
ar_
OSLO BØRS

Finansdepartementet
Sendt per e-post til postrnottak@fin.dep.no

Deres ref: vår rer: 834719 Dato: 27.01.2012

Høringsuttalelse - forslag til bestemmelser om land-for-land rapportering

Det vises til Finansdepartementets brev av 7. desember 2011 om land-for-land rapportering
i forslag til nytt konsolidert regnskapsdirektiv fra EU-kommisjon av 25. oktober 2011 og
innføring av land-for-land rapportering i Norge. I høringen fremgår det at norske
myndigheter har stilt seg positive til innføring av felles EU regler om land-for-land
rapportering, men at man også vil vurdere om det kan være grunnlag for å' innføre slike
regler i Norge på selvstendig grunnlag.

I høringen bes det blant annet om høringsinstansenes merknader til eventuelle positive og/
eller negative konsekvenser av en særskilt norsk innføring av land-for-land
rapporteringskrav før EU gjennomføringsfrist. Nedenfor følger Oslo Børs' merknader til
dette:

En særskilt norsk innføring av land-for-land rapporteringskrav vil slik Oslo Børs ser
det kunne være uheldig for norske selskapers konkurransesituasjon dersom dette
gjøres mer byrdefullt enn EU kravene, da selskapenes kostnader til rapportering vil
øke sammenlignet med konkurrerende virksomheter. Harmoniseringshensyn tilsier at
norsk reguIering bør tilsvare EU kravene på dette område. Tilsvarende gjelder i
forhold til implementeringsdato. Innføring av nevnte regelverk før det gjennomføres i
EU kan medføre at det utarbeides detaljerte retningslinjer og definisjoner i Norge som
kan avvike fra hva som vil foreligge når tilsvarende er ferdigstilt på EU-nivå. Dette
medfører en risiko for påfølgende kostnadskrevende justering av den særnorske
rapporteringen når EU regelverket med definisjoner er ferdigstilt. Oslo Børs støtter
derfor ikke en særskilt norsk innføring eller en tidligere implementeringsdato enn
lmplementeringsdato i EU.

For øvrig anser Oslo Børs at krav om land-for-land rapportering vil kunne være et viktig
virkemiddel i arbeidet mot økonomisk kriminalitet internasjonalt.
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