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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2020/1434 

av 9. oktober 2020 

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 

standard for finansiell rapportering (IFRS) nr. 16(*) 

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) Covid-19-pandemien har utsatt Unionen og dens økonomi for et ytre sjokk uten sidestykke og gjort det nødvendig med 

tiltak for i størst mulig grad å minske de negative virkningene for borgere og foretak. 

3) Medlemsstatene og Unionen har truffet tiltak for å gi foretak økonomisk bistand, herunder betalingsutsettelser basert på 

private eller offentlige moratorier, for å hindre unødvendige konkurser og tap av arbeidsplasser og for å støtte rask 

gjeninnhenting. 

4) Den 28. mai 2020 offentliggjorde IASB (International Accounting Standards Board) «Covid-19-relaterte 

leienedsettelser» (en endring av internasjonal standard for finansiell rapportering (IFRS) nr. 16 Leieavtaler). 

5) Ved endringen av IFRS 16 gis det mulighet for frivillige, midlertidige covid-19-relaterte driftsmessige lettelser for 

leietakere som nyter godt av betalingsutsettelse for leien, uten at relevansen og nytten av den finansielle informasjonen 

som rapporteres av selskaper, undergraves. Etter samråd med EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) 

konkluderer Kommisjonen med at endringene av IFRS 16 oppfyller kriteriene for vedtakelse fastsatt i artikkel 3 nr. 2 i 

forordning (EF) nr. 1606/2002. 

6) IASB fastsatte ikrafttredelsestidspunktet for endringene av IFRS 16 til 1. juni 2020. Bestemmelsene i denne 

forordningen 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. 

7) Av hensyn til det akutte behovet for disse covid-19-relaterte driftsmessige lettelsene bør denne forordningen tre i kraft 

dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

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

9) Tiltakene fastsatt i denne forordningen er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for regnskapsregulering. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 331 av 12.10.2020, s. 20, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 162/2021 av  

23. april 2021 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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VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

I vedlegget til forordning (EF) nr. 1126/2008 endres internasjonal standard for finansiell rapportering (IFRS) nr. 16 Leieavtaler 

som fastsatt i vedlegget til denne forordningen. 

Artikkel 2 

Alle selskaper skal anvende endringene nevnt i artikkel 1 senest fra 1. juni 2020 for regnskapsår som begynner 1. januar 2020 

eller senere. 

Artikkel 3 

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

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

Utferdiget i Brussel 9. oktober 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 __________  
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VEDLEGG 

Covid-19-relaterte leienedsettelser 

Endring av IFRS 16 

Endring av IFRS 16 Leieavtaler 

Nytt nr. 46A, 46B, 60A, C1A, C20A og C20B tilføyes. Ny overskrift tilføyes før C20A. For å lette lesingen er disse numrene 

ikke understreket. 

LEIETAKER 

Måling 

Etterfølgende måling 

Endringer av leieavtalen 

46A Som en praktisk løsning kan en leietaker velge ikke å vurdere om en leienedsettelse som oppfyller vilkårene i nr. 46B, er 

en endring av leieavtalen. En leietaker som gjør dette valget, skal regnskapsføre alle endringer i leiebetalinger som følge 

av leienedsettelsen på samme måte som den ville regnskapsføre endringen ved anvendelse av denne standarden dersom 

endringen ikke var en endring av leieavtalen. 

46B Den praktiske løsningen i nr. 46A får anvendelse bare på leienedsettelser som er en direkte følge av covid-19-pandemien, 

og bare dersom alle følgende vilkår er oppfylt: 

a) Endringen i leiebetalingene resulterer i et revidert vederlag for leieavtalen som i det vesentlige er det samme som 

eller mindre enn vederlaget for leieavtalen umiddelbart før endringen. 

b) Enhver reduksjon av leiebetalingene påvirker bare betalinger som opprinnelig forfalt på eller før 30. juni 2021 (for 

eksempel ville en leienedsettelse oppfylle dette vilkåret dersom den resulterer i reduserte leiebetalinger på eller før 

30. juni 2021 og økte leiebetalinger etter 30. juni 2021). 

c) Det er ingen vesentlige endringer av andre vilkår i leieavtalen. 

Opplysninger 

60A Dersom en leietaker anvender den praktiske løsningen i nr. 46A, skal leietakeren opplyse om 

a) at den har anvendt den praktiske løsningen på alle leienedsettelser som oppfyller vilkårene i nr. 46B, eller, dersom 

løsningen ikke er anvendt på alle slike leienedsettelser, gi opplysninger om arten av avtaler som den har anvendt den 

praktiske løsningen på (se nr. 2), og 

b) det beløpet som er innregnet i regnskapsperiodens resultat for å gjenspeile endringer i leiebetalinger som følger av 

leienedsettelser som leietakeren har anvendt den praktiske løsningen i nr. 46A på. 

Vedlegg C 

Ikrafttredelse og overgangsbestemmelser 

IKRAFTTREDELSE 

C1A Ved «Covid-19-relaterte leienedsettelser», utstedt i mai 2020, ble nr. 46A, 46B, 60A, C20A og C20B tilføyd. En 

leietaker skal anvende denne endringen på årsregnskap som omfatter perioder som begynner 1. juni 2020 eller senere. 

Tidligere anvendelse er tillatt, også i årsregnskap som ikke er godkjent for utstedelse 28. mai 2020. 
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OVERGANGSBESTEMMELSER 

Covid-19-relaterte leienedsettelser for leietakere 

C20A En leietaker skal anvende «Covid-19-relaterte leienedsettelser» (se nr. C1A) med tilbakevirkende kraft og innregne den 

samlede virkningen av førstegangsanvendelsen av denne endringen som en justering av åpningssaldoen for opptjent 

egenkapital (eller en annen bestanddel av egenkapitalen, alt etter hva som er relevant) ved begynnelsen av 

regnskapsåret da leietakeren første gang anvender endringen. 

C20B I rapporteringsperioden da en leietaker første gang anvender «Covid-19-relaterte leienedsettelser», er leietakeren ikke 

forpliktet til å gi de opplysningene som kreves i henhold til nr. 28 bokstav f) i IAS 8. 

 __________  


