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Høring' ny bestemmelse i petroleumsforskriften om rapportering av mottatte
betalinger og opphevelse av forskrift om rapportering og avstemming av
p engestrø mmer fra petroleumsvirks omheten (E ITI - forskriften)

Det vises til Olje- og energidepartementets brev av 6.2.20L8 vedrørende forslag til en tilpasset og
forenklet gjennomføring av EITI- standardene.

Norsk olje og gass vil særlig fremheve det faktum at det gjennom åtte år med rapportering ikke har vært
identifisert materielle awik mellom selskapenes og myndighetenes rapportering av betalinger, Dette
viser at det er stor grad av transparens og kontroll i norsk olje- og gassindustri. Videre påpekes det at det
de siste årene er innført betydelige krav til Land-for-land rapportering blant oljeselskapene. Norsk olje og
gass mener det er viktig å unngå dobbeltrapportering, og er enig med departementet i at relevante
opplysninger om selskapenes skattebetalinger vil kunne finnes i selskapenes årsregnskap og Land-for-
land rapportering, samt i rapporteringer fra Oljeskattekontoret og andre offentlige myndigheter.

Norsk olje og gass stiller seg således positive til det foreslåtte tillegget til petroleumsforskriften, ny S 50 b,
med samtidig oppheving av EITI-forskriften.
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