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Hvordan gjøre multinasjonale selskaper mer transparente
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1. Hva er det generelle problemet? 

1.1 Skatteunndragelse er et verdensomspennende 
problem og består av misbruk og utnyttelse av gap og 
smutthull i nasjonal og internasjonal skatterett. Disse 
smutthullene gjør det mulig, særlig for multinasjonale 
selskaper (MNS), å flytte profitt fra land til land, gjerne til 
eller via skatteparadiser. Intensjonen er å redusere skat-
ten som betales av deler eller hele profitten til selskapet. 
Skatteunndragelse er lovlig, selv om det er i direkte oppo-
sisjon mot regjeringers erklærte vilje, ettersom skatteunn-
dragelse er forsøk på å omgå skattelovene regjeringen 
har skapt. 

1.2 På verdensbasis kan skatten disse selskapene ikke 
betaler være i størrelsesordenen flere hundre milliarder 
kroner per år. Én studie viser at britiske selskaper betalte ca. 
75 prosent av den skatten de ble forventet å betale.i For å 
kompensere for denne tapte skatteinntekten må regjerin-
ger øke skatten på lokale bedrifter, og enkeltpersoner. 

1.3 Skatteunndragelse i en så stor skala forenkles gjen-
nom en mangel på åpenhet i måten MNS rapporterer og 
offentliggjør sine regnskaper. Gjennom å gjøre MNS sine 
regnskap mer transparente ville man for en lav pris bidra til 
å unngå skatteunndragelse. Det ville også gi andre forde-
ler, for eksempel å forbedre demokratisk etterrettelighet, 
minimere kriminalitet og fjerne store, destabiliserende 
risikoer for de globale finansmarkedene. 

1.4 Alle land taper på skatteunndragelse, men noen taper 
mer enn andre. Fattige land er mest sårbare: De har sjel-
dent ressursene og kapasiteten til å utfordre MNS i landene 
sine. Fattige lands offentlige midler avhenger ofte i større 
grad av selskapsskatt enn de rikere landene gjør, så skat-
teunndragelse av MNS har uforholdsmessig stor innflytelse 
på dem. 

1.5 Skatten som selskaper ikke betaler i fattige land må 
kompenseres for med bistand eller gjeld. Dette er dårlige 
erstatninger for skatteinntjening. Skatt bygger generelt et 
ansvarsforhold mellom ledere og borgere, mens bistand 
og gjeld har en tendens til å gjøre ledere mer ansvarlige 
overfor donorer og utenlandske kreditorer. Om man stan-
ser eller minsker skatteunndragelse vil det tillate regje-
ringer å yte bedre tjenester til sine borgere, eller å kutte 
skattene for flertallet av dem, eller begge deler. 

2. Hva er det spesifikke problemet? 
2.1 De offentlige regnskaper og beretninger som MNS 
legger fram representerer transaksjonene til alle selska-
pene i MNS-gruppen. I noen tilfeller er det snakk om 
tusenvis av selskaper. Transaksjonene innad i gruppen, 
derimot, som er de transaksjonene skatteunndragelse 
avhenger av, rapporteres ikke i disse offentlige beretnin-
gene. Å fjerne transaksjoner innad i gruppen fra offentlig 
påsyn kan gjøre det umulig for skattemyndighetene eller 
andre å trenge igjennom regnskapene. Dette gjør skat-
teunndragelse lettere. 

2.2 MNS påkreves å offentliggjøre segmentinformasjon 
som deler opp handelen deres på måter som er ment til 
å være nyttige for brukerne av beretningene. Men dette 
innebærer ikke per i dag at de må publisere særlig mye 
geografisk data, og det er ikke påkrevd å gjøre det på en 
land for land basis. Dette gjøres derfor så å si aldri. 

2.3 Til tross for at MNS offentliggjør sine regnskaper som 
om de er samlete enheter, skattelegges de ikke slik. I ste-
det skattelegges hvert medlem av gruppen individuelt. 
Dette vanskeliggjør prosessen med å etablere en oversikt 
over hva som skjer i skatteøyemed innenfor en gruppe 
selskaper – selv innenfor ett enkelt land. Selskaper trekker 
ofte veksel på dette for å unngå skatt. 
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3. Hvilke mekanismer bruker de? 

3.1 Mekanismene som selskaper utnytter for å unngå 
skatteutgifter er ofte komplekse, men prinsippene er 
enkle. Hovedmålet for skatteunndragelse er å redusere 
et selskaps skatteutgifter uten å bryte loven. Dette kan 
gjøres gjennom: 

Å finne og utnytte smutthull•	  i nasjonal skattelov-
givning. Dette er ikke en del av denne artikkelens 
fokus. 
Å justere et selskaps regnskap•	  for å redusere dets 
skatteutgifter. Ett eksempel kan være å forsøke å 
framskynde tidspunktet en utgift regnskapsføres på, 
for å redusere de skattepliktige inntekter. Dette er 
heller ikke denne artikkelens fokus.  
Å flytte overskudd ut av landet•	 , altså fra et land med 
høyere skatteprosent til et med lavere skatteprosent. 
Se boks 1, side 4. 

4. Hvem skaper problemet? 
4.1 Tre sett med aktører er involvert i denne prosessen 
der inntekt flyttes: 

Selskapene•	  som unndrar skatt på denne måten 
Regnskapsførerne, advokatene og bankene•	  som 
hjelper MNS gjennom å skape planer og mekanismer 
til dette formål
Skatteparadisene•	  som brukes til dette formålet 

5. Skatteparadisenes rolle
5.1 Disse landene, eller juridiske områdene, skaper med 
vilje lover som tillater selskaper og individer å bruke 
juridiske enheter som fond, selskaper og personsam-
menslutninger som er registrerte i skatteparadisene. Men 

i realiteten er det lite eller ingen faktisk handel som finner 
sted der. 

5.2 Formålet til disse enhetene er å bokføre transaksjo-
ner som det hevdes har vært inntektsgivende selv om 
prosessen der overskudd skal ha oppstått er nesten helt 
og holdent kunstig. I mange tilfeller er bokføringen av 
handelen i skatteparadiset fullstendig irrelevant for den 
egentlige handelen som blir utført mellom MNS og dets 
leverandører eller kunder. I de fleste tilfeller er skattepara-
dishandelen iverksatt på internt grunnlag mellom med-
lemmer av MNS, med skatteunndragelse som sitt eneste 
eller hovedsaklige mål. 

5.3 Lite eller ingen skatt betales av overskuddet som 
bokføres i disse skatteparadisene. Skatteparadisene kon-
kurrerer med hverandre og sikrer på den måten at dette 
opprettholdes. 

6. Hvor mye står på spill? 
6.1 Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvik-
ling (OECD) vurderer at 60 % av all verdenens handel skjer 
innad i konserner, det vil si innad i selskaper som er under 
felles kontroll. Når mer enn halvparten av verdenshande-
len er i faresonen for feilprising etter overførsel eller å bli 
rutet gjennom skatteparadiser er risikoen for skattetap 
enorm. Opp mot 1000 milliarder US$ i feilprisete handels-
avtaler kan finne sted hvert år for å oppnå skattebespa-
relser. 

6.2 Den globale verdien av den tapte skatteinntjeningen 
er ukjent, men noen nasjonale vurderinger av den er 
kjente. I Storbritannia er skatteunndragelse fra selskaper 
vurdert til å koste regjeringen opp mot £12 milliarder 
(€16.5 milliarder). Det amerikanske Senatet har referert 
til vurderinger som tilsier at de amerikanske skattemyn-
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Profittforflyttning og internfeilprising

Selskaper flytter profitt på flere forskjellige måter. En er gjennom feilprising ved 
salg eller overførsel (internprising). 

En arrangert overførselspris skjer, når to eller flere firmaer (enten de er del av et  
storselskap eller ikke) – som eies eller kontrolleres direkte eller indirekte av de 
samme personene – handler med hverandre. Siden alle parter i handelen har fel-
les eier, er handelen ikke styrt av markedskrefter. I stedet kan eierne sette priser for 
å oppnå andre mål, som for eksempel å unngå skatt. 

Dersom disse prisene fastsettes på riktig måte og tilsvarer de prisene som uavhen-
gige aktører ville ha brukt kalles de ’armslengdepriser’. Å sette slike priser innenfor 
et MNS er en helt legitim del av det å drive med internasjonal handel. Men når 
overføringspriser fastsettes på kunstig og ukorrekt vis for å oppnå skattebespa-
relse eller andre hensikter, kalles dette feilprising ved overførsel. 
Slik feilprising kan referere til: 

Salg av varer som råmaterialer eller landbruksprodukter.•	
 

Levering av tjenester. Det er mye vanskeligere å prissette tjenester enn varer. •	
Dette kan inkludere organiseringstjenester eller ledelse, markedsføring, grup-
peforsikring, etc. 

Salg av immateriell eiendom feilprises i økende grad. Dette innebærer at man •	
registrerer et varemerke, en copyright eller patent i en utenlandsk jurisdiksjon. 
Det kan være noe så enkelt som et merkevarenavn eller en logo. Selskaper 
innad i gruppen kreves så betaling for bruk av den ”varen” som har blitt opp-
rettet i skatteparadiset. Denne betalingen blir så skrevet som fradrag på skatt i 
regnskapet til selskapet som er plassert i landet med normalt skattenivå. Men 
inntekten registreres i skatteparadiset der ”varen” er registrert og der lite eller 
ingen skatt betales. 

Finansiering innad i gruppen. MNS opererer ofte sin gruppes finansielle funk-•	
sjoner i jurisdiksjoner med lav skatt som for eksempel Irland eller Nederland. 
Disse skatteenhetene (som i praksis er internt eide banker) gir lån til andre 
MNS-gruppemedlemmer i høyere skatteområder og krever renter på disse 
lånene. Lånetakerne i området med høyere skatt får skattefradrag på disse 
rentene. Renten betales ut til den avdelingen som er lokalisert i et skattepa-
radis, noe som resulterer i at det utbetales liten eller ingen skatt på denne 
inntekten. Resultatet blir en skattebesparelse som oppnås gjennom å flytte 
penger innad i gruppen, men uten å gi en reell nytteverdi til verden i form av 
et bedre eller billigere produkt.

For videre forklaring av dette, se: 
http://www.taxresearch.org.uk/Blog/2007/08/10/transfer-pricing-2/
http://www.guardian.co.uk/flash/page/0,,2201916,00.html
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digheter taper over $50 milliarder i året. På verdensbasis 
er disse summene mye større. Inntektstap fra skatte-
unndragelse må være betraktelig større enn det som 
Verdensbanken og andre har satt som prislappen på FNs 
tusenårsmål. 

7. Hvordan slipper selskaper unna med 
det? 
7.1 Selskaper slipper unna med skatteunndragelse av en 
rekke grunner: 

Skatteparadisstrukturene som skapes for å fremme 
disse operasjonene er omsvøpt av hemmelighold. 
Det er ofte umulig for en skattemyndighet å få 
utlevert informasjon eller å få hjelp fra regjeringen 
i skatteparadiser. Og selskaper er ikke forpliktet til å 
avsløre hva de holder på med utenfor landet som 
ber om informasjonen. Å sikre nok informasjon for å 
bevise at disse skatteunndragelsesmetodene eksiste-
rer i det hele tatt er vanskelig. 

Problemene oppstår når man prøver å definere ver-
dien av en transaksjon innenfor en gruppe (som for 
eksempel når det gjelder bruk av et merkevarenavn 
eller en logo) fordi det ikke finnes et uavhengig og 
fritt marked å vurdere dette produktets pris ut fra. 

Det kan ta mange år for skatteunndragelse å bli 
oppdaget. 

Regnskapsførerne, advokatene og bankmennene 
som hjelper selskaper med å skape disse oppleg-
gene forsvarer aggressivt deres lovmessighet. 

Som beskrevet i seksjon 2 er den nåværende struktu-
ren til selskapsregnskap slik at de skjuler de trans-

aksjonene som brukes til disse formål. Dette gjør 
skatteunndragelse enklere.  

Enda viktigere er det at sivilsamfunnets verden over ikke 
har gitt dette spørsmålet nok oppmerksomhet. Skatte-
”eksperter” som ofte er avhengige av inntekter fra store 
selskaper har skapt eller hatt innflytelse på de reglene 
som nå er i bruk. Disse reglene er stort sett designet for 
å favorisere deres forretningsklienter og for å gjøre livet 
vanskeligere for skattemyndighetene. 

8. Hva kan gjøres? 
8.1 En rekke initiativer er iverksatt for å skape regler for 
internasjonal beskatning, og disse må videreføres. Men 
å sikre enighet om et globalt sett med skatteregler er 
vanskelig fordi det ikke finnes noen global regjering 
eller skattemyndighet. Internasjonale skattereformer 
framforhandles som regel på bilateral – ikke multilateral 
– basis, og OECD-medlemmene og andre rike nasjoner 
har en tendens til å lage avtaler seg imellom og ignorere 
fattigere land. Noen av de større skatteparadisene, som 
USA og Storbritannia, er OECD-medlemmer. Mange av de 
mindre skatteparadisene, som dem som er assosiert med 
Storbritannia og Nederland, har tette bånd med OECD-
medlemmene. Derfor finnes det en sterk motstand mot 
forandring. 

8.2 Andre muligheter finnes, som ikke ville kreve en 
omstendelig konstruksjon av multilaterale, globale 
skatteregimer. En av de mest lovende er land for land-
rapportering. 

8.3 Land for land-rapportering kunne introduseres 
øyeblikkelig av The International Accounting Stan-
dards Board (IASB) som nedsetter regnskapsregler for de 
aller fleste MNS. Siden 2005 har Den Europeiske Union 
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i praksis gjort IASBs regler, kalt International Financial 
Reporting Standards (IFRS), til lov for hele unionen. Dette 
er også tilfellet i nesten 100 land, et tall som stiger jevnt. 
Og USA er ikke langt fra å akseptere dem. IFRS er nær ved 
å bli de globale reglene for regnskapsføring. 

8.4 Selv om IASB avviste land for land-rapportering når 
det først ble anbefalt av The Tax Justice Network (TJN) 
og Publish What You Pay Coalition har andre aktører 
makten til å få spørsmålet opp til revurdering. EU-par-
lamentet sa i 2007 at det vil at IASB skal utvikle land for 
land-rapportering for utvinningsindustrier og IASB har 
makten til å håndheve dette ønsket. TJN ønsker at dette 
ønsket utvides til å omfatte alle MNS i alle sektorer. 

9. Hva er egentlig land for land-rappor-
tering? 
9.1 Land for land-rapportering betyr at MNS må regn-
skapsføre det følgende, uten unntak: 

Hvilke land de opererer i•	
Hvilket navn det bruker når det handler i hvert land•	
sine økonomiske aktiviteter i landene der de opere-•	
rer, inkludert: 

salg, både innad i gruppen og utenfor gruppen•	
kjøp, samme fordeling som i punktet over•	
finansieringskostnader, samme fordeling•	
arbeidskraftskostnader og antall ansatte•	
inntekt før skatt•	
skatteinnbetalinger til regjeringen i det landet •	
det opererer i 

9.2 Denne informasjonen må stemme overens med 
selskapets publiserte hovedregnskap. 

10. Hvem tjener på dette, og hvordan? 

10.1 Rapportering land for land ville vise hvor en gruppe 
selskaper opererer, hvilke navn det opererer under og 
hvilke handler det utfører både innenfor og utenfor sin 
egen gruppe. Dette ville gjøre ny informasjon tilgjengelig 
til en bred gruppe av berørte parter. 

10.2 Det ville særlig offentliggjøre: 

Hvor et selskap er registrert og opererer. Dette ville •	
tydeliggjøre de firmaene som opererer i politisk 
ustabile regimer, skatteparadiser, krigssoner og andre 
følsomme områder. Det ville også hjelpe borgerne i 
de forskjellige landområdene å finne ut av hvem det 
er som egentlig eier de selskapene som handler i 
landene deres; 

Hvilken skatt som betales hvor, og hvorvidt dette •	
virker rimelig i forhold til skattenivået i de landene 
det er snakk om, og hvorvidt gruppen ser ut til å 
bruke skatteparadisene til skatteunndragelse. Bruk av 
skatteparadiser ville fremheves både av oppførselen 
i det enkelte land, og ved hjelp av data som viser at 
handel innad i gruppen er usedvanlig høy i noen 
land. Hyppig bruk av skatteparadiser ville så føre til 
grundigere etterforskning for å oppdage hvorvidt 
feilprising finner sted. 

VIKTIG: Rapportering land for land ville 
ikke påføre MNS noen særlig byrde, fordi 
de allerede innehar alle nødvendige data 
som vi ønsker offentliggjort – til sitt eget 
interne regnskap. 
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10.3 Å gjøre denne informasjonen tilgjengelig til en 
bredere gruppe interessenter ville også styrke arbeidet 
for å få innsyn i: 

Korrupte praksiser, ofte forkledd gjennom bruk av •	
særlige offshore spesialforetak
Korrupt ledelse. Det har vært et bemerkelsesverdig •	
sammenfall mellom større selskapers kollaps og 
grupper av selskaper som gjør utstrakt bruk av off-
shoresystemer
Skatteutbetalinger til utviklingsland•	
Verdens handelsflyt. Data på de 60 prosent av ver-•	
denshandelen som finner sted innenfor MNS er altfor 
spredt og vanskelig å forstå
Selskapers samfunnsansvar. For eksempel kunne •	
forholdene for arbeidere i alle landene der et MNS 
opererer komme under tilsyn

11. Hva kunne interessentene få ut av 
dette?
Å introdusere land for land-rapportering kunne potensi-
elt få inn så mye skatteinntekt i fattige land at man kunne 
sikre FNs tusenårsmål. 

Det er umulig å fastslå verdien av skatteinntekter land for 
land-rapportering ville sikre. Men vi kan si med en høy 
grad av sikkerhet at ingen annen metode kunne skape et 
så bredt spekter av fordeler så lett, så effektivt og med så 
lave administrasjonskostnader. 
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