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Høringsuttalelse - forslag til bestemmelser om land-for-land rapportering
Vi viser til Finansdepartementets høringsbrev av 07.12.2011, angående EU-kommisjonens

forslag til bestemmelser om land-for-land rapportering.

Plan Norge er svært positive til at EU ønsker å innføre et felles regelverk om land-for-land
rapportering. Plan arbeider i 50 utviklingsland over hele verden for å sette disse landene i

stand til å ivareta barns rettigheter. Økte muligheter for å sikre skatteinntekter fra
næringsvirksomhet i disse landene og bekjempe korrupsjon er av avgjørende betydning for å

nå dette målet.

Forslaget om at selskaper i utvinningsindustrien skal opplyse om hva de betaler til regjeringer i
landene der virksomheten drives vil være et godt bidrag til å bekjempe korrupsjon i denne
sektoren. Vi mener imidlertid at et regelverk for land-for-land rapportering også bør brukes til
å sikre større åpenhet om informasjon som kan brukes til å forhindre kapitalflukt og sikre at en
større del av verdiskapingen i fattige land kan skattlegges og brukes til å ivareta befolkningens
grunnleggende rettigheter. Vi mener derfor at Norge ovenfor EU bør arbeide for at
rapporteringen skal omfatte flere forhold. Rapporteringen bør blant annet inneholde navn på

selskapet og deres datterselskaper i alle land, samt antall ansatte, lønnskostnader, kjøp og salg
av varer og tjenester, finanskostnader og fortjeneste i hvert enkelt land. Det er også slik at det
ikke bare er utvinningsselskaper som bidrar til kapitalflukt. Vi mener derfor at direktivet bør
inneholde krav om rapportering for alle sektorer.

Dersom dette synet ikke vinner gjennom ovenfor EU i første omgang, bør Norge likevel kunne
innføre slike krav på egenhånd. Ved å innføre strengere krav på et tidlig tidspunkt, vil Norge
kunne lede an i kampen mot kapitalflukt, slik regjeringen tidligere har lovet, blant annet i

St.meld.nr.13 (2008-2009) Klima, konflikt og kapital.

Plan Norge viser for øvrig til mer omfattende fellesinnspill innsendt fra Forum for utvikling og
miljø (ForUM) og Publish What You Pay Norway.
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