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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2015/1612 

av 23. september 2015 

om endring av vedtak 2008/961/EF om utstedere fra tredjestaters anvendelse av visse tredjestaters nasjonale 

regnskapsstandarder og internasjonale standarder for finansiell rapportering for å utarbeide sine 

konsernregnskaper 

[meddelt under nummer K(2015) 6369](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/109/EF av 15. desember 2004 om harmonisering av innsynskrav 

med hensyn til opplysninger om utstedere av verdipapirer som er opptatt til notering på et regulert marked, og om endring av 

direktiv 2001/34/EF(1), særlig artikkel 23 nr. 4 tredje ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til artikkel 23 i direktiv 2004/109/EF kan utstedere fra tredjestater fritas for kravet om å utarbeide 

konsernregnskaper i samsvar med internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) som er vedtatt i Unionen, dersom den 

berørte tredjestats alminnelig anerkjente regnskapsprinsipper (GAAP) inneholder tilsvarende krav. For å vurdere om 

nevnte tredjestats alminnelig anerkjente regnskapsprinsipper er likeverdige med vedtatte IFRS, er det i kommisjons-

forordning (EF) nr. 1569/2007(2) fastsatt en definisjon av likeverdighet og innført en ordning for fastsettelse av 

likeverdighet for en tredjestats alminnelig anerkjente regnskapsprinsipper. 

2) Det er viktig å vurdere innsatsen som gjøres i de statene som har truffet tiltak for å tilnærme sine regnskapsstandarder til 

eller vedta IFRS. Forordning (EF) nr. 1569/2007 bør derfor endres for å forlenge perioden med midlertidig likeverdighet 

til 31. mars 2016. 

3) I kommisjonsvedtak 2008/961/EF(3) er det fastsatt at før regnskapsår som begynner 1. januar 2015 eller senere, har 

utstedere fra tredjestater rett til å utarbeide sine årlige og halvårlige konsernregnskaper i samsvar med Indias alminnelig 

anerkjente regnskapsprinsipper. 

4) Den indiske regjeringen og Indias Institute of Chartered Accountants forpliktet seg offentlig til å vedta IFRS innen 

31. desember 2011 med det formål å sikre at Indias alminnelig anerkjente regnskapsprinsipper på det tidspunktet var 

helt i samsvar med IFRS. Denne prosessen er blitt forsinket. I oktober 2014 framla Den europeiske verdipapir- og 

markedstilsynsmyndighet (ESMA) for Kommisjonen en rapport om Indias alminnelig anerkjente regnskapsprinsippers 

likeverdighet. I rapporten konstaterte ESMA at det tilsynelatende er en rekke forskjeller mellom Indias alminnelig 

anerkjente regnskapsprinsipper og IFRS som kan få betydning i praksis. 

5) I mars 2014 offentliggjorde Indias Institute of Chartered Accountants en ny kjøreplan for gjennomføring av tilnærming 

mellom Indias alminnelig anerkjente regnskapsprinsipper og IFRS. Det indiske ministeriet for foretakssaker 

offentliggjorde 2. januar 2015 en revidert kjøreplan for gjennomføring av nasjonale alminnelig anerkjente regn-

skapsprinsipper som er tilpasset IFRS. I henhold til denne kjøreplanen blir det obligatorisk for alle noterte selskaper å 

anvende Indias alminnelig anerkjente regnskapsprinsipper, som da er tilpasset IFRS, på regnskapsperioder som 

begynner 1. april 2016 eller senere. Det er imidlertid fortsatt usikkerhet knyttet til tidsplanen for gjennomføring av et 

rapporteringssystem som er i samsvar med IFRS, og til overholdelse av IFRS. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 249 av 25.9.2015, s. 26, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 151/2016 av 8. juli 2016 

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 16 av 15.3.2018,  

s. 30. 

(1) EUT L 390 av 31.12.2004, s. 38. 

(2) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1569/2007 av 21. desember 2007 om innføring av en ordning for fastsettelse av likeverdighet for 

regnskapsstandarder som anvendes av verdipapirutstedere fra tredjestater i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/71/EF og 

2004/109/EF (EUT L 340 av 22.12.2007, s. 66). 

(3) Kommisjonsvedtak 2008/961/EF av 12. desember 2008 om utstedere fra tredjestaters anvendelse av visse tredjestaters nasjonale 

regnskapsstandarder og internasjonale standarder for finansiell rapportering for å utarbeide sine konsernregnskaper (EUT L 340 av 

19.12.2008, s. 112). 
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6) Overgangsperioden bør derfor forlenges til 31. mars 2016, slik at utstedere fra tredjestater kan utarbeide sine 

årsregnskaper og halvårsregnskaper i Unionen i samsvar med Indias alminnelig anerkjente regnskapsprinsipper. Denne 

forlengelsen bør være tilstrekkelig til at indiske myndigheter kan fullføre tilnærmingen av Indias alminnelig anerkjente 

regnskapsprinsipper til IFRS. 

7) Ettersom overgangsperioden da Indias alminnelig anerkjente regnskapsprinsipper skulle anses som likeverdige i henhold 

til vedtak 2008/961/EF, utløp 31. desember 2014, bør denne beslutning av hensyn til rettssikkerheten få anvendelse fra 

1. januar 2015. 

8) Vedtak 2008/961/EF bør derfor endres. 

9) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den europeiske verdipapirkomité — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I artikkel 1 nr. 3 i vedtak 2008/961/EF erstattes datoen «1. januar 2015» med datoen «1. april 2016». 

Artikkel 2 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Dette beslutning får anvendelse fra 1. januar 2015. 

Utferdiget i Brussel, 23. september 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jonathan HILL 

 Medlem av Kommisjonen 

 __________  


