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Redd Barnas høringsinnspill til arbeidsgruppens rapport og innføring av land-for-
land rapportering i Norge

Vi viser til Finansdepartementets utlyste høring om ovennevnt sak datert 07.05.2013.

Redd Barna støtter helhjertet opp om innføring av land-for-land rapportering i Norge. FNs
barnekonvensjon sier at det er statens ansvar å innfri barns rettigheter, og at alle stater har
et ansvar utover egne grenser for å bidra til at rettighetene innfris gjennom internasjonalt
samarbeid. Barnekonvensjonen sier også at statene skal bruke det maksimale de har av
tilgjengelige ressurser for å innfri disse rettighetene. Staters mulighet til å ivareta sitt ansvar
for befolkningens grunnleggende rettigheter svekkes i dag av for lite og for dårlig
informasjon av hva de burde hatt av inntekter fra selskaper (og dermed av tilgjengelige
ressurser).

Økte skatteinntekter og stans av ulovlig kapitalflukt vil gi statene økte inntekter og økte
muligheter til å investere mer i barns rettigheter. En rapport fra Christian Aid anslår at 160
milliarder dollar forsvinner i skatteunndragelser i fattige land. Penger som kunne spart
350 000 barneliv i året. Nettopp derfor er Redd Barna opptatt av global skatterettferd, og
ser Norges innføring av land-for-land rapportering som et viktig bidrag til å bekjempe og
forebygge skatteunndragelser. Det foreslåtte forslaget fra arbeidsgruppen vil kunne sette en
ny standard for åpenhet i selskaper internasjonalt, og gjør Norge til et foregangsland til
inspirasjon for andre.

Omfang og kriterier for land-for-land rapportering
Redd Barna er særlig fornøyde med at arbeidsgruppen foreslår rapportering på andre
indikatorer enn bare innbetalinger. Dette er helt avgjørende for å se skatter og avgifter i en
større sammenheng. I så måte blir det lettere å vurdere om et selskaps samlede betaling til
et vertsland er rimelig i forhold til virksomheten som drives. Vi er også veldig fornøyde
med at arbeidsgruppen foreslår rapportering på datterselskaper, slik at selskapsstruktur og
tilstedeværelse i skatteparadis blir tydelig og sett i sammenheng.

Skattetriksinger på ingenmåteavgrensettil utvinningsindustrien.Starbucksog Googleer omtalte
eksemplerpå multilateraleselskapersomunndrarskatt.Detvar derforbeklageligat
arbeidsgruppensmandatvar avgrensettil å kunvurdererapporteringfor selskaperi
utvinningsindustrienogEU-forslagetsomomfatterskog.Samtidiger detgledeligå se at
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arbeidsgruppen er positiv til at Norge vurderer å innføre land-for-land rapportering for andre
sektorer enn utvinningsindustrien og skogsdrift. Statssekretær Roger Scherva uttalte i
Klassekampen 7. mai 2013 at han ikke prinsipielt vil avvise at Norge inkluderer flere sektorer.
Redd Barna anbefaler derfor Finansdepartementet å utvide forslaget til å gjelde alle sektorer.

Kontraktsåpenhet, dvs åpenhet om vilkårene som blir avtalt mellom selskaper og myndigheter, er
en viktig komponent for å forebygge skatteunndragelser. Men arbeidsgruppen er usikker på
hvorvidt dette skal være en del av land-for-land rapporteringen, eller om den skal innarbeides i
skattelovgivningen. Vi ber Finansdepartementet bestemme hvor dette skal ligge før ikrafttredelse av
land-for-land rapporteringen 1.1.2014.

Det er viktig at rapporteringen fra selskapene gjøres lett tilgjengelig for allmenheten. Det er derfor
avgjørende at norske myndigheter setter av ressurser for å sikre at informasjonen er tilgjengelig. For
at informasjonen skal være forståelig og sammenlignbar bør rapporteringen følger et
standardformat slik at det er mulig å sammenligne selskaper. Det er dessuten viktig at
rapporteringen er revidert.

Ikrafttredelse av land-for-land rapportering
Arbeidsgruppens rapport sier ingenting om når land-for-land rapportering i Norge skal tre i kraft. Vi

ønsker derfor å minne om at Finansministeren har slått fast tidligere at land for land-rapporteringen

skal starte opp 1.1.2014. Dette har forøvrig Stortingets utenrikskomite gitt sin tilslutning til i

forbindelse med behandlingen av Stortingsmelding 25 (2012-2013) «Dele for å skape». Redd Barna

støtter opp om denne tidsfristen. Vi foreslår dessuten at alle bransjer inkluderes på dette tidspunktet.

Vi vil avslutningsvis gjøre oppmerksom på at vi stiller oss bak høringsinnspillene til Forum for

Utvikling og Miljø, Publish What You Pay og Tax Justice Network Norge. Vi ser fram til videre
dialog om forslaget.
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