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Høring - forslag om land-for-land-rapportering

Det vises til Finansdepartementets hørin 7. mai 2013 av en arbeidsgrupperapport med
forslag til land-for-land-rapportering (LLR).

Revisorforeningen støtter innføring av LLR for store foretak i utvinningsindustrien og foretak
som driver skogsdrift i urskog. Økt åpenhet om betalinger mv. til myndigheter i de enkelte
land der utvinningsselskapene opererer, kan gi et grunnlag for å ansvarliggjøre myndigheter
og selskaper.

Etter vår vurdering er det helt sentralt at LLR innføres som et internasjonalt samordnet tiltak.
Både muligheten til å utnytte informasjonen fra selskapenes LLR og hensynet til like byrder
med å oppfylle kravene, taler for dette. Dette oppfylles langt på vei ved at forslaget bygger på
regler som nylig er vedtatt i EU og skal gjelde innen EØS. Det er også innført lignende krav i
USA.

Vi mener det er riktig å avgrense rapporteringsplikten til store foretak i utvinningsindustrien
og foretak som driver skogsdrift i urskog. Det foreslås en beløpsgrense på 100 000 EUR /
800 000 NOK for betalinger som det er nødvendig å ta med i rapporteringen. Videre foreslås
det unntak for rapportering på selskapsnivå, når rapportering av selskapets betalinger
mv. rapporteres på konsernnivå i en konsolidert land-for-land-rapport. Dette er i samsvar
med de vedtatte EU-reglene.

Forslaget til norske regler avviker imidlertid fra EU-reglene ved at det skal gis mer
omfattende opplysninger. I tillegg til å rapportere om betalinger til myndigheter, anbefaler
arbeidsgruppen at rapporteringen skal omfatte rapportering av investeringer, salgsinntekt,
produksjonsvolum, kjøp av varer og tjenester, antall ansatte og datterselskaper fordelt på de
enkelte land hvor de rapporteringspliktige driver sin virksomhet. Departementet tar videre
sikte på ikrafttredelse 1. januar 2014, selv om dette vil innebære en tidligere ikrafttredelse
enn i EU. Revisorforeningen mener at kravene til LLR bør være de samme i Norge som i
EU/EØS og gjelde fra samme tidspunkt.

I den senere tid har det vært en del oppmerksomhet om store internasjonale konserner i
andre bransjer som utnytter huller i nasjonalstatenes skattesystemer til å betale svært lav
samlet skatt på inntjeningen i virksomheten. I det nye EU-direktivet med regler om LLR, blir
EU-kommisbnen åla t å vurdere om LLR skal utvides til å omfatte andre næringer, krav om
revisjon og mer informasjon. Kommisbnær Barnier har varslet utvidelser. I denne
situasjonen er det etter vår oppfatning spesielt lite heldig å fastsette særnorske regler i utakt
med det som gjelder i EU/EØS.
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Vi viser også til vår hørin suttalelse 31. 'anuar 2013 til forslaget til EU-regler om LLR.

Med vennlig hilsen
Den norske Revisorforening

Per Hanstad
Adm. direktør kit6414kri

Harald Brandsås
Fagdirektør
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