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Høringssvar - forslag til endring i regnskapsreglene for banker og
finansieringforetak - tilpasning til IFRS for unoterte banker

Det vises til deres brev av 22. juni 2012 der forslag til endringer i regnskapsreglene for banker og
finansieringsforetak ble sendt på høring.

Skattemessige konsekvenser
Skattedirektoratet har vurdert mulige skattemessige konsekvenser av forslaget. På de områdene det
er foreslått endrede regler regnskapsmessig er det gitt egne skattemessige vurderingsregler. De
foreslåtte endringene skal derfor etter vår vurdering ikke få noen skattemessige konsekvenser.
Dette gjelder både vurderingsregler for finansielle instrumenter og valgadgangen mellom
amortisert kost eller virkelig verdi for utlån og garantier.

Oppstillingsplan
1 forslaget til ny oppstillingsplan for resultatregnskap er det foreslått en ny post 13-Resultat fra
virksomhet under avvikling etter skatt med begrunnelsen at slikt resultat skal føres på egen linje i
resultatregnskapet etter IAS 1.82 bokstav e og IFRS 5. IFRS 5.33 krever en spesifikasjonen av
dette resultatet. Vi kan ikke se at det i forskriftsforslaget kapittel 7 er foreslått noe tilsvarende
notekrav. For skattekontrollformål er det en fordel om dette resultatet i noter blir spesifisert etter
sin art (driftsinntekter, kostnader mv.).

I oversendelsesbrevet er det påpekt at målet med endringene er å oppnå bedre sammenlingbarhet
mellom unoterte og noterte institusjoner. Vi oppfatter dette også å gjelde de endringene som er
foreslått i resultat- og balanseoppstillingen. Næringsoppgaven er tilpasset oppstillingsplanene etter
forskriften og denne må også benyttes av IFRS-rapporterende foretak. Vi anser det derfor som en
fordel om også institusjoner som avlegger regnskap etter IFRS, må følge oppstillingsplanene i
forskriften og vi kan ikke se at dette vil være i strid med IAS 1. Et slikt krav vil også lette
avstemmingen mellom det offisielle regnskapet og næringsoppgaven for slike institusjoner.
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