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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2019/815 

av 17. desember 2018 

om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/109/EF med hensyn til tekniske 

reguleringsstandarder for spesifisering av et felles elektronisk rapporteringsformat(*) 

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 4 nr. 7, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til direktiv 2004/109/EF skal utstedere hvis verdipapirer er opptatt til handel på et regulert marked, 

offentliggjøre sine årsrapporter. 

2) Utstedere bør utarbeide hele årsrapporten i XHTML-format (Extensible Hypertext Markup Language). XHTML krever 

ingen særskilte metoder for å kunne presenteres i et menneskelesbart format. XHTML er et ikke-beskyttet elektronisk 

rapporteringsformat som kan anvendes fritt. 

3) I henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002(2) skal selskaper som er underlagt en 

medlemsstats lovgivning, og hvis verdipapirer er opptatt til handel på et regulert marked i en medlemsstat, utarbeide sitt 

konsernregnskap i samsvar med internasjonale regnskapsstandarder, vanligvis omtalt som IFRS (International Financial 

Reporting Standards), vedtatt i henhold til forordning (EF) nr. 1606/2002. I kommisjonsvedtak 2008/961/EF(3) er det 

fastsatt at en utsteder fra en tredjestat som er børsnotert i Unionen, også kan utarbeide sitt konsernregnskap i samsvar 

med IFRS utgitt av IASB (International Accounting Standards Board). 

4) Vedtakelsen og anvendelsen av IFRS har som mål å sikre en høy grad av gjennomsiktighet og gjøre årsregnskaper mer 

sammenlignbare. For ytterligere å lette tilgjengeligheten, analysen og sammenlignbarheten bør det i konsernregnskaper 

som inngår i årsrapporter som er utarbeidet enten i samsvar med IFRS vedtatt i henhold til forordning (EF)  

nr. 1606/2002 eller i samsvar med IFRS utgitt av IASB (begge omtales heretter som «IFRS-konsernregnskap»), lages 

markeringer ved hjelp av XBRL (eXtensible Business Reporting Language). XBRL er maskinleselig og gjør det mulig 

med automatisert lesing av store mengder opplysninger. XBRL er veletablert og i bruk i en rekke jurisdiksjoner, og det 

er for tiden det eneste hensiktsmessige markeringsspråket for å lage markeringer i årsregnskaper.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 143 av 29.5.2019, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 82/2020 av 12. juni 2020 

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 390 av 31.12. 2004, s. 38. 

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 av 19. juli 2002 om anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder (EFT  

L 243 av 11.9.2002, s. 1). 

(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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5) En nytte- og kostnadsanalyse utført av Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet (ESMA) støttet bruken 

av Inline XBRL for å integrere XBRL-markeringer i XHTML-dokumenter. Derfor bør Inline XBRL-teknologien 

benyttes. 

6) Bruken av XBRL-markeringsspråket innebærer anvendelse av en taksonomi for å konvertere menneskelesbar tekst til 

maskinleselig informasjon. IFRS-taksonomien, som stilles til rådighet av IFRS Foundation, er en veletablert taksonomi 

utviklet for å lage markeringer i IFRS-opplysninger. Bruken av IFRS-taksonomien gjør det enklere å sammenligne 

markeringer i årsregnskaper som er utarbeidet i samsvar med IFRS, på globalt nivå. Den sentrale taksonomien som skal 

brukes til det felles elektroniske rapporteringsformatet, bør derfor bygge på IFRS-taksonomien og være en utvidelse av 

den. 

7) For å ta hensyn til eventuelle framtidige vedtakelser av IFRS i henhold til forordning (EF) nr. 1606/2002, endringer i 

XBRL-spesifikasjonene eller annen teknisk utvikling eller for å utvide de lovfestede kravene om å markere 

opplysninger i årsrapporten bør bestemmelsene i denne forordningen ajourføres regelmessig på grunnlag av utkast til 

tekniske reguleringsstandarder utarbeidet av ESMA. 

8) Taksonomien for bruk av XBRL-markeringsspråket er tilgjengelig i form av et sett av elektroniske XBRL-filer 

(«XBRL-taksonomifiler») som gir en strukturert framstilling av de elementene som i hovedsak utgjør den sentrale 

taksonomien. Hierarkiet av elementer og deres relevante datatyper bør gjøres tilgjengelig for utstedere i en enkel, 

menneskelesbar form i denne forordningen. For å lette tilgjengeligheten til, analysen av og sammenlignbarheten til 

årsrapporter i praksis er det svært viktig at utstedere bruker XBRL-taksonomifiler som oppfyller alle relevante tekniske 

og lovfestede krav. For å gjøre det lettere å nå dette målet bør ESMA offentliggjøre XBRL-taksonomifiler på sitt 

nettsted i et maskinleselig og fritt nedlastbart format. 

9) Av hensyn til gjennomsiktigheten, tilgjengeligheten, analysen og sammenlignbarheten bør utstedere, dersom medlems-

statenes lovgivning tillater eller krever markeringer i andre deler av årsrapportene enn IFRS-konsernregnskapet, ved 

markeringer i disse delene bruke XBRL-markeringsspråket og egnet taksonomi utarbeidet for slike formål av medlems-

staten der de er registrert. 

10) Av hensyn til gjennomsiktigheten, tilgjengeligheten, analysen og sammenlignbarheten bør utstedere fritt kunne markere 

opplysninger i IFRS-konsernregnskaper så detaljert som teknisk mulig. Av samme årsak bør det også fastsettes 

obligatoriske standarder for minste detaljrikdom for markeringer. Når det gjelder hovedoppstillingene i IFRS-

konsernregnskaper, bør en standard for detaljert merking anvendes, slik at det lages fullstendige markeringer i disse 

hovedoppstillingene. Når det gjelder notene til IFRS-konsernregnskaper, bør en standard for blokkmerking anvendes 

dersom hele avsnitt i disse notene skal markeres ved hjelp av enhetlige taksonomielementer. Kravet om blokkmerking 

bør imidlertid ikke begrense utstedernes mulighet til å markere notene til IFRS-konsernregnskaper med et høyere 

detaljnivå. 

11) For å legge til rette for en effektiv gjennomføring av et felles elektronisk rapporteringsformat bør det fastsettes nærmere 

bestemmelser om bruk av Inline XBRL-teknologi. For å hjelpe utstedere og programvareselskaper med å utvikle 

programvare til utarbeiding av årsrapporter i samsvar med de lovfestede kravene i denne forordningen bør ESMA 

fastsette retningslinjer for generelle problemer i forbindelse med generering av Inline XBRL Instance-dokumenter. 

12) Som fastsatt i artikkel 4 nr. 7 i direktiv 2004/109/EF bør denne forordningen få anvendelse på årsrapporter som 

inneholder årsregnskap for regnskapsår som begynner 1. januar 2020 eller senere. For å legge til rette for en smidig 

gjennomføring av den finansielle rapporteringen i et maskinleselig format, og særlig for å gi utstederne rimelig tid til å 

tilpasse seg bruken av XBRL-teknologien, bør obligatorisk markering av årsregnskapsnoter bare gjelde årsregnskap for 

regnskapsår som begynner 1. januar 2022 eller senere.  
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13) Denne forordningen bygger på utkastet til tekniske reguleringsstandarder som ESMA har framlagt for Kommisjonen. 

14) Under utarbeidingen av utkastet til tekniske reguleringsstandarder som ligger til grunn for denne forordningen, 

samarbeidet ESMA regelmessig og nær med Den europeiske banktilsynsmyndighet og Den europeiske tilsynsmyndighet 

for forsikring og tjenestepensjoner for å ta hensyn til særtrekkene hos banker, finansformidlere og forsikringsselskaper 

og for å sikre tverrsektoriell konsekvens i arbeidet og komme fram til felles standpunkter. 

15) ESMA har holdt åpne offentlige høringer om utkastet til tekniske reguleringsstandarder som ligger til grunn for denne 

forordningen, analysert de mulige tilknyttede kostnadene og fordelene, innhentet uttalelse fra interessentgruppen for 

verdipapirer og markeder opprettet ved artikkel 37 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010(4) og 

gjennomført prøvinger i felten. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Formål 

Denne forordningen spesifiserer det felles elektroniske rapporteringsformatet omhandlet i artikkel 4 nr. 7 i direktiv 

2004/109/EF som utstedere skal bruke når de utarbeider årsrapporter. 

Artikkel 2 

Definisjoner 

I denne forordningen menes med 

1) «sentral taksonomi» det samlede settet av taksonomielementer angitt i vedlegg VI og følgende samling av lenker: 

a) En presentasjonslenkebase, som grupperer taksonomielementene. 

b) En beregningslenkebase, som uttrykker aritmetiske forhold mellom taksonomielementer. 

c) En betegnelseslenkebase, som beskriver betydningen av hvert taksonomielement. 

d) En definisjonslenkebase, som avspeiler dimensjonelle forhold mellom de sentrale taksonomielementene, 

2) «utvidet taksonomi» det samlede settet av taksonomielementer og følgende samling av lenker, begge opprettet av utsteder: 

a) En presentasjonslenkebase, som grupperer taksonomielementene. 

b) En beregningslenkebase, som uttrykker aritmetiske forhold mellom taksonomielementer. 

c) En betegnelseslenkebase, som beskriver betydningen av hvert taksonomielement. 

d) En definisjonslenkebase, som sikrer dimensjonell gyldighet for det resulterende XBRL Instance-dokumentet mot den 

utvidede taksonomien, 

3) «IFRS-konsernregnskaper» konsernregnskaper utarbeidet enten i samsvar med IFRS vedtatt i henhold til forordning (EF) 

nr. 1606/2002 eller i samsvar med IFRS omhandlet i artikkel 1 første ledd bokstav a) i beslutning 2008/961/EF. 

Artikkel 3 

Felles elektronisk rapporteringsformat 

Utstedere skal utarbeide hele årsrapporten i XHTML format. 

  

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1095/2010 av 24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet (Den 

europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet), om endring av beslutning nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjons-

beslutning 2009/77/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 84). 
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Artikkel 4 

Markeringer i IFRS-konsernregnskaper 

1. Dersom årsrapporter inneholder IFRS-konsernregnskaper, skal utstedere lage markeringer i disse konsernregnskapene. 

2. Utstedere skal som et minimum markere de opplysningene som er angitt i vedlegg II, når disse opplysningene er angitt i 

IFRS-konsernregnskapene. 

3. Utstedere kan markere andre opplysninger i IFRS konsernregnskaper enn dem som er angitt i nr. 2. 

4. For markeringer angitt i nr. 1, 2 og 3 skal utstedere bruke XBRL-markeringsspråket og en taksonomi som inneholder 

elementene angitt i den sentrale taksonomien. Dersom det i samsvar med nr. 4 i vedlegg IV ikke er hensiktsmessig å bruke 

elementene i den sentrale taksonomien, skal utstedere opprette utvidede taksonomielementer som fastsatt i vedlegg IV. 

Artikkel 5 

Markeringer i andre deler av årsrapportene 

1. Utstedere som er registrert i medlemsstater, kan lage markeringer i alle andre deler av sine årsrapporter i tillegg til dem 

som er angitt i artikkel 4, dersom de bruker XBRL-markeringsspråket og en taksonomi som er fastsatt for disse delene, og den 

taksonomien er utarbeidet av medlemsstaten der de er registrert. 

2. Utstedere som er registrert i tredjestater, skal ikke lage markeringer i andre deler av sine årsrapporter enn IFRS-

konsernregnskaper. 

Artikkel 6 

Felles regler for markeringer 

For markeringer foretatt i samsvar med artikkel 4 og 5 skal utstederne overholde følgende: 

a) Integrering av markeringene i utstedernes årsrapporter i XHTML-format ved hjelp av Inline XBRL-spesifikasjonene angitt i 

vedlegg III. 

b) Kravene til markerings- og arkiveringsregler angitt i vedlegg IV. 

Artikkel 7 

XBRL-taksonomifiler 

ESMA kan offentliggjøre maskinleselige og nedlastbare XBRL-taksonomifiler basert på den sentrale taksonomien. Disse filene 

skal oppfylle kriteriene angitt i vedlegg V. 

Artikkel 8 

Ikrafttredelse og anvendelse 

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

Den får anvendelse på årsrapporter som inneholder årsregnskap for regnskapsår som begynner 1. januar 2020 eller senere. 

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

Utferdiget i Brussel 17. desember 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  



Nr. 3/428 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 14.1.2021 

 

 

[Vedlegget er kunngjort i EUT L 143 av 29.5.2019, s. 5–792.] 


