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NOU 2009: 19: SKATTEPARADIS OG UTVIKLING 
 
Det vises til NOU 2009:19 Skatteparadis og utvikling som HSH har fått til høring. I henhold 
til telefonsamtale med departementet den 17. november har HSH fått innvilget utsatt 
høringsfrist til 23. november i år.  
 
HSH stiller seg positiv til initiativet som departementet har tatt ved opprettelsen av et 
ekspertutvalg, Kapitalfluktutvalget, til å utrede nærmere om skatteparadisene og hvilke 
eventuelle skadevirkninger disse påfører utviklingsland. HSH anser det som viktig at det 
fra statens side arbeides aktivt med forslag som kan bidra til å begrense illegal 
kapitalflukt og hvitvasking av penger i utviklingsland. Videre stiller HSH seg bak de 
overordnede målsettinger og utviklingspolitikk som ligger bak utvalgets vurderinger.  
 
Med hensyn til innholdet i utredningens vurderinger og forslag vil HSH generelt anføre at 
Finansdepartementets skatterettslige arbeid, blant annet med skatteavtaler og 
internprising, og arbeidet inn mot fora som OECD og FN i denne forbindelse, i 
utgangspunktet antas å være den mest formålstjenelige måten å påvirke rettsutviklingen 
på. HSH vil peke på at det allerede i dag foreligger skatterettslige regler om krav til reell 
etablering og reell økonomisk virksomhet, NOKUS-beskatning mv, og at 
Finansdepartementet besitter en betydelig kompetanse om tematikken og emnene som 
det bør dras nytte av.    
 
Videre er HSH på generelt grunnlag skeptisk til all innføring av særnorske krav (jf 
utvalgets forslag om å utrede krav om at norske flernasjonale selskaper i sin årsberetning 
kan pålegges å oppgi skattbart resultat og betalt skatt i hvert enkelt av de landene hvor 
de har virksomhet), som kan gjøre det mindre attraktivt å drive virksomhet i Norge, samt 
svekke norske virksomheters konkurranseevne.   
 
Med hensyn til utvalgets forslag om opprettelse av en tverrdepartemental arbeidsgruppe 
(som blant annet skal utvikle nettverk med andre land som kan tenkes å samarbeide med 
Norge om å redusere og avvikle de skadelige strukturene i lukkede jurisdiksjoner), samt et 
lovutvalg i Norge (som skal utrede den skattemessige statusen til selskaper som ikke driver 
virksomhet lokalt i skatteparadisene), vil HSH igjen få peke mot Finansdepartementets 
arbeid inn mot OECD og FN, og at satsning på dette arbeidet muligens er mer 
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formålstjenlig for påvirkning enn opprettelse av en tverrdepartemental arbeidsgruppe. En 
slik gruppe bør i det minste ledes av Finansdepartementet. For øvrig mener HSH at 
Finansdepartementet også vil være best egnet til å vurdere behovet for nedsettelse av et 
nytt lovutvalg.   
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