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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2018/1595 

av 23. oktober 2018 

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. 23 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 standarder og tolkninger som 

forelå 15. oktober 2008. 

2) 7. juni 2017 kunngjorde IASB (International Accounting Standards Board) tolkning nr. 23: «Usikkerhet omkring 

behandling av inntektsskatt» fra Den internasjonale tolkningskomité for finansiell rapportering (IFRIC 23). IFRIC 23 angir 

hvordan usikkerhet skal gjenspeiles ved regnskapsføring av inntektsskatt. 

3) Som følge av vedtakelsen av IFRIC 23 må internasjonal standard for finansiell rapportering (IFRS) nr. 1 endres for å 

sikre samsvar mellom de internasjonale regnskapsstandardene. 

4) Samrådet med EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) bekrefter at IFRIC 23 oppfyller kriteriene for 

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

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

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 gjøres følgende endringer: 

a) Tolkning nr. 23 «Usikkerhet omkring behandling av inntektsskatt» fra Den internasjonale komité for finansiell rapportering 

(IFRIC 23) innsettes som fastsatt i vedlegget til denne forordning. 

b) Internasjonal standard for finansiell rapportering (IFRS) nr. 1 endres i samsvar med IFRIC 23, som fastsatt i vedlegget til 

denne forordning. 

Artikkel 2 

Alle selskaper skal anvende endringene nevnt i artikkel 1 senest fra første dag i det regnskapsåret som begynner 1. januar 2019 

eller senere. 

Artikkel 3 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 265 av 24.10.2018, s. 3, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 180/2019 av 13. juni 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). 

2020/EØS/7/66 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 23. oktober 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

IFRIC 23 

USIKKERHET OMKRING BEHANDLING AV INNTEKTSSKATT 

IFRIC 23 

USIKKERHET OMKRING BEHANDLING AV INNTEKTSSKATT 

REFERANSER 

— IAS 1: «Presentasjon av finansregnskap» 

— IAS 8: «Regnskapsprinsipper, endringer i regnskapsmessige estimater og feil» 

— IAS 10: «Hendelser etter rapporteringsperioden» 

— IAS 12: «Inntektsskatt» 

BAKGRUNN 

1. IAS 12: «Inntektsskatt» angir kravene til eiendeler og forpliktelser ved periodeskatt og utsatt skatt. Et foretak anvender 

kravene i IAS 12 på grunnlag av gjeldende skattelovgivning. 

2. Det kan være uklart hvordan skattelovgivningen får anvendelse på en bestemt transaksjon eller omstendighet. Det er ikke 

sikkert at det er kjent om en bestemt skattemessig behandling kan godtas i henhold til skattelovgivningen, før den relevante 

skattemyndigheten eller en domstol treffer en framtidig beslutning. Følgelig kan en tvist eller skattemyndighetens 

undersøkelse av en bestemt skattemessig behandling påvirke et foretaks regnskap for en eiendel eller forpliktelse ved 

periodeskatt eller utsatt skatt. 

3. I denne tolkningen 

a) viser «skattemessig behandling» til behandlingen som et foretak anvender eller planlegger å anvende ved sin 

innberetning av inntektsskatt, 

b) viser «skattemyndighet» til det eller de organene som beslutter hvorvidt skattemessig behandling kan godtas i henhold 

til skattelovgivningen. Dette kan også være en domstol, 

c) er en «usikker skattemessig behandling» en skattemessig behandling der det hersker usikkerhet om hvorvidt den relevante 

skattemyndigheten vil godta den skattemessige behandlingen i henhold til skattelovgivningen. For eksempel er et foretaks 

beslutning om ikke å innberette inntektsskatt i en skattejurisdiksjon, eller om ikke å ta med en bestemt inntekt som 

skattepliktig inntekt, en usikker skattemessig behandling dersom det er usikkert om dette kan godtas i henhold til 

skattelovgivningen. 

VIRKEOMRÅDE 

4. Denne tolkningen tydeliggjør hvordan innregnings- og målingskravene i IAS 12 skal anvendes når det er usikkerhet omkring 

behandling av inntektsskatt. I dette tilfellet skal et foretak innregne og måle sin eiendel eller forpliktelse ved periodeskatt eller 

utsatt skatt ved å anvende kravene i IAS 12 på grunnlag av skattepliktig inntekt (skattemessig underskudd), skattegrunnlag, 

uutnyttede skattemessige underskudd, uutnyttede skattefradrag og skattesatser bestemt ved anvendelse av denne tolkning. 

PROBLEMSTILLINGER 

5. Når det foreligger usikkerhet omkring skattemessig behandling, omhandler denne tolkning 

a) hvorvidt et foretak vurderer usikker skattemessig behandling separat, 

b) et foretaks antakelser om skattemyndighetenes undersøkelse av skattemessig behandling, 

c) hvordan et foretak fastsetter skattepliktig inntekt (skattemessig underskudd), skattegrunnlag, uutnyttede skattemessige 

underskudd, uutnyttede skattefradrag og skattesatser, og 

d) hvordan et foretak vurderer endringer i fakta og omstendigheter.  
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KONSENSUS 

Hvorvidt et foretak vurderer usikker skattemessig behandling separat 

6. Et foretak skal avgjøre hvorvidt det skal vurdere hver usikre skattemessige behandling separat eller sammen med en eller 

flere andre usikre skattemessige behandlinger, ut fra hvilken metode som best forutser utfallet av usikkerheten. Når et 

foretak avgjør hvilken metode som best forutser utfallet av usikkerheten, kan det for eksempel overveie a) hvordan det 

utarbeider sin innberetning av inntektsskatt og støtter den skattemessige behandlingen, eller b) hvordan foretaket forventer 

at skattemyndigheten foretar sin undersøkelse og løser problemer som måtte oppstå i forbindelse med denne 

undersøkelsen. 

7. Dersom et foretak ved anvendelsen av nr. 6 vurderer flere usikre skattemessige behandlinger sammen, skal foretaket forstå 

henvisninger til en «usikker skattemessig behandling» i denne tolkning som henvisninger til gruppen av usikre 

skattemessige behandlinger samlet. 

Skattemyndighetenes undersøkelse 

8. Ved vurderingen av hvorvidt og hvordan en usikker skattemessig behandling påvirker fastsettelsen av skattepliktig inntekt 

(skattemessig underskudd), skattegrunnlag, uutnyttede skattemessige underskudd, uutnyttede skattefradrag og skattesatser, 

skal et foretak anta at en skattemyndighet vil undersøke beløp den har rett til å undersøke, og ha full kunnskap om 

tilknyttede opplysninger når den foretar disse undersøkelsene. 

Fastsettelse av skattepliktig inntekt (skattemessig underskudd), skattegrunnlag, uutnyttede skattemessige 

underskudd, uutnyttede skattefradrag og skattesatser 

9. Et foretak skal vurdere om det er sannsynlig at en skattemyndighet vil godta en usikker skattemessig behandling. 

10. Dersom et foretak konkluderer med at det er sannsynlig at skattemyndigheten vil godta en usikker skattemessig behandling, 

skal foretaket fastsette skattepliktig inntekt (skattemessig underskudd), skattegrunnlag, uutnyttede skattemessige underskudd, 

uutnyttede skattefradrag eller skattesatser i samsvar med den skattemessige behandlingen som anvendes eller planlegges 

anvendt i dens innberetninger av inntektsskatt. 

11. Dersom et foretak konkluderer med at det ikke er sannsynlig at skattemyndigheten vil godta en usikker skattemessig 

behandling, skal foretaket gjenspeile virkningen av usikkerheten ved fastsettelse av skattepliktig inntekt (skattemessig 

underskudd), skattegrunnlag, uutnyttede skattemessige underskudd, uutnyttede skattefradrag eller skattesatser. Et foretak skal 

gjenspeile virkningen av usikkerheten for hver usikre skattemessige behandling ved hjelp av en av følgende metoder, 

avhengig av hvilken metode foretaket forventer best vil forutse utfallet av usikkerheten: 

a) Det mest sannsynlige beløpet — det mest sannsynlige konkrete beløpet i et intervall av mulige utfall. Det mest 

sannsynlige beløpet kan best forutse utfallet av usikkerheten dersom de mulige utfallene er binære eller er konsentrert 

omkring én verdi. 

b) Forventet verdi — summen av sannsynlighetsvektede beløp i et intervall av mulige utfall. Forventet verdi kan best 

forutse utfallet av usikkerheten dersom det er en rekke mulige utfall som verken er binære eller konsentrert omkring én 

verdi. 

12. Dersom en usikker skattemessig behandling påvirker periodeskatt og utsatt skatt (for eksempel dersom den påvirker både 

skattepliktig inntekt som brukes til å fastsette periodeskatt, og skattegrunnlag som brukes til å fastsette utsatt skatt), skal 

foretaket foreta konsekvente vurderinger og beregninger for både periodeskatt og utsatt skatt. 

Endringer i fakta og omstendigheter 

13. Et foretak skal revurdere en bedømmelse eller et estimat som kreves i henhold til denne tolkning, dersom fakta og omsten-

digheter som ligger til grunn for bedømmelsen eller estimatet, endres, eller som følge av nye opplysninger som påvirker 

bedømmelsen eller estimatet. For eksempel kan en endring i fakta og omstendigheter endre et foretaks konklusjoner om 

hvorvidt en skattemessig behandling eller foretakets estimat av virkningen av usikkerheten kan godtas, eller begge deler. A1–

A3 har veiledning om endringer i fakta og omstendigheter.  
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14. Et foretak skal gjenspeile virkningen av en endring i fakta og omstendigheter eller nye opplysninger som en endring i 

regnskapsmessig estimat i henhold til IAS 8: «Regnskapsprinsipper, endringer i regnskapsmessige estimater og feil». Et 

foretak skal anvende IAS 10: «Hendelser etter rapporteringsperioden» for å avgjøre om en endring som inntreffer etter 

rapporteringsperioden, er en hendelse som det skal tas hensyn til, eller ikke. 

Vedlegg A 

Veiledning i anvendelse 

Dette vedlegg er en integrert del av IFRIC 23 og har samme rettslige status og samme rettsvirkning som de andre delene av 

IFRIC 23. 

ENDRINGER I FAKTA OG OMSTENDIGHETER (NR. 13) 

A1 Ved anvendelse av nr. 13 i denne tolkning skal et foretak vurdere relevansen og virkningen av en endring i fakta og 

omstendigheter eller nye opplysninger i forbindelse med gjeldende skattelovgivning. For eksempel kan en bestemt 

hendelse føre til ny vurdering av en bedømmelse eller et estimat gjort i én skattemessig behandling, men ikke i en annen, 

dersom de skattemessige behandlingene er underlagt ulik skattelovgivning. 

A2 Eksempler på endringer i fakta og omstendigheter eller nye opplysninger som, avhengig av omstendighetene, kan føre til 

ny vurdering av en bedømmelse eller et estimat som kreves i henhold til denne tolkning, omfatter, men er ikke begrenset 

til, følgende: 

a) En skattemyndighets undersøkelse eller tiltak. For eksempel 

i) hvorvidt skattemyndigheten er enig eller uenig i den skattemessige behandlingen eller en lignende skattemessig 

behandling som foretaket anvender, 

ii) opplysninger om at skattemyndigheten har samtykket i eller hatt innvendinger mot en lignende skattemessig 

behandling anvendt av et annet foretak, og 

iii) opplysninger om beløpet som er mottatt eller betalt i forbindelse med en lignende skattemessig behandling. 

b) Endringer i reglene fastsatt av en skattemyndighet. 

c) Utløpet av en skattemyndighets rett til å undersøke eller revurdere en skattemessig behandling. 

A3 En skattemyndighets manglende enighet eller uenighet i en skattemessig behandling vil isolert sett neppe innebære en 

endring i fakta og omstendigheter eller nye opplysninger som påvirker bedømmelser og estimater som kreves i henhold til 

denne tolkning. 

OPPLYSNINGER 

A4 Når det foreligger usikkerhet omkring skattemessig behandling, skal et foretak avgjøre om foretaket skal opplyse om 

følgende: 

a) Bedømmelser som er gjort ved beregning av skattepliktig inntekt (skattemessig underskudd), skattegrunnlag, 

uutnyttede skattemessige underskudd, uutnyttede skattefradrag og skattesatser i henhold til nr. 122 i IAS 1: 

«Presentasjon av finansregnskap». 

b) Opplysninger om antakelsene og estimatene som benyttes ved beregning av skattepliktig inntekt (skattemessig 

underskudd), skattegrunnlag, uutnyttede skattemessige underskudd, uutnyttede skattefradrag og skattesatser i henhold 

til nr. 125–129 i IAS 1. 

A5 Dersom et foretak konkluderer med at det er sannsynlig at en skattemyndighet godtar en usikker skattemessig behandling, 

skal foretaket avgjøre om det skal offentliggjøre den potensielle virkningen av usikkerheten som en skattetilknyttet 

betingelse ved anvendelse av nr. 88 i IAS 12. 

Vedlegg B 

Ikrafttredelse og overgangsbestemmelser 

Dette vedlegg er en integrert del av IFRIC 23 og har samme rettslige status og samme rettsvirkning som de andre delene av 

IFRIC 23. 
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IKRAFTTREDELSE 

B1 Et foretak skal anvende denne tolkning på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. januar 2019 eller senere. 

Tidligere anvendelse er tillatt. Dersom et foretak anvender denne tolkning på en tidligere periode, skal foretaket opplyse 

om dette. 

OVERGANGSBESTEMMELSER 

B2 Ved førstegangsanvendelse skal et foretak anvende denne tolkning enten 

a) med tilbakevirkende kraft ved anvendelse av IAS 8, dersom dette er mulig uten bruk av senere kunnskap, eller 

b) med tilbakevirkende kraft idet den samlede virkningen av første gangs anvendelse av tolkningen innregnes på tidspunktet 

for førstegangsanvendelse. Dersom et foretak velger denne overgangsmetoden, skal det ikke omarbeide sammenlignings-

informasjon. I stedet skal foretaket innregne den samlede virkningen av første gangs anvendelse av tolkningen som en 

justering av åpningssaldoen for opptjent egenkapital (eller en annen bestanddel av egenkapitalen, alt etter hva som er 

relevant). Tidspunktet for førstegangsanvendelse er begynnelsen av årsrapporteringsperioden da et foretak første gang 

anvender denne tolkning. 

Vedlegg C 

Et foretak skal anvende endringen i dette vedlegg når det anvender IFRIC 23. 

Endring av IFRS 1: «Førstegangsanvendelse av internasjonale standarder for finansiell rapportering» 

Nr. 39AF tilføyes. 

39AF Ved IFRIC 23 «Usikkerhet omkring skattemessig behandling» ble E8 tilføyd. Et foretak skal anvende denne endringen 

når det anvender IFRIC 23. 

I vedlegg E tilføyes E8 med tilhørende overskrift. 

Usikkerhet omkring skattemessig behandling 

E8 Et foretak som anvender IFRS første gang, og hvis tidspunkt for overgang til IFRS er før 1. juli 2017, kan velge ikke å 

gjenspeile anvendelsen av IFRIC 23 «Usikkerhet omkring skattemessig behandling» i sammenligningsinformasjonen i sitt 

første IFRS-finansregnskap. Et foretak som gjør dette valget, skal innregne den samlede virkningen av anvendelsen av 

IFRIC 23 som en justering av åpningssaldoen for opptjent egenkapital (eller en annen bestanddel av egenkapitalen, alt etter 

hva som er relevant) ved begynnelsen av første IFRS-rapporteringsperiode. 

 __________  


