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at USA i vis se til fel ler blir reg net som 
«lavskatteland» i for hold til fri taks me to-
den. Ak sje ut byt ter vil i til fel le bli skat te-
plik ti ge i Norge.12 Se fi gur 2.

Figur 2 – Etter skattereformen

12 Se skatteloven § 2-38(3) bokstav a.
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Fle re land, her un der Dan mark og Sve-
ri ge, har ny ere skat te av ta ler med USA 
som gir en kil de skatt på ak sje ut byt ter i 
kon sern for hold på 5 % el ler 0 %. 
Norge og USA har i en år rek ke for-
hand let om en ny skat te av ta le, men 
det er usik kert om el ler når en ny skat-
te av ta le kan kom me på plass.13

I mel lom ti den kan det være guns tig å 
leg ge ei er skap til dat ter sel skap i USA 
via tred je land. Det er i til fel le vik tig å 
være opp merk som på at USA har 
om fat ten de «lim i ta tion of benefits»-be-
stem mel ser i sine skat te av ta ler som må 
være opp fylt for at sel ska pet skal nyte 
godt av den re du ser te skat te sat sen.14  

13 Se regjeringen.no/no/tema/okonomi-og-budsjett/skatter-
og-avgifter/skatteavtaler-mellom-norge-og-andre-stat/
id417330/.

14 Se eksempelvis skatteavtalen mellom USA og Sverige 
artikkel 17.

I til legg må na tur lig vis sub stans kra ve ne 
i fri taks me to den i Norge være  
opp fylt.

Work in pro gress

Ar tik ke len har gitt en over sikt over 
noen av de vik tig ste end rin ge ne som 
føl ge av skat te re for men i USA. Det er 
fort satt man ge uav klar te spørs mål som 
føl ge av at re gel ver ket er nytt og kom-
pli sert. Mye av for skrifts re gu le rin gen 
er hel ler ikke på plass ennå. Det kan 
bli gitt nye for skrif ter frem til 30. juni 
2019 med til ba ke vir ken de kraft fra 
1. ja nu ar 2018. Selv om den nye skat-
te lov giv nin gen er ved tatt og trådt i 
kraft, er skat te re for men – for å bru ke 
et ame ri kansk ut trykk – «work in pro-
gress»!

Eu ro pe isk til syns-
aktivi tet i 2017
I en rap port om til syns ak ti vi te ten til ESMA og regn skaps til sy ne ne i EØS kom mer det frem at 
det var god et ter le vel se av prin sip pe ne i IFRS for pre sen ta sjon av fi nan si elt re sul tat og  
 stil ling på man ge om rå der, men at det også var be hov for for bed ring på fle re om rå der. 

ESMA var skuf fet over kva li te ten på 
opp lys nin ger om prin sip per og vur de-
rin ger av skil let mel lom egen ka pi tal og 
gjeld, og ob ser ver te vi de re at om fan get 
av opp lys nin ger om ef fek ten av frem ti-
dig an ven del se av nye stan dar der for 
en stor an del av sel ska pe ne var svært 
be gren set.

Fo kus om rå der og til syns ak ti vi tet

ESMA (Eu ro pean Securities and Mar-
ket Au thor i ty) pub li ser te i star ten av 
ap ril en rap port om til syns ak ti vi te ten 

til ESMA og regn skaps til sy ne ne i 
EØS («de eu ro pe is ke til sy ne ne») i 
2017. Rap por ten gir en over sikt over 
ak ti vi te ten som er gjen nom ført gjen-
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nom året og hva som har vært de vik-
tig ste fo kus om rå de ne i pe ri oden. For 
2017 var de vik tig ste om rå de ne: pre-
sen ta sjon av fi nan si elt re sul tat og 
fi nan si ell stil ling, skil let mel lom egen-
ka pi tal og gjeld, og opp lys nin ger om 
nye stan dar der. Dis se om ta les ne den-
for. To talt ble et ut valg av 170 regn-
ska per vur dert i for hold til dis se 
spørs må le ne.

Rap por ten in ne hol der også blant 
an net kvan ti ta tiv in for ma sjon om til-
syns ak ti vi tet, om ta le av sam ord ning av 
til syns ak ti vi te ten og ut vik ling av fel les 
«re gel bok», om ta le av eva lue ring av 
IFRS 13 Må ling av vir ke lig ver di, og 
om ta le av en kel te and re for hold knyt-
tet til til syns ak ti vi te ten. 

Pre sen ta sjon i fi nans regn ska pet

ESMA me ner at økt ef fek ti vi tet i kom-
mu ni ka sjo nen i fi nans regn ska pet, og 
spe si elt fi nan si ell re sul ta ter, er sen tralt. 
Det te kom mer der for til å være et pri-
ori tert om rå de i de kom men de åre ne. 
Som ledd i det te ar bei det har de eu ro-
pe is ke til sy ne ne un der søkt for hold 
knyt tet til rap por te ring av fi nan si el le 
re sul ta ter og fi nan si ell stil ling for sel-
ska pe ne som inn gikk i ut val get.  

ESMA fant stor grad av et ter le vel se av 
prin sip pe ne i IAS 1 Pre sen ta sjon av 
fi nans regn skap når det gjel der regn-
skaps lin jer, del sum mer og over skrif ter 
i tråd med an be fa lin ger gitt av ESMA i 
tid li ge re ut ta lel ser. I stort sett alle del-
sum me ne som ble vur dert inn gikk 
regn skaps lin jer be stå en de av be løp 
inn reg net og målt i tråd med IFRS, og 
i bare to til fel ler fant de be nev ning av 
del sum mer som ble vur dert å være 
villeden de. Til sy net gjen nom før te til-
tak i beg ge dis se til fel le ne. En rek ke 
for skjel li ge del sum mer ble be nyt tet, 
noe som gjen spei ler at IAS 1 ikke de fi-
ne rer det te spe si fikt. ESMA me ner at 
yt ter li ge re vei led ning i IAS 1 vil kun ne 
gi mer kon se kvent bruk av del sum mer 
og at det te vil kun ne gi økt sam men-
lign bar het.

De fles te sel ska pe ne eks klu der te ikke 
drifts re la ter te pos ter fra del sum mer 
med be nev nel ser som «drifts ak ti vi te-

ter» el ler «drifts re sul tat», men i to til-
fel ler gjen nom før te til sy ne ne til tak 
mot sel ska per som had de eks klu dert 
drifts re la ter te pos ter fra sli ke del sum-
mer. I drøyt 20 pro sent av til fel le ne 
had de sel ska per be nyt tet del sum mer 
med be nev nel ser slik som «en gangs-
pos ter», «eks tra or di næ re», «uvan li ge» 
el ler «sjeld ne». ESMA på pe ker at det 
ikke er ak sep ta belt un der IFRS å 
be nev ne regn skaps lin jer el ler del sum-
mer som eks tra or di næ re, og til sy ne ne 
gjen nom før te til tak i ni til fel ler. Også i 
ba lan sen var det ut strakt bruk av yt ter-
li ge re regn skaps lin jer og del sum mer. 
Det ble gjen nom ført til tak i ett til fel le 
hvor bru ken av del sum mer ikke var 
kon sis tent over tid.

And re pre sen ta sjons mes si ge 
for hold

I til legg til re sul tat og ba lan se vur der te 
til sy ne ne for hold knyt tet til seg ment-
rap por te ring, re klas si fi se rin ger fra and-
re inn tek ter og kost na der (OCI) til 
re sul ta tet, re sul tat pr. ak sje og al ter na-
ti ve re sul tat mål (APM). Det ble gjen-
nom ført til tak på alle dis se om rå de ne, 
med klart flest til tak knyt tet til al ter-
na ti ve re sul tat mål. ESMA på pe ker at 
det fort satt er rom for for bed ring på 
det te om rå det, og pe ker spe si elt på 
mang len de de fi ni sjo ner av al ter na ti ve 
re sul tat mål, bruk av be nev nel ser, 
av stem ming mot regn skaps stør rel ser 
og stør re vekt leg ging av al ter na ti ve 
re sul tat mål enn IFRS-tall. 

Skil let mel lom egen ka pi tal og 
gjeld

De eu ro pe is ke til sy ne ne un der søk te 
vur de rin ge ne av skil let mel lom egen-
ka pi tal og gjeld for 44 regnskapsavleg-
gere hvor for hol det var vur dert å være 
re le vant og ve sent lig. Gjen nom gan gen 
vis te at i om lag 40 pro sent av til fel-
le ne hvor ve sent lig ana ly se var på krevd 
for å slå fast rik tig klas si fi se ring av 
in stru men te ne, var det ikke gitt opp-
lys nin ger om regn skaps prin sip pe ne og 
ana ly se ne som lå til grunn for vur de-
rin gen. I om lag 25 pro sent av de til-
fel le ne hvor IFRS ikke gir klar vei led-
ning for vur de rin ge ne var det hel ler 
ikke gitt opp lys nin ger om hvil ke regn-

skaps prin sip per som var lagt til grunn. 
Den sam me an de len had de hel ler ikke 
gitt til strek ke lig opp lys nin ger om 
ho ved trekk ved in stru men te ne, el ler 
had de bare gitt ge ne rell over ord net 
in for ma sjon. 

ESMA ut tryk ker skuf fel se over de 
be gren se de opp lys nin ge ne som ble 
gitt, og på pe ker vik tig he ten av å gi 
til strek ke lig be skri vel se av regn skaps-
prin sip per, ana ly ser, ho ved vil kår og 
skjønns mes si ge vur de rin ger. En stor 
an del had de imid ler tid gitt opp lys nin-
ger i form av yt ter li ge re regn skaps lin-
jer, og ESMA un der stre ker vik tig he ten 
av slik in for ma sjon. 

Sum ledd i dis se un der sø kel se ne 
un der søk te de eu ro pe is ke til syns or ga-
ne ne spe si fikt klas si fi se rin gen av 73 
in stru men ter. ESMA var uenig i klas-
si fi se rin gen av sju av dis se. Til syns or-
ga ne ne gjen nom før te til tak mot tre 
sel ska per, mens fle re sa ker fort satt 
på går.

Opp lys nin ger om nye stan dar der

De eu ro pe is ke til syns or ga ne ne un der-
søk te opp lys nin gen som var gitt om 
ef fek ten av IFRS 9 Fi nan ci al In stru-
ments for de 53 regnskapsavleggerne av 
ut val get på 170 sel ska per hvor for hol-
det var vur dert å være re le vant. ESMA 
ob ser ver te at om lag halv par ten av 
sel ska pe ne i ut val get ikke ga in for ma-
sjon el ler ga in for ma sjon som ikke var 
sel skaps spe si fikk («boilerplate»). 

Knapt noen av sel ska pe ne ga kvan ti ta-
ti ve opp lys nin ger om ef fek ten av den 
nye stan dar den. Om lag halv par ten av 
sel ska pe ne ga li ke vel kvan ti ta tiv in for-
ma sjon som kun ne in di ke re stør rel ses-
or de nen på den for ven te de ef fek ten. 
ESMA un der stre ket vik tig he ten av å gi 
sel skaps spe si fikk in for ma sjon slik at 
bru ker ne av regn ska pet skal kun ne 
for stå ef fek ten av den frem ti di ge 
an ven del sen av stan dar de ne. Det ble 
gjen nom ført til tak mot én regnskaps-
avlegger.


