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Høringsuttalelse til land-for-land-rapportering for skatteformål
Vi viser til høring av 2. desember 2016 og sender et høringssvar fra KLP
Kapitalforvaltning AS til Finansdepartementets forslag om land-for-landrapportering for skatteformål.
KLP Kapitalforvalting AS er en av Norges største forvaltere. Selskapets største
kunde er morselskapet Kommunal Landspensjonskasse, men selskapet forvalter
også midler på vegne av eksterne institusjonelle og private kunder gjennom
KLP-fondene. KLP Kapitalforvaltning har en forvaltningskapital på ca. 400
milliarder kroner og har som mål å forvalte kapitalen på en langsiktig,
bærekraftig og ansvarlig måte.
KLP Kapitalforvaltning har gjennom en årrekke støttet utvidet bruk av land-forland-rapportering. Vi mener dette er viktig både fra et samfunnsperspektiv, men
like fullt for investorene fra et finansielt perspektiv. Som investor i mer enn
3.000 selskaper verden over er vi avhengig av at kapitalmarkedet utvikler seg i
positiv retning. Bruk av skatteparadiser og skjulte kapitalstrømmer er utbredt og
det er vanskelig å se hvordan og i hvilken grad dette faktisk påvirker
kapitalmarkedet. Rapportering av viktige nøkkeltall i et land-for-land-format gir
nyttig informasjon for risiko- og verdivurderinger av selskaper og følgelig for
investeringsbeslutninger. Land-for-land-rapportering er dermed viktig for å sikre
et bærekraftig kapitalmarked.
Derfor er vi positive til forslaget fra Finansdepartementet, men vil ta til ordet for
at rapporteringskravet gjøres offentlig tilgjengelig. Når selskaper allikevel skal
rapportere dette til skattemyndigheter, samt at det allerede foreligger et offentlig
rapporteringskrav for selskaper innenfor utvinningsindustien, mener vi det
hensiktsmessig at også dette gjøres gjeldende som et offentlig rapporteringskrav.
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Informasjonen belyser en viktig side av bedrifters samfunnsansvar og er av
interesse for selskapers interessenter. Videre kan et slikt rapporteringskrav være
et sentralt virkemiddel i bekjempelse av korrupsjon og ulovlig kapitalstrømmer.
På denne måten vil verdien av informasjonen bli styrket om kravet er at
rapportering offentliggjøres. Vi er kjent med at formålet for dette kravet er
annerledes enn formålet for rapporteringskravet knyttet etter regnskapsloven § 33d og verdipapirhandelloven § 5-5a, men synes ikke det bør være til hinder for et
offentlig krav også for skatteformål.
Vi vil for øvrig rose departementets forslag og håper våre innspill bidrar i dette
viktige arbeidet.

Med vennlig hilsen,

Jeanett Bergan, leder for ansvarlige investeringer
KLP Kapitalforvaltning

