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KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1261/2008,
16. detsember 2008,
millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised
raamatupidamisstandardid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1606/2002)
seoses rahvusvahelise finantsaruandlusstandardiga IFRS 2
(EMPs kohaldatav tekst)

millega luuakse standardialaste nõuannete järelevalve
rühm, kes nõustab komisjoni Euroopa finantsaruandluse
nõuanderühma (EFRAG) arvamuste objektiivsuse ja
erapooletuse hindamisel, (3) võttis standardialaste nõuan
nete järelevalverühm arvesse EFRAGi arvamust heaks
kiidu kohta ja teavitas Euroopa Komisjoni, et see on
hästi tasakaalustatud ja objektiivne.

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,
võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. juuli 2002.
aasta määrust (EÜ) nr 1606/2002 rahvusvaheliste raamatupida
misstandardite kohaldamise kohta, (1) eriti selle artikli 3 lõiget 1,
(4)

Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 1126/2008 vastavalt
muuta.

(5)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas
raamatupidamise regulatiivkomitee arvamusega,

ning arvestades järgmist:
(1)

(2)

(3)

Komisjoni määrusega (EÜ) nr 1126/2008 (2) võeti vastu
teatavad 15. oktoobri 2008. aasta seisuga kehtinud
rahvusvahelised standardid ja tõlgendused.
Rahvusvaheliste Raamatupidamisstandardite Nõukogu
(IASB) avaldas 17. jaanuaril 2008 rahvusvahelise finantsaruandlusstandardi (IFRS) 2 „Aktsiapõhine makse”
muudatused (edaspidi „IFRS 2 muudatused”). IFRS 2
muudatustes selgitatakse, millised on omandi üleandmise
tingimused, kuidas kirjendada omandi mitteüleandmise
tingimusi ja kuidas kirjendada ettevõtte või vastaspoole
tehtud aktsiapõhise makse tühistamisi.
Konsulteerimine Euroopa finantsaruandluse nõuande
rühma (EFRAG) tehniliste ekspertide rühmaga (TEG)
kinnitab, et standardi IFRS 2 muudatus vastab määruse
(EÜ) nr 1606/2002 artikli 3 lõikes 2 esitatud vastuvõt
miseks vajalikele tehnilistele kriteeriumidele. Kooskõlas
komisjoni 14. juuli 2006. aasta otsusega 2006/505/EÜ,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1
Määruse (EÜ) nr 1126/2008 lisas muudetakse rahvusvahelist
finantsaruandlusstandardit IFRS 2 „Aktsiapõhine makse” koos
kõlas rahvusvahelise finantsaruandlusstandardi IFRS 2 „Aktsia
põhine makse” muudatusega (edaspidi „IFRS 2 muudatus”)
vastavalt käesoleva määruse lisale.
Artikkel 2
Kõik ettevõtted peavad rakendama IFRS 2 muudatust, nagu on
sätestatud käesoleva määruse lisas, finantsaruannete suhtes, mis
hõlmavad pärast 31. detsembrit 2008 algavaid finantsaastaid.
Artikkel 3
Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avalda
mist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 16. detsember 2008
Komisjoni nimel
komisjoni liige
Charlie McCREEVY

(1) EÜT L 243, 11.9.2002, lk 1.
(2) ELT L 320, 29.11.2008, lk 1.

(3) ELT L 199, 21.7.2006, lk 33.
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RAHVUSVAHELISED RAAMATUPIDAMISSTANDARDID

IFRS 2

„IFRS 2”Aktsiapõhine makse„muudatus”

Paljundamine lubatud Euroopa Majanduspiirkonnas. Kõik olemasolevad õigused kehtivad väljaspool EMPd, v.a
õigus paljundada isiklikuks kasutamiseks või muul õiguspärasel otstarbel. Lisateavet on võimalik saada IASB
veebilehelt www.iasb.org
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IFRS 2
Aktsiapõhine makse muudatused
Käesolevas dokumendis sätestatakse IFRS 2 Aktsiapõhine makse muudatused. Nende muudatustega kinnitatakse muudatuste
ettepanekud, mida hõlmas 2006. aasta veebruaris avaldatud standardiprojekt IFRS 2 — Omandi üleandmise tingimused ja
tühistamine.

(Majandus)üksused rakendavad neid muudatusi kõikide aktsiapõhiste maksete suhtes IFRS 2 raames 1. jaanuaril 2009 või
hiljem algavate aruandeperioodide puhul. Varasem rakendamine on lubatud.

OMANDI MITTEÜLEANDMISE TINGIMUSED
Standardis on pärast lõiget 21 lisatud pealkiri ja paragrahv 21A järgmiselt.
„Omandi mitteüleandmise tingimuste käsitlemine
21A Sarnaselt võtab (majandus)üksus arvesse kõiki omandi mitteüleandmise tingimusi, hinnates võimaldatud omakapi
taliinstrumentide õiglast väärtust. Seega mitteüleandmise tingimustega omakapitaliinstrumentide võimaldamisel
kajastab (majandus)üksus kaupu või teenuseid, mis on saadud vastaspoolelt, kes vastab kõikidele üleandmise tingi
mustele, mis ei ole turutingimused (nt kindlaksmääratud teenistusperioodil teenistuses oleva töötaja poolt osutatud
teenus) hoolimata sellest, kas need omandi mitteüleandmise tingimused on täidetud.”

TÜHISTAMISED
Standardis on paragrahvi 28 muudetud järgmiselt.
„28 Kui võimaldatavad omakapitaliinstrumendid tühistatakse või nendega arveldatakse üleandmisperioodil (muul
põhjusel kui üleandmistingimuste täitmata jätmise korral võimaldamise tühistamine või edasilükkamine)…”

Standardis on paragrahvi 28 punkti b muudetud järgmiselt.
„28

b) … Taoline ületatav osa kajastatakse kuluna. Kui aga aktsiapõhine maksekokkulepe sisaldas kohustise kompo
nente, hindab (majandus)üksus kohustise õiglase väärtuse ümber tühistamis- või arvelduskuupäeva seisuga. Iga
makse, mis on tehtud kohustise komponendi arveldamiseks, kajastatakse kui kohustise tasumine.”

Standardis on pärast lõiget 28 lisatud paragrahv 28A järgmiselt.
„28A Kui (majandus)üksus või vastaspool saab valida, kas täita mitteüleandmise tingimust, käsitleb (majandus)üksus
(majandus)üksuse või vastaspoole poolset mitteüleandmise tingimuse täitmata jätmist üleandmisperioodil tühista
misena.”

JÕUSTUMISKUUPÄEV
Standardis on paragrahv 62 lisatud järgmiselt.
„62

(Majandus)üksus rakendab järgmisi muudatusi tagasiulatuvalt 1. jaanuaril 2009 või hiljem algavate aruandeperioo
dide puhul:

a) paragrahvis 21A toodud nõuded omandi mitteüleandmise tingimuste käsitlemise kohta;
b) lisas A toodud muudetud mõisted „kuuluvus” ja „omandi üleandmise tingimused”;
c) paragrahvides 28 ja 28A toodud muudatused tühistamiste kohta.

Varasem kohaldamine on lubatud. Kui (majandus)üksus rakendab neid muudatusi enne 1. jaanuari 2009 algavate
perioodide puhul, avalikustab ta selle asjaolu.”
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MÕISTED
Lisa A mõisteid „kuuluvus” ja „omandi üleandmise tingimused” muudetakse järgmiselt.
„kuuluvus

Õiguse saamine. Aktsiapõhise makse kokkuleppe kohane vastaspoole
õigus saada raha, teisi varasid või (majandus)üksuse omakapitaliinstru
mente kehtib siis, kui vastaspoole õigus ei sõltu enam mis tahes üleand
mise tingimustele vastavusest.

omandi üleandmise tingimused

Tingimused, millega määratakse kindlaks, kas (majandus)üksus saab teenu
seid, mis annavad vastaspoolele õiguse saada aktsiapõhise makse kokku
leppe raames raha, teisi varasid või (majandus)üksuse omakapitaliinstru
mente. Omandi üleandmise tingimused on kas teenuste tingimused või
tegevustulemusel põhinevad tingimused. Teenuste tingimustega nõutakse
vastaspoolelt teenuse osutamist kindlaksmääratud perioodil. Tegevustule
musel põhinevate tingimustega nõutakse vastaspoolelt teenuse osutamist
kindlaksmääratud perioodil ja kindlaksmääratud tulemuseesmärkide saavu
tamist (näiteks (majandus)üksuse kasumi kindlaksmääratud kasv kindlaks
määratud ajaperioodil). Tegevustulemusel põhinev tingimus võib sisaldada
turutingimust.”
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