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Oslo, 31. januar 2012 
 
 
Høringsuttalelse - forslag til bestemmelser om land-for-land-rapportering 
 
Det vises til Finansdepartementets høring om forslag om land-for-land-rapportering. Under følger 
Attac Norges høringsuttalelse. Vi har følgende merknader: 
 
At multinasjonale selskaper viser åpenhet om sine utbetalinger til regjeringer etter et "land-for-land"-
prinsipp er et velkomment tiltak som vil være et bidrag til å avdekke korrupsjon og misbruk av midler i 
de land der utvinningen foregår. Forslaget til rapportering er et første skritt, og det har derfor vår 
tilslutning.  
 
Vi vil videre be Finansdepartementet om å utvide bestemmelsene om land-for-land-rapportering til å 
gjelde alle typer multinasjonale foretak, i tråd med Skattedirektoratets anbefaling. Videre må 
rapporteringen inkludere flere elementer så tilstrekkelig informasjon for å avdekke korrupt praksis, 
reelle skatteinnbetalinger og selskapenes samfunnsansvar synliggjøres. 
 
Vi regner det som en selvfølge at rapporteringen blir revidert av en uavhengig instans, og at de aktuelle 
opplysningene blir gjort offentlig tilgjengelig av myndighetene. Det må være sanksjoner knyttet til 
manglende avgivelse av informasjon. 
 
Forslaget som foreligger vil gi offentligheten et svært avgrenset bilde av selskapenes økonomiske 
aktivitet. Den foreslåtte rapporteringen vil i liten grad bidra til å kaste lys over mulige 
skatteunndragelser og omfanget av illegitim kapitalflukt. Dette er et omfattende problem jfr. 
Kapitalfluktutvalgets innstilling. Attac Norge mener det er godt grunnlag for å innføre en betydelig 
mer omfattende land-for-land-rapportering i tråd med forslag fra Tax Justice Network1.   
 
Rapporteringen vil da bety at multinasjonale foretak må regnskapsføre:  

• hvilke land de opererer i, 

• hvilket foretaksnavn det bruker når det handler i hvert land, 

• sine økonomiske aktiviteter i landene der de opererer, inkludert: 
o salg, både innad i gruppen og utenfor gruppen, 
o kjøp, samme fordeling som i punktet over, 
o finansieringskostnader, samme fordeling, 
o arbeidskraftskostnader og antall ansatte, 
o inntekt før skatt, 
o skatteinnbetalinger til regjeringen i det landet det opererer i 

 
I henhold til de krav til intern regnskapsføring som stilles til de multinasjonale selskapene, kan vi ikke 
se at det stilles krav om publisering av informasjon som ikke allerede er relativt lett tilgjengelig internt 
i selskapene. Vi viser i denne forbindelse til uttalelsen Skattedirektoratet har kommet med til 
høringsrunden. Vi vil likevel ikke se bort fra at mange av selskapene vil se behov for å utarbeide 
omfattende forklaringer til sine regnskapstall i forbindelse med at de offentliggjøres, og at dette vil 
kunne medføre en del arbeid for selskapene. At selskapene må forklare sin bruk av blant annet 
skatteparadiser overfor offentligheten, kan imidlertid i seg selv over tid kan bidra til å påvirke 
selskapenes adferd i positiv retning.  
 

                                                 
1
 http://www.attac.no/wp-content/uploads/2011/03/land-for-land-rapportering.pdf 



Vi henviser også til Forum for Utvikling og Miljøs høringsuttalelse som vi har sluttet oss til. 
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