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HØRING  -  NOU 2009:19 SKATTEPARADIS OG UTVIKLING

Sted/Dato

Oslo, 03.11.09

Landsorganisasjonen viser til departementets brev av 04.08.09 angående ovennevnte.

LO er svært tilfreds med den prioritet regjeringen har gitt arbeidet med å hindre kapitalflukt
fra fattige land og det generelle arbeidet med skatteparadiser og den utfordring de
representerer i en global økonomi. At skatteparadisene har hatt en forsterkende effekt på
finanskrisen er det liten tvil om. Konvertering av boliggjeld til omsettelige finansielle
instrumenter som ble lagt i fond lokalisert i lukkede jurisdiksjoner, er et eksempel på dette.

Utvalgets forslag om at alle norske selskaper og enkeltpersoner som tilrettelegger for- eller
oppretter selskaper og konti i skatteparadis, skal ha en rapport- og registreringsplikt i Norge,
støttes av LO - inklusive de foreslåtte opplysninger som kreves og at disse skal være offentlig
tilgjengelige.

Utvalget viser til at det må utarbeides en liste over hvilke land som utløser registreringsplikt.
Vi viser i denne sammenheng til de kriterier som OECD har etablert for identifisering av
skatteparadis og mener at denne danner et godt utgangspunkt for en nasjonal
registreringsplikt. Vi vil også vise til Skatteunndragelsesutvalgets omtale av skatteparadiser
og det arbeid som gjøres internasjonalt i forhold til skatteparadiser.

LO støtter videre de forslag som fremmes i forbindelse med internprising og spesielt forslaget
om oppgaveplikt i årsberetningen for norske flernasjonale selskaper om sine relasjoner til
skatteparadiser.

Videre støtter vi utvalgets forslag om et nasjonalt kompetansesenter knyttet til internprising
og skatteunndragelser.
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Ut over dette har LO ikke noe å bemerke.
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Avslutningsvis vil LO peke på at de foreslåtte tiltak vil kreve ressurser og styrking av
kontrollapparatene. Kompetansebygging og samordning av kontrollmyndigheter vil i tillegg
til utvalgets forslag, være avgjørende for å omsette vedtatt politikk ut i praktisk handling

Med vennlig hilsen
LANDSORGANISASJONEN I NORGE
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