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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/1989 

av 6. november 2017 

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 internasjonal 

regnskapsstandard (IAS) nr. 12(*) 

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) Den 19. januar 2016 kunngjorde IASB (International Accounting Standards Board) endringer av internasjonal regn-

skapsstandard (IAS) nr. 12: «Inntektsskatt». Formålet med endringene er å presisere hvordan eiendeler ved utsatt skatt 

knyttet til gjeldsinstrumenter målt til virkelig verdi skal regnskapsføres. 

3) Samråd med EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) bekrefter at endringene av IAS 12 oppfyller 

kriteriene for vedtakelse fastsatt i artikkel 3 nr. 2 i forordning (EF) nr. 1606/2002. 

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

5) IASB fastsatte ikrafttredelsesdatoen for endringene av IAS 12 til 1. januar 2017. Bestemmelsene i denne forordning bør 

derfor få anvendelse med tilbakevirkende kraft for å sikre rettssikkerhet for de berørte utstederne og sammenheng med 

andre regnskapsstandarder fastsatt i forordning (EF) nr. 1126/2008. 

6) 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 endres IAS 12: «Inntektsskatt» som fastsatt i vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Alle selskaper skal anvende endringene nevnt i artikkel 1 senest fra første dag i det første regnskapsåret som begynner etter  

1. januar 2017. 

Artikkel 3 

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

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 291 av 9.11.2017, s. 84, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 135/2019 av 8. mai 2019 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XXII (Selskapsrett), ennå ikke kunngjort. 

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

Utferdiget i Brussel 6. november 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Innregning av eiendeler ved utsatt skatt for urealiserte tap 

(Endringer av IAS 12) 

Endringer av IAS 12: «Inntektsskatt» 

Nr. 29 endres, og nytt nr. 27A, 29A og 98G tilføyes. Et eksempel etter nr. 26 tilføyes også. Nr. 24, nr. 26 bokstav d), artikkel 27 

og 28 er ikke endret, men er tatt med for å lette henvisningen. 

Skattereduserende midlertidige forskjeller 

24 En eiendel ved utsatt skatt skal innregnes for alle skattereduserende midlertidige forskjeller i den utstrekning det 

er sannsynlig at det vil foreligge en skattepliktig inntekt som den skattereduserende midlertidige forskjellen kan 

utnyttes mot, med mindre eiendelen ved utsatt skatt er oppstått ved førstegangsinnregning av en eiendel eller 

forpliktelse i en transaksjon som 

(a) ikke er en virksomhetssammenslutning, og 

(b) som på transaksjonstidspunktet verken påvirker regnskapsmessig overskudd eller skattepliktig inntekt 

(skattemessig underskudd). 

For skattereduserende midlertidige forskjeller som er tilknyttet investeringer i datterforetak, filialer og 

tilknyttede foretak samt andeler i felleskontrollert virksomhet, skal imidlertid en eiendel ved utsatt skatt 

innregnes i samsvar med nr. 44. 

… 

26 Nedenfor følger eksempler på skattereduserende midlertidige forskjeller som fører til eiendeler ved utsatt skatt: 

a) … 

d) Visse eiendeler kan regnskapsføres til virkelig verdi eller verdireguleres uten at det foretas en tilsvarende justering av 

skattemessige grunner (se nr. 20). Det oppstår en skattereduserende midlertidig forskjell dersom eiendelens skatte-

messige verdi overstiger dens balanseførte verdi. 

Eksempel som illustrerer nr. 26 bokstav d) 

Identifisering av en skattereduserende midlertidig forskjell ved slutten av år 2: 

Foretak A kjøper for VE 1 000 ved begynnelsen av år 1 et gjeldsinstrument med en nominell verdi på VE 1 000 som 

forfaller til betaling om fem år, med en rente på 2 % som skal betales ved slutten av hvert år. Den effektive renten er  

2 %. Gjeldsinstrumentet måles til virkelig verdi. 

Ved slutten av år 2 er gjeldsinstrumentets virkelige verdi redusert til VE 918 VE som følge av en økning i markeds-

rentene til 5 %. Det er sannsynlig at foretak A vil motta alle de kontraktsregulerte kontantstrømmene dersom det 

fortsetter å inneha gjeldsinstrumentet. 

Eventuelle gevinster (tap) på gjeldsinstrumentet er skattepliktige (skattereduserende) først når de realiseres. Gevinster 

(tap) som oppstår ved salg eller når gjeldsinstrumentet forfaller, beregnes for skattemessige formål som differansen 

mellom det beløpet som mottas, og gjeldsinstrumentets opprinnelige anskaffelseskost. 

Den skattemessige verdien av gjeldsinstrumentet er følgelig dets opprinnelige anskaffelseskost. 

Forskjellen mellom gjeldsinstrumentets balanseførte verdi i foretak As balanseoppstilling på VE 918 og dets 

skattemessige verdi på VE 1 000 medfører en skattereduserende midlertidig forskjell på VE 82 ved slutten av år 2  

(se nr. 20 og 26 bokstav d)) uansett om foretak A forventer å gjenvinne gjeldsinstrumentets balanseførte verdi ved salg 

eller bruk, dvs. ved å inneha det og motta kontraktsregulerte kontantstrømmer, eller en kombinasjon av begge. 
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Dette skyldes at skattereduserende midlertidige forskjeller er forskjeller mellom en eiendels eller en forpliktelses 

balanseførte verdi i balanseoppstillingen og den skattemessige verdien som vil resultere i beløp som er fradrags-

berettiget ved beregning av skattepliktig inntekt (skattemessig underskudd) for framtidige perioder, når den 

balanseførte verdien av eiendelen eller forpliktelsen gjenvinnes eller gjøres opp (se nr. 5). Foretak A får et fradrag 

som tilsvarer den skattemessige verdien av eiendelen på VE 1 000 ved beregning av skattepliktig inntekt (skattemessig 

underskudd) enten ved salg eller ved forfall. 

27 Reverseringen av skattereduserende midlertidige forskjeller fører til fradrag ved beregning av skattepliktige inntekter i 

framtidige perioder. Men økonomiske fordeler i form av reduserte skatteinnbetalinger vil bare tilflyte foretaket dersom 

det opptjener tilstrekkelig store skattepliktige inntekter som fradragene kan motregnes mot. Derfor innregner et foretak 

eiendeler ved utsatt skatt bare når det er sannsynlig at skattepliktige inntekter som den skattereduserende midlertidige 

forskjellen kan utnyttes mot, vil bli tilgjengelige. 

27A Når et foretak vurderer om skattepliktige inntekter som den skattereduserende midlertidige forskjellen kan utnyttes mot, 

er tilgjengelige, vurderer det om skattelovgivningen begrenser kildene til skattepliktige inntekter som foretaket kan gjøre 

fradrag mot ved reversering av den skattereduserende midlertidige forskjellen. Dersom skattelovgivningen ikke 

inneholder slike begrensninger, vurderer foretaket en skattereduserende midlertidig forskjell i kombinasjon med alle sine 

øvrige skattereduserende midlertidige forskjeller. Dersom skattelovgivningen begrenser muligheten til å utnytte tap til 

fradrag mot inntekt av en bestemt type, vurderes en skattereduserende midlertidig forskjell i kombinasjon med andre 

skattereduserende midlertidige forskjeller av passende type. 

28 Det er sannsynlig at en skattepliktig inntekt som en skattereduserende midlertidig forskjell kan utnyttes mot, vil være 

tilgjengelig når det er tilstrekkelige skatteøkende midlertidige forskjeller tilknyttet samme skattemyndighet og samme 

skattepliktige foretak som forventes å reversere 

a) i samme periode som den forventede reverseringen av den skattereduserende midlertidige forskjellen, eller 

b) i perioder som et skattemessig underskudd som oppstår av eiendelen ved utsatt skatt, kan tilbake- eller framføres til. 

Under slike omstendigheter innregnes eiendelen ved utsatt skatt i perioden da de skattereduserende midlertidige forskjel-

lene oppstår. 

29 Når det ikke er tilstrekkelige skatteøkende midlertidige forskjeller tilknyttet samme skattemyndighet og samme 

skattepliktige foretak, innregnes eiendelen ved utsatt skatt i den utstrekning 

a) det er sannsynlig at foretaket vil ha en tilstrekkelig skattepliktig inntekt som er tilknyttet samme skattemyndighet og 

samme skattepliktige foretak i samme periode som reverseringen av den skattereduserende midlertidige forskjellen 

(eller i de periodene som et skattemessig underskudd som oppstår av eiendelen ved utsatt skatt, kan tilbake- eller 

framføres til). Ved vurderingen av om foretaket vil ha tilstrekkelig skattepliktig inntekt i framtidige perioder,  

i) sammenligner foretaket de skattereduserende midlertidige forskjellene med framtidige skattepliktige inntekter 

eksklusive skattefradrag som følge av reverseringen av disse skattereduserende midlertidige forskjellene. Denne 

sammenligningen viser i hvilken grad framtidig skattepliktig inntekt er tilstrekkelig til at foretaket skal kunne 

trekke fra de beløpene som reverseringen av disse skattereduserende midlertidige forskjellene resulterer i, 

ii) ser foretaket bort fra skattepliktige beløp som oppstår av skattereduserende midlertidige forskjeller som forven-

tes å oppstå i framtidige perioder, fordi eiendeler ved utsatt skatt som følger av disse skattereduserende midler-

tidige forskjellene, selv vil kreve en framtidig skattepliktig inntekt for å kunne benyttes, 

b) foretaket har muligheter for skatteplanlegging som vil skape skattepliktige inntekter i egnede perioder. 

29A Estimatet av sannsynlig framtidig skattepliktig inntekt kan omfatte gjenvinning av noen av foretakets eiendeler til en 

verdi som overstiger deres balanseførte verdi, dersom det finnes tilstrekkelig bevis for at det er sannsynlig at foretaket vil 

oppnå dette. Når en eiendel måles til virkelig verdi, skal foretaket f.eks. vurdere om det finnes tilstrekkelig bevis for å 

fastslå at det er sannsynlig at foretaket vil gjenvinne eiendelen til en verdi som overstiger dens balanseførte verdi. Dette 

kan for eksempel være tilfellet når et foretak forventer å inneha et gjeldsinstrument med fast rente og motta de 

kontraktsregulerte kontantstrømmene. 

… 
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IKRAFTTREDELSE 

… 

98G Ved «Innregning av eiendeler ved utsatt skatt for urealiserte tap» (endringer av IAS 12), utstedt i januar 2016, ble nr. 29 

endret, og nytt nr. 27A, 29A samt eksempelet etter nr. 26 ble tilføyd. Et foretak skal anvende disse endringene på 

årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2017 eller senere. Tidligere anvendelse er tillatt. Dersom et 

foretak anvender disse endringene på en tidligere periode, skal foretaket opplyse om dette. Et foretak skal anvende disse 

endringene med tilbakevirkende kraft i samsvar med IAS 8: «Regnskapsprinsipper, endringer i regnskapsmessige 

estimater og feil». Ved førstegangsanvendelse av endringen kan imidlertid endringen i åpningssaldoen for egenkapital i 

den tidligste sammenligningsperioden innregnes i åpningssaldoen for opptjent egenkapital (eller en annen bestanddel av 

egenkapitalen, alt etter hva som er relevant) uten å fordele endringen mellom åpningssaldoen for opptjent egenkapital og 

andre bestanddeler av egenkapitalen. Dersom et foretak benytter denne muligheten, skal det opplyse om dette. 

 __________  


