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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2017/1989 

frá 6. nóvember 2017 

um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1126/2008 um innleiðingu tiltekinna alþjóðlegra reikningsskilastaðla í 

samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1606/2002 að því er varðar alþjóðlegan 

reikningsskilastaðal, IAS-staðal 12 (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1606/2002 frá 19. júlí 2002 um beitingu alþjóðlegra 

reikningsskilastaðla (1), einkum 1. mgr. 3. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Með reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1126/2008 (2) voru innleiddir tilteknir alþjóðlegir staðlar og túlkanir 

sem voru fyrir hendi 15. október 2008. 

2) Hinn 19. janúar 2016 birti Alþjóðareikningsskilaráðið (IASB) breytingar á alþjóðlegum reikningsskilastaðli, IAS-

staðli 12, tekjuskattar. Markmið breytinganna er að skýra hvernig færa eigi frestaða skattinneign sem tengist 

skuldagerningum sem eru metnir á gangvirði. 

3) Með samráði við evrópsku ráðgjafarnefndina um reikningsskil er staðfest að breytingarnar á IAS-staðli 12 uppfylla 

skilyrðin fyrir innleiðingu sem eru sett fram í 2. mgr. 3. gr. reglugerðar (EB) nr. 1606/2002. 

4) Því ætti að breyta reglugerð (EB) nr. 1126/2008 til samræmis við það. 

5) Alþjóðareikningsskilaráðið ákvað að gildistökudagur breytinganna á IAS-staðli 12 væri 1. janúar 2017. Því ættu ákvæði 

þessarar reglugerðar að gilda afturvirkt til að tryggja réttarvissu fyrir viðkomandi útgefendur og samræmi við aðra 

reikningsskilastaðla sem mælt er fyrir um í reglugerð (EB) nr. 1126/2008. 

6) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit stýrinefndarinnar um reikningsskil. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Í viðaukanum við reglugerð (EB) nr. 1126/2008 er alþjóðlegum reikningsskilastaðli, IAS-staðli 12, tekjuskattar, breytt eins og 

fram kemur í viðaukanum við þessa reglugerð. 

2. gr. 

Félög skulu beita breytingunum, sem um getur í 1. gr., eigi síðar en frá og með upphafsdegi fyrsta fjárhagsárs þeirra sem hefst 

1. janúar 2017 eða síðar. 

3. gr. 

Reglugerð þessi öðlast gildi á þriðja degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 291, 9.11.2017, bls. 84. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 135/2019 

frá 8. maí 2019 um breytingu á XXII. viðauka (Félagaréttur) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. EB L 243, 11.9.2002, bls. 1. 

(2) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1126/2008 frá 3. nóvember 2008 um innleiðingu tiltekinna alþjóðlegra reikningsskilastaðla í 

samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1606/2002 (Stjtíð. ESB L 320, 29.11.2008, bls. 1). 

2019/EES/49/17 



Nr. 49/166 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 20.6.2019 

 

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Brussel 6. nóvember 2017. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jean-Claude JUNCKER 

forseti. 

 _____   
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VIÐAUKI 

Færsla frestaðrar skattinneignar fyrir óinnleyst tap 

(Breytingar á IAS-staðli 12) 

Breytingar á IAS-staðli 12, tekjuskattar 

Ákvæðum 29. liðar er breytt og liðum 27A, 29A og 98G er bætt við. Dæmi á eftir 26. lið bætist einnig við. Ekki eru gerðar 

breytingar á 24. lið, 26. lið (d-lið), 27. og 28. lið en þeir eru taldir með hér til að auðvelda tilvísanir. 

Frádráttarbær, tímabundinn mismunur 

24 Færa skal frestaða skattinneign vegna alls frádráttarbærs, tímabundins mismunar að því marki sem líklegt er að 

skattskyldur hagnaður verði til ráðstöfunar, sem unnt er að nýta inneignina á móti, nema frestaða skattinneignin 

stafi af upphaflegri færslu eignar eða skuldar í viðskiptum sem: 

a) eru ekki sameining fyrirtækja og 

b) hafa hvorki áhrif á reikningshaldslegan né skattskyldan hagnað (skattalegt tap) á þeim tíma sem viðskiptin 

eiga sér stað. 

Á hinn bóginn skal færa frestaða skattinneign skv. 44. lið vegna frádráttarbærs, tímabundins mismunar sem 

tengist fjárfestingu í dótturfélögum, útibúum og hlutdeildarfélögum og hlutdeild í sameiginlegu fyrirkomulagi. 

… 

26 Eftirfarandi eru dæmi um frádráttarbæran, tímabundinn mismun sem leiðir af sér frestaða skattinneign: 

a) … 

d) tilteknar eignir má færa á gangvirði eða endurmeta án þess að gerð sé sambærileg, skattaleg leiðrétting (sjá 20. lið). 

Frádráttarbær, tímabundinn mismunur myndast ef skattverð eignarinnar er hærra en bókfært verð hennar. 

Dæmi til skýringar á d-lið 26. liðar 

Greining á frádráttarbærum, tímabundnum mismun við lok 2. árs: 

Eining A kaupir á 1 000 GE í upphafi 1. árs, skuldagerning að nafnvirði 1 000 GE sem greiða ber á gjalddaga eftir  

5 ár, með 2% vöxtum sem greiða ber í lok hvers árs. Virkir vextir eru 2%. Skuldagerningurinn er metinn á gangvirði. 

Við lok 2. árs hefur gangvirði skuldagerningsins lækkað í 918 GE vegna hækkunar markaðsvaxta í 5%. Líklegt er að 

eining A innheimti samningsbundið sjóðstreymi ef hún á skuldagerninginn áfram. 

Hagnaður (tap) af skuldagerningnum er aðeins skattskyldur (frádráttarbær) þegar hann er innleystur. Hagnaðurinn 

(tapið) af sölunni eða þegar skuldagerningurinn fellur í gjalddaga er reiknaður í skattalegum tilgangi sem mismunurinn 

milli þeirrar fjárhæðar sem er innheimt og upphaflegs kostnaðar við skuldagerninginn. 

Til samræmis við það er skattverð skuldagerningsins upphaflegur kostnaður hans. 

Mismunurinn milli bókfærðs verðs skuldagerningsins í efnahagsreikningi einingar A upp á 918 GE og skattverðs hans 

upp á 1 000 GE veldur frádráttarbærum, tímabundnum mismun upp á 82 GE í lok 2. árs (sjá 20. lið og d-lið 26. liðar), 

óháð því hvort eining A væntir þess að endurheimta bókfært verð skuldagerningsins með sölu eða með notkun, þ.e. 

með því að hafa hann í vörslu sinni og innheimta samningsbundið sjóðstreymi, eða blöndu af þessu tvennu. 
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Þetta er vegna þess að frádráttarbær, tímabundinn mismunur er mismunur á bókfærðu verði eignar eða skuldar í 

efnahagsreikningi og skattverði hans sem mun mynda fjárhæðir sem verða frádráttarbærar á síðari tímabilum þegar 

skattskyldur hagnaður (skattalegt tap) verður ákvarðaður þegar bókfært verð eignarinnar eða skuldarinnar er 

endurheimt eða greitt (sjá 5. lið). Eining A fær frádrátt sem samsvarar skattverði eignarinnar upp á 1 000 GE við 

ákvörðun skattskylds hagnaðar (skattalegs taps), annaðhvort af sölu eða á gjalddaga. 

27 Bakfærsla á frádráttarbærum, tímabundnum mismun leiðir til frádráttar við ákvörðun skattskylds hagnaðar á síðari 

tímabilum. Efnahagslegur ávinningur í formi lækkunar á skattgreiðslum rennur þó aðeins til einingarinnar ef hún aflar 

nægilegs skattskylds hagnaðar sem unnt er að jafna á móti frádrættinum. Af þessum sökum færir eining því aðeins 

frestaðar skattinneignir að líklegt sé að skattskyldur hagnaður verði til ráðstöfunar og unnt verði að nýta frádráttarbæran, 

tímabundinn mismun á móti honum. 

27A Þegar eining metur hvort skattskyldur hagnaður verði til ráðstöfunar og unnt verði að nýta frádráttarbæran, tímabundinn 

mismun á móti honum þarf hún að hafa í huga hvort skattalög takmarki uppsprettur skattskylds hagnaðar sem hún getur 

dregið frá bakfærslu þessa frádráttarbæra, tímabundna mismunar. Ef skattalög setja engar slíkar takmarkanir skal eining 

meta frádráttarbæran, tímabundinn mismun í samhengi við allan annan frádráttarbæran, tímabundinn mismun 

einingarinnar. Ef, hins vegar, skattalög takmarka notkun á tapi til frádráttar frá tekjum af tiltekinni tegund er 

frádráttarbær, tímabundinn mismunur aðeins metinn ásamt öðrum frádráttarbærum, tímabundnum mismun af viðeigandi 

tegund. 

28 Líklegt er að tiltækur verði skattskyldur hagnaður sem nýtist á móti frádráttarbærum, tímabundnum mismun þegar til 

ráðstöfunar eru nægilegur, tímabundinn mismunur á skattskyldu sem snertir sama skattyfirvald og sömu skattskyldu 

eininguna og vænst er að snúist við: 

a) á sama tímabili og vænst er að frádráttarbær, tímabundinn mismunur snúist við eða 

b) á tímabilum með skattalegu tapi sem stafar af frestuðum skattinneignum og unnt er að bakfæra eða yfirfæra. 

Við slíkar aðstæður er frestaða skattinneignin færð á sama tímabili og frádráttarbæri, tímabundni mismunurinn verður til. 

29 Þegar ekki er til nægilegur, tímabundinn mismunur á skattskyldu sem heyrir undir sama skattyfirvaldið og sömu 

skattskyldu eininguna, er frestaða skattinneignin færð að því marki sem: 

a) líklegt er að einingin muni hafa nægilegan skattskyldan hagnað sem heyrir undir sama skattyfirvaldið og sömu 

skattskyldu eininguna á sama tímabili og frádráttarbær, tímabundinn mismunur snýst við (eða á þeim tímabilum með 

skattalegu tapi sem stafar af frestaðri skattinneign og unnt er að bakfæra eða yfirfæra). Þegar eining leggur mat á 

hvort hún muni hafa nægilegan, skattskyldan hagnað á síðari tímabilum skal hún: 

i. bera frádráttarbæran, tímabundinn mismun saman við skattskyldan framtíðarhagnað sem útilokar skattafrádrátt 

sem stafar af bakfærslu þessa frádráttarbæra, tímabundna mismunar. Þessi samanburður sýnir að hvaða marki 

skattskyldur framtíðarhagnaður nægir einingunni til að draga frá fjárhæðirnar sem stafa af bakfærslu á þessum 

frádráttarbæra, tímabundna mismun, 

ii. líta fram hjá skattskyldum fjárhæðum sem stafa af frádráttarbærum, tímabundnum mismun, sem ætla má að 

verði til á síðari tímabilum, vegna þess að frestaða skattinneignin, sem stafar af þessum frádráttarbæra, 

tímabundna mismun, þarf einnig sjálf skattskyldan hagnað í framtíðinni til að unnt sé að nýta hana, 

b) einingin hefur tækifæri til að beita skattaáætlunum sem mynda munu skattskyldan hagnað á viðeigandi tímabilum. 

29A Mat á líklegum skattskyldum framtíðarhagnaði getur falið í sér endurheimt sumra af eignum einingar fyrir meira en 

bókfært verð þeirra ef næg sönnun liggur fyrir um að líklegt sé að einingin nái því. Til dæmis, þegar eining er metin á 

gangvirði skal hún líta til þess hvort fyrir liggja fullnægjandi sannanir til að hægt sé að álykta að líklegt sé að einingin 

muni endurheimta eignina fyrir hærri fjárhæð en bókfært verð hennar er. Þetta getur t.d. átt við þegar eining væntir þess 

að vera handhafi skuldagernings á föstum vöxtum og innheimta samningsbundið sjóðstreymi. 

…  
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GILDISTÖKUDAGUR 

… 

98G Færsla frestaðrar skattainneignar fyrir óinnleyst tap (Breytingar á IAS-staðli 12), sem gefnar voru út í janúar 2016, 

breyttu 29. lið og bættu við liðum 27A, 29A og dæminu á eftir 26. lið. Eining skal beita þessum breytingum að því er 

varðar árleg tímabil sem hefjast 1. janúar 2017 eða síðar. Fyrri beiting er heimil. Beiti eining þessum breytingum að því 

er varðar fyrra tímabil skal hún greina frá því. Eining skal beita þessum breytingum afturvirkt, í samræmi við IAS-staðal 

8, reikningsskilaaðferðir, breytingar á reikningshaldslegu mati og skekkjur. Við upphaflega beitingu breytingarinnar má 

þó færa breytingar á upphaflegu eigin fé fyrsta samanburðartímabilsins sem upphaflegt óráðstafað eigið fé (eða sem 

annan eiginfjárþátt, eftir því sem við á), án þess að ráðstafa mismuninum milli upphaflegs óráðstafaðs eigin fjár og 

annarra eiginfjárþátta. Ef eining beitir þessum úrræðum skal hún greina frá því. 

 __________  


