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Høring - Endringer i forskrift om land-for-land-rapportering
Landsorganisasjonen i Norge (LO) viser til departementets brev av 29. september 2016
angående ovennevnte.
LO støtter hovedformålet med gjeldende LLR-regelverk, som er å bidra til økt åpenhet om
virksomheten til foretak som driver med uttak av ikke-fornybare naturressurser. Dette søkes
oppnådd ved å offentliggjøre foretakenes betalinger til myndighetene i de enkelte land hvor de
driver slik virksomhet, for på denne måten å ansvarliggjøre myndighetene i de land hvor slik
virksomhet drives for forvaltningen av inntektene fra landets naturressurser. En formalisering
av dette i en egen formålsparagraf anses positivt.
LO er enige i kritikken av dagens regelverk, om at eksisterende forskrift ikke er egnet til å
synliggjøre uønsket skattetilpasning i tilstrekkelig grad. Spesielt gjelder dette manglende krav
om at kildegrunnlaget for rapporten skal være regnskapstall, at ikke alle kostnader behøver å
rapporteres inn, og fordi enkelte land ikke er inkludert, herunder sekretessejurisdiksjoner
(”skatteparadiser”).
LO mener det er positivt at departementet foreslår å inkludere foretakets fulle kostnader,
istedenfor å være begrenset til "kjøp og salg av varer og tjenester". Allikevel er det viktig at
denne plikten ikke pulveriseres ved at den bare skal gjelde hvis foretaket har hatt
innbetalinger til myndighetene i det aktuelle land. I skatteparadis er det stor sannsynlighet for
at slike betalinger unngås, spesielt når det også settes en grense på 800.000 kr for
innrapporteringsplikt. LO ser ingen sterke grunner for at innrapportering ikke skal gjelde alle
konsernets virksomheter, uavhengig av hvilke land de opererer i.
LO er videre skeptiske til at regnskapsmateriale fra datterselskaper skal kunne utelates i
konsernrapporteringen. I de tilfelle det er veldig komplisert å rapportere inn fulle
opplysninger fra selskap i spesielle land, bør man allikevel kunne forvente en begrunnelse for
hvorfor det ikke er mulig å rapportere, og hvilke tiltak for utbedring som er iverksatt.
Departementet foreslår at enkelte av opplysningskravene bør hentes fra årsregnskapet. LO har
i tidligere høringsuttalelser påpekt at rapporteringen må kobles til regnskapet for å være
meningsfull. LO er fortsatt tydelig på, at man må kreve at alle tallene som skal rapporteres,

må kunne knyttes direkte til foretakets regnskap.
LO har også i tidligere høringer påpekt at så viktig informasjon som denne forskriften
pålegger å fremvise, må kreves lagt i noter til konsernregnskapet. LO mener at en selvstendig
rapport er ikke nok, selv om den utvides til å være tilgjengelig i minst 5 år.
LO mener fortsatt at det er viktig med en utvidelse av slik rapportering til andre sektorer, men
registrerer at dette tema er planlagt gjennomført i en senere evaluering av LLR-regelverket.
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