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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 634/2014 

av 13. juni 2014 

om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av visse internasjonale 

regnskapsstandarder i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning  

(EF) nr. 1606/2002 med hensyn til tolkning nr. 21 fra Den internasjonale  

tolkningskomité for finansiell rapportering (IFRIC)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 av 19. juli 2002 om anvendelse av internasjonale 

regnskapsstandarder(1), særlig artikkel 3 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1126/2008(2) ble det vedtatt visse internasjonale regnskapsstandarder og tolkninger

som forelå 15. oktober 2008.

2) 20. mai 2013 kunngjorde IASB (International Accounting Standards Board) tolkning nr. 21 fra Den internasjonale 

tolkningskomité for finansiell rapportering (IFRIC): «Avgifter». 

3) Ved anvendelsen av internasjonal regnskapsstandard (IAS) nr. 37: «Avsetninger, betingede forpliktelser og betingede

eiendeler» har det utviklet seg forskjellig praksis med hensyn til valget av tidspunkt for når et foretak skal innregne en

forpliktelse til å betale en avgift.

4) Formålet med IFRIC-tolkning nr. 21 er å gi veiledning i hensiktsmessig regnskapsmessig behandling av avgifter som er

omfattet av virkeområdet for IAS 37, for dermed å gjøre finansregnskap mer sammenlignbare for brukere.

5) Samråd med gruppen av teknisk sakkyndige innenfor EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group)

bekrefter at IFRICs tolkning nr. 21 oppfyller de tekniske kriteriene for vedtakelse fastsatt i artikkel 3 nr. 2 i forordning

(EF) nr. 1606/2002.

6) Forordning (EF) nr. 1126/2008 bør derfor endres.

7) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for regnskapsregulering.

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

I vedlegget til forordning (EF) nr. 1126/2008 innsettes IFRIC-tolkning nr. 21: «Avgifter» som fastsatt i vedlegget til denne 

forordning. 

Artikkel 2 

Alle selskaper skal anvende IFRIC-tolkning nr. 21: «Avgifter» senest fra første dag i det regnskapsåret som begynner 

17. juni 2014 eller senere.

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 175 av 14.6.2014, s. 9, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 299/2014 av  

12. desember 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXII (Selskapsrett), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 71 av 

26.11.2015, s. 53. 

(1) EFT L 243 av 11.9.2002, s. 1. 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1126/2008 av 3. november 2008 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i samsvar med 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr.1606/2002 (EUT L 320 av 29.11.2008, s. 1). 
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Artikkel 3 

Denne forordning trer i kraft den tredje dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 13. juni 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  



21.7.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 49/767 

 

VEDLEGG 

INTERNASJONALE REGNSKAPSSTANDARDER 

IFRIC 21  IFRIC-tolkning nr. 21: «Avgifter»(*) 

HENVISNINGER 

— IAS 1 Presentasjon av finansregnskap 

— IAS 8 Regnskapsprinsipper, endringer i regnskapsmessige estimater og feil 

— IAS 12 Inntektsskatt 

— IAS 20 Regnskapsføring av offentlige tilskudd og opplysninger om offentlig støtte 

— IAS 24 Opplysninger om nærstående parter 

— IAS 34 Delårsrapportering 

— IAS 37 Avsetninger, betingede forpliktelser og betingede eiendeler 

— IFRIC 6 Forpliktelser som oppstår av deltakelse i et særskilt marked — avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr 

BAKGRUNN 

1.  En offentlig myndighet kan pålegge et foretak en avgift. Tolkningskomiteen for IFRS har mottatt forespørsler om 

retningslinjer for hvordan foretaket som betaler avgiften, skal regnskapsføre avgiftene i sitt finansregnskap. Spørsmålet 

dreier seg om når foretaket skal innregne en forpliktelse til å betale en avgift som regnskapsføres i samsvar med IAS 37: 

«Avsetninger, betingede forpliktelser og betingede eiendeler». 

VIRKEOMRÅDE 

2.  Denne tolkning omhandler regnskapsføring av en forpliktelse til å betale en avgift dersom denne forpliktelsen er innenfor 

virkeområdet for IAS 37. Den omhandler også regnskapsføring av en forpliktelse til å betale en avgift når tidspunktet og 

beløpet er fastsatt. 

3.  Denne tolkning omhandler ikke regnskapsføring av utgifter som oppstår av innregning av en forpliktelse til å betale en 

avgift. Foretak bør anvende andre standarder for å avgjøre om innregning av en forpliktelse til å betale en avgift medfører 

at det oppstår en eiendel eller en kostnad. 

4.  I denne tolkning menes med «avgift» en strøm av ressurser som omfatter økonomiske fordeler som offentlige myndigheter 

pålegger foretak i samsvar med lovgivningen (dvs. lover og/eller forskrifter), bortsett fra 

a)  strømmer av ressurser innenfor virkeområdet for andre standarder (f.eks. inntektsskatt innenfor virkeområdet for IAS 

12: «Inntektsskatt», og 

b)  bøter eller andre sanksjoner som pålegges ved lovovertredelser. 

 Med «offentlig myndighet» menes offentlige organer, offentlige institusjoner og lignende lokale, nasjonale eller 

internasjonale organer. 

5.  En betaling som foretas av et foretak ved anskaffelse av en eiendel eller ved yting av tjenester i henhold til avtale med en 

offentlig myndighet, oppfyller ikke definisjonen av en avgift. 

6.  Det kreves ikke at et foretak anvender denne tolkning på forpliktelser som oppstår av ordninger for handel med 

utslippsrettigheter. 

PROBLEMSTILLINGER 

7.  Denne tolkning presiserer hvordan en forpliktelse til å betale en avgift, skal regnskapsføres, og omhandler følgende 

problemstillinger: 

a)  Hvilken forpliktende hendelse medfører innregning av en forpliktelse til å betale en avgift? 

b)  Vil en økonomisk tvang til å drive virksomhet i en framtidig periode skape en konstruktiv plikt til å betale en avgift 

som vil bli utløst av å drive virksomhet i den samme framtidige perioden? 

  

(*) «Kopiering er tillatt innenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområde. Alle eksisterende rettigheter forbeholdes 

utenfor EØS, unntatt retten til å kopiere til privat bruk eller i samsvar med god praksis. Nærmere opplysninger kan skaffes 

fra IASB på www.iasb.org.»  
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c)  Innebærer en forutsetning om fortsatt drift at et foretak har en eksisterende plikt til å betale en avgift som vil bli utløst 

av å drive virksomhet i en framtidig periode? 

d)  Oppstår innregningen av en forpliktelse til å betale en avgift på et bestemt tidspunkt, eller oppstår den, under noen 

omstendigheter, gradvis over tid? 

e)  Hvilken forpliktende hendelse medfører innregning av en forpliktelse til å betale en avgift som blir utløst dersom et 

minstenivå nås? 

f)  Er prinsippene for innregning av en forpliktelse til å betale en avgift de samme i årsrapportene som i delårsrapporten? 

KONSENSUS 

8.  Den forpliktende hendelsen som medfører en forpliktelse til å betale en avgift, er den aktiviteten som utløser betalingen av 

avgiften, som definert i lovgivningen. Dersom aktiviteten som utløser betalingen av avgiften, for eksempel er generering av 

driftsinntekter i inneværende periode, og beregningen av avgiften er basert på driftsinntekt som ble generert i en 

foregående periode, er det genereringen av driftsinntekter i inneværende periode som er utløsende plikt for denne avgiften. 

Generering av driftsinntekter i forrige periode er nødvendig, men ikke tilstrekkelig, til å skape en aktuell forpliktelse. 

9.  Et foretak har ingen underforstått plikt til å betale en avgift som vil bli utløst gjennom drift i en framtidig periode som 

resultat av at foretaket av økonomiske grunner er tvunget til å fortsette sin virksomhet i denne framtidige perioden. 

10. Utarbeidingen av finansregnskap ut fra forutsetningen om fortsatt drift, innebærer ikke at et foretak har en nåværende plikt 

til å betale en avgift som vil bli utløst av drift i en framtidig periode. 

11.  Forpliktelsen til å betale en avgift innregnes gradvis dersom den utløsende plikten inntreffer over tid (dvs. dersom 

aktiviteten som utløser betaling av avgiften, som definert i lovgivningen, inntreffer over tid). Dersom for eksempel den 

utløsende hendelsen er generering av driftsinntekt over tid, innregnes den tilsvarende forpliktelsen når foretaket genererer 

disse driftsinntektene. 

12.  Dersom en plikt til å betale en avgift utløses når et minstenivå nås, skal regnskapsføringen av den forpliktelsen som oppstår 

fra denne plikten, være konsistent med prinsippene fastsatt i nr. 8–14 i denne tolkning (særlig nr. 8 og 11). Dersom den 

utløsende plikten for eksempel er at et minste aktivitetsnivå er nådd (f.eks. et minstebeløp for driftsinntekter eller salg som 

er generert eller produkter som er produsert), innregnes den tilsvarende forpliktelsen når dette minste aktivitetsnivået er 

nådd. 

13.  Et foretak skal anvende de samme innregningsprinsippene i delårsrapporten som i årsrapportene. I delårsrapporten skal 

derfor en forpliktelse til å betale en avgift 

a)  ikke innregnes dersom det ved slutten av delårsperioden ikke foreligger noen plikt til å betale avgiften, og 

b)  innregnes dersom det ved slutten av delårsperioden foreligger en plikt til å betale avgiften. 

14  Et foretak skal innregne en eiendel dersom det har forhåndsbetalt en avgift, men det ennå ikke foreligger noen plikt til å 

betale denne avgiften. 

 _____  
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Vedlegg A 

Ikrafttredelse og overgangsbestemmelser 

Dette vedlegg er en integrert del av denne tolkning, og har samme rettslige status og samme rettsvirkning som de andre delene 

av tolkningen. 

A1 Et foretak skal anvende denne tolkning på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2014 eller senere. 
Tidligere anvendelse er tillatt. Dersom et foretak anvender denne tolkning på en tidligere periode, skal foretaket opplyse 
om dette. 

A2 Endringer av regnskapsprinsipper som oppstår som følge av anvendelsen av denne tolkning, skal regnskapsføres med 
tilbakevirkende kraft i samsvar med IAS 8: «Regnskapsprinsipper, endringer i regnskapsmessige estimater og feil». 

 __________  




