.5 vedrørende høring av arbeidsgruppens rapport 

om land-for-land rapportering (LLR). Videre vises det til e-post datert 4.7 hvor vi ba om utsatt 

høringsfrist. Olje- og energidepartementet viser også til vårt tidligere høringsbrev, datert 13/2-

12, hvor det ble gitt uttrykk for synspunkter på land-for-land rapportering.   

 

Man bør i størst mulig grad tilstrebe harmonisering/sammenfall mellom ulike 

rapporteringssystemer for å unngå unødvendig dobbelrapportering. Det er således positivt at 

EU i sitt utkast til nye regler om LLR i det nye regnskapsdirektivet har lagt opp til at 

datterselskap i konsern skal være fritatt for rapportering når  

- morselskapet er underlagt en medlemsstats lovgivning og  

- selskapets betalinger til myndigheter inngår i den konsoliderte rapporteringen til 

morselskapet.  

 

Tilsvarende unntak bør gjelde for selskap som rapporterer iht. Dodd-Frank Act og dette bør 

reflekteres i det norske regelverket.  

 

Arbeidsgruppen foreslår at land-for-land rapportering bør innføres i Norge fra 1.1.2014 

uavhengig av når EUs direktiv trer i kraft. Dette mener vi er unødvendig og vil kunne føre til 

at selskaper vil måtte etablere rapporteringssystemer som kun vil ha kortvarig gyldighet. 

Rettighetshavere på norsk sokkel rapporterer allerede tilsvarende opplysninger for 

virksomheten i Norge under EITI.    

 

Både Dodd-Frank Act og EU-direktivet forutsetter rapportering på prosjekt-nivå uten at 



Side 2 

 

begrepet prosjekt gis en entydig definisjon. I EUs direktivforslag og arbeidsgruppens tolkning 

er det vår forståelse at det at det kun er innbetalinger som er knyttet til et lavere enhetsnivå 

enn land som skal rapporteres på et disaggregert nivå. Vi mener det vil være viktig at 

selskaper på norsk sokkel kan rapportere betalinger fra virksomheten på norsk sokkel samlet 

på selskapsnivå og ikke må splitte opp betalingene på felt/tillatelser. En slik oppsplitting vil 

være ressurskrevende og unødvendig for formålet med LLR. Dette bør presiseres i forbindelse 

med norsk implementering av direktivet.  

 

Med hilsen  

 

 

 

Ole Anders Lindseth 

ekspedisjonssjef 

 Gro Anundskaas 

 underdirektør 
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