
Foreningen

Finansdepartementet
Postboks 8008 Dep
0030 Oslo

Vår ref.: EK 31. januar 2012

Høring - EU - kommisjonens forslag til land - for - land rapportering
Krav om land-for-land rapportering vil kunne være et viktig virkemiddel i arbeidet mot
korrupsjon og skatteunndragelser på internasjonalt plan. Norge har som ett av få land innført
regler om EITI-rapportering (Extractive Industries Transparency Initative). I tillegg har IASB til
vurdering forslag om Publish What You Pay.

Begrunnelsen for hvert av disse initiativene er god. Disse rapporteringene dekker til dels
samme områder og gjelder for de samme foretak. Rapporteringene må også ses sammen
med de generelle regnskapskravene som for eksempel IFRS 8 Operating Segments.

Vi er positive til land-for-land rapportering, men det er viktig å gjøre grundige beregninger av
nytten av rapportering og veie disse mot kostnadene. Det er klart at rapporteringskravene vil
medføre betydelige kostnader for de rapporteringspliktige. Derfor må disse kravene ses
sammen og vurderes før man tar endelig stilling til hvilke krav som skal stilles og for hvem.

Vi mener generelt at norske krav må være harmonisert med kravene for våre utenlandske
konkurrenter. Når det ser ut til at EU vil legge seg på tilsvarende krav som USA, er det vår
vurdering at de forventede EU-kravene er det som skal gi grunnlag for krav til norske foretak.
Dette gjelder både innholdet i reglene og hvem de skal gjelde for.

Opplysningen som skal gis bør ikke inkluderes i de eksisterende krav til innholdet i
årsregnskap og årsberetning, eller årsrapporten for øvrig. Rapporteringen bør skje adskilt fra
denne, eventuelt med en referanse, og kan fortrinnsvis publiseres på foretakets hjemmeside.
Omfanget av rapporteringen kan være svært omfattende og vil egne seg bedre for
elektronisk rapportering enn tradisjonell rapportering på papir.

Det er ikke drøftet om rapporteringen bør gis en form for uavhengig attestasjon. Det kan
være grunn til å vurdere dette for å sikre en større sikkerhet for brukerne.

Vi mener det er rimelig og mest treffsikkert å begrense rapporteringskravet til store foretak.
Vi er også enig i at tiltaket, i hvert fall i første omgang, rettes mot bestemte næringer.
Reguleringen i EU og USA bør samordnes, om enn ikke på samme detaljeringsnivå.
Reguleringen på EU-nivå bør være bestemmende for hvem den skal gjelde for i Norge.

Med vennlig hilsen
Den norske Revisorforening

kffl414/4/1

Harald Brandsås
Fagdirektør

Per Hanstad
Adm. direktør

Den norske Revisorforening
Postboks 5864 NWiorstuen 0308 OSLO = Wergelandsveien 1 = Telefon: 23 36 52 00 Telefaks: 23 36 52 02

firrnapost@revisorforeningen.no revisorforeningen.no NO 980 374 092 NIVA


	Høring - EU-kommisjonens forslag til land-for-land rapportering

