
Fra: Anne Berit Skauerud <anne.skauerud@unit4.com> 
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Til: Postmottak Finansdepartementet 
Emne: Land-for-land rapportering for skatteformål 
 
Hei,  
 
I «Høringsnotat - land-for-land rapportering for skatteformål» står det at Finansdepartementet legger til 
grunn at land-for-land-rapporten vil utarbeides på grunnlag av informasjon som allerede er tilgjengelig 
for foretakene, og at nærmere retningslinjer for utfylling av rapporten vil gis i forbindelse med 
publisering av formatet som skal brukes til rapporteringen.  
 
Som leverandør av ERP-systemet Unit4 Business World/ Agresso ser vi at det kan være behov for å gjøre 
endringer i systemet for å tilrettelegge for effektiv land-for-land rapportering.  
For eksempel kan det være behov for ny konteringsinformasjon og rapporteringsstruktur, for å redusere 
behovet for manuelt arbeid.  
Det vil være til stor hjelp om formatet og utfyllende retningslinjer blir publisert så fort som mulig, slik at 
vi kan bringe på det rene hvilke systemendringer som er nødvendig. 
 
Har Finansdepartementet noen plan for når retningslinjer for utfylling av rapporten og formatet skal bli 
publisert? 
Er det forventet at systemleverandørene skal tilby/ levere noen form for prosess-/systemstøtte i 
forbindelse med land-for-land rapportering?  
 
 
På forhånd takk for hjelpen! 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 

Anne Berit Skauerud 

Domain specialist 
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