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Høring – ny bestemmelse i petroleumsforskriften om rapportering av mottatte 
betalinger og opphevelse av forskrift om rapportering og avstemming av 
pengestrømmer fra petroleumsvirksomheten (EITI-forskriften) 
 
Vi viser til Olje- og energidepartementets høringsbrev av 6. februar 2018 vedrørende opphevelse av 
EITI-forskriften og ny bestemmelse i forskrift til petroleumsloven.  
 
Vi mener at åpenhet er viktig og støtter derfor at pengestrømmer fra petroleumsvirksomhetene skal 
rapporteres. I tillegg til rapportering etter EITI-forskriften er det flere gjeldende og potensielle 
fremtidige bestemmelser som er relevant i den forbindelse, blant annet regnskapsmessig land-for-
land rapportering, land-for-land rapportering til skattemyndighetene og EU-kommisjonens forslag 
om «offentlig BEPS». Vi mener det er viktig at rapporteringskravene samordnes i størst mulig grad, 
slik at de rapporteringspliktige ikke pålegges unødvendige byrder. Dette er også i tråd med EITIs 
målsetting om at det på sikt ikke skal være nødvendig med egen EITI-rapportering. Siden mye av det 
som rapporteres etter EITI-forskriften er omfattet av annet regelverk selskapene er omfattet av, 
samt nødvendigheten av å tilpasse regelverket til EITIs aksept av forenklet rapportering for Norge, 
støtter vi forslaget om å oppheve EITI-forskriften.  
 
For å etterleve EITI-standardene er det fremdeles behov for rapportering til departementet av 
innbetalinger fra og utbetalinger til rettighetshaverne. Dette rapporteringskravet skal ivaretas av 
Skatteetaten og Oljedirektoratet. Siden EITI-forskriften er foreslått opphevet er det hensiktsmessig at 
bestemmelsen flyttes til forskrift til petroleumsloven. 
 
Andre innspill 
 
Forslag til ny bestemmelse i forskrift til petroleumsloven (§ 50b) 
I forslag til ny § 50b i forskrift til petroleumsloven henvises det til fire lover/bestemmelser. En av 
henvisningene er til «loven § 4-10». Det ligger i sakens natur at denne henvisingen er til 
petroleumsloven, men vi mener likevel at det hadde vært hensiktsmessig at henvisningen var mer 
spesifikk. I gjeldende EITI-forskrift er tilsvarende henvisning til «petroleumsloven § 4-10». 
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