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Høringsuttalelse: Ny bestemmelse i petroleumsforskriften om rapportering av mottatte 

betalinger og opphevelse av forskrift om rapportering og avstemming av 

pengestrømmer fra petroleumsvirksomheten (EITI - forskriften) 

Det vises til høringsnotat av 02.02.2018. 

Stor grad av finansiell åpenhet med krav til synliggjøring av selskapers betalinger til 

myndigheter kan bidra til å forhindre og avdekke mulig økonomisk kriminalitet som 



korrupsjon. De siste par års store lekkasjer (Pananama Papers og Paradise Papers) har vist 

oss en flik av hemmeligholdsindustrien og en innsikt i omfanget kapital- og skatteflukt. EITI 

har vært et svært viktig åpenhetsinitiativ som fra første stund har vært støttet (endog initiert) 

av Transparency International. Med dette som bakteppe, er det viktig for TI Norge at de 

pågående regelendringer som nå finner sted i Norge med formål om å mainstreame EITI, 

bidrar til å sikre opprettholdelse av minst samme   åpenhetsstandarder både fra 

myndighetssiden og fra selskapenes side.   

Dette ligger også som en klar forutsetning fra EITI-styret der det på hjemmesiden (besøkt 

19.mars 2018) uttrykkes følgende: 

«….This means that instead of producing annual EITI Reports, countries are now expected 

to disclose the same data through government and company websites, annual reports and 

other means of reporting that they are already using. …..» 

I Norge har det i veiledning til rapporteringsskjemaer (til bruk for innrapporterende 

selskaper) klart fremgått at det er faktisk innbetalte skatter som skal rapporteres: 

«Generell kommentar til rapporteringen: 

Rapporteringen gjelder hva som faktisk er innbetalt til staten i 2015, altså faktiske 

pengestrømmer (kontantprinsippet) og ikke hva rettighetshaver er ilagt av skatter og 

avgifter etc. Det er videre netto innbetalinger som skal rapporteres, hvilket vil si at 

eventuelle tilbakebetalinger fra statlige organer kommer til fratrekk (evt. netto utbetalt). 

Renter betalt/tilbakebetalt for slike poster tas også med….»  

Selv om pliktsubjektene i det foreliggende forskriftsforslaget er Skatteetaten og 

Oljedirektoratet, må forslaget sees i sammenheng med forskrift om land-for-land-

rapportering (LLR-forskriften) fordi det ifølge høringsnotatet er denne forskriften som skal 

erstatte gjeldende EITI-forskrift når det gjelder hva selskapene skal rapportere.    

Ved å oppheve EITI-forskriften og tilhørende veiledning til rapportering, vil flere viktige 

åpenhetselementer bortfalle bl.a fordi det ikke er fullt ut samsvar mellom hvem som er 

rapporteringspliktige etter de respektive regelverkene (EITI-forskrift og LLR-forskrift). For 

eksempel vil selskaper som bare har virksomhet i Norge være unntatt fra rapportering 

dersom EITI-forskriften oppheves. Det vil heller ikke være mulig å sammenstille rapporter 

om innbetalinger til myndighetene fra selskapene med rapporter fra myndigheter om 

betalinger fra selskapene, og dermed vil selve grunntanken bak EITI undergraves. 

TI Norge har, som del av sivilsamfunnsgruppen i EITI-samarbeidet, gjennom hele prosessen 

mot søknad om mainstreaming, tatt til orde for at et minstekrav må være at tall i LLR-

rapportering må kunne gjenfinnes i selskapenes revisorgodkjente årsregnskaper og at tallene 

(faktisk innbetalte skatter) må kunne gjenfinnes som noter i revidert årsregnskap. 

PWYP Norge og Industri Energi (begge medlemmer av Sivilsamfunnsgruppa) har i sine 

høringsuttalelser utdypet disse kravene, og TI Norge stiller seg bak dette. 

Det er viktig at regjeringen nå er samstemte når det gjelder veien videre for hvilke 

åpenhetsstandarder som skal gjelde for en bransje som generer enorme inntekter både i 

Norge og i andre land. Svært mange land ser Norge som et foregangsland både når det 

https://eiti.org/news/eiti-week-in-oslo-0
http://www.eiti.no/veiledning-for-rapportering/


gjelder åpenhet i innbetalinger, statens inntekter og ikke minst den økonomiske 

forvaltningen av inntektene. Norge er i en unik posisjon til å videreføre rollen som 

foregangsland, men det fordrer at vi ikke kommer skjevt ut når regelverket nå endres. 
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