
Det foreslås endringer i IFRS 9 overgangsregler for kapitaldekningsformål.3 I gjeldende regelverk åpnes 

det for mulighet til å medregne en del av  tapsavsetninger i ren kjernekapital. Overgangsreglene 

inkluderer to  komponenter: en statisk og en dynamisk. Den statiske komponenten gjelder «day-one-

impact» på ren kjernekapital, dvs. effekten ved overgangen til IFRS  9 på overgangstidspunktet. Den 

dynamiske delen tar hensyn til eventuelle økninger i tapsavsetninger etter IFRS 9 på 

rapporteringstidspunktet i forhold til  tapsavsetninger etter IFRS 9 per 1. januar 2018, eller datoen for 

første gangs anvendelse av regnskapsreglene tilpasset IFRS 9. Overgangsperioden er på 5 år (2018-

2022), med minkende andeler av tapsavsetninger som kan medregnes for hvert år. Det foreslås å utvide 

overgangsperioden og justere  kalibreringsfaktoren (for å beregne den delen av tapsavsetningene som 

kan  medregnes i ren kjernekapital) for den dynamiske delen. Den foreslåtte  endringen betyr at 

foretakene vil kunne medregne en større andel av tapsavsetningene i ren kjernekapital.

Det foreslås å fremskynde implementeringen av enkelte kapitalkravlettelser introdusert i CRR 2 for visse 

engasjementstyper, som etter planen ikke skulle blitt innført før juni 2021. Dette gjelder introduksjon av 

lavere kapitalkrav for eksponeringer mot privatpersoner med pant i lønn eller pensjon (såkalte«salary-

backed loans»), utvidelse av SMB-rabatten, dvs. en rabatt på 23,81  prosent for engasjementer opp til 2,5 

mill EUR og 15 prosent for den resterende delen av engasjementet, samt introduksjon av rabatten på 25  

prosent for investeringer i infrastrukturprosjekter. Førtidig implementering foreslås å være fra datoen for 

ikrafttredelse av de foreslåtte endringene.

Det foreslås å fremskynde implementeringen av bestemmelsen som gjelder  håndtering av «software-

eiendeler» i beregningen av ren kjernekapital i CRR 2. Bestemmelsen tillater å inkludere visse software-

eiendeler i ren kjernekapital. I gjeldende regelverk skal alle software-eiendeler gå til fradrag i ren 

kjernekapital. Opprinnelig skulle bestemmelsen tre i kraft 12 måneder etter ikraftsettelse av teknisk 

standard (RTS) som etter planen skal utarbeides av EBA og som skal spesifisere kriterier for oppfyllelse 

av kravene til software-eiendeler for å kunne medregnes i ren kjernekapital. I de foreslåtte endringene  

fremskyndes datoen for implementering av håndtering av software-eiendeler, slik at den blir den samme 

som for ikraftsettelse av den ovennevnte tekniske standarden. Fristen for oversendelse til EU-

Kommisjonen av forslag til teknisk standard («draft Regulatory Technical Standard») er satt til 28. juni

2020.

EU-kommisjonen har den 28. april publisert et forslag til endringer i kapitalkravsreglene (CRR og CRR 2)1

som følge av COVID-19.2 Formålet med endringene er at foretakene skal kunne fullt ut utnytte sin 

utlånskapasitet og evne til å absorbere tapene som følge av COVID-19. De foreslåtte endringene må  

vedtas av Europaparlamentet og Rådet før disse trer i kraft i EU. EU-kommisjonen har uttrykt en 

forventning om at dette bør skje allerede i juni i år. Nedenfor er en kort oppsummering av de foreslåtte 

endringene:

1 IFRS 9 overgangsregler

2 Kapitalkravlettelser

3 Software-eiendeler



Det foreslås midlertidige endringer i reglene for den såkalte «minimum loss  coverage for non-performing

exposures (NPE)»4 for å ta hensyn til garantier relatert til COVID-19. Disse reglene stiller krav om fradrag i 

ren kjernekapital  for NPE som ikke er tilstrekkelig dekket av nedskrivninger. NPE med garantier relatert til 

COVID-19 foreslås å bli behandlet på samme måte som NPE med garantier fra «official export credit

agencies» når det gjelder fradrag i ren kjernekapital. Denne endringen betyr at for NPE som har garantier 

som følge av COVID-19 kan det gis lavere fradrag i ren kjernekapital, sammenlignet med tilsvarende NPE 

uten slike garantier.

Det foreslås å utsette implementeringen av bufferkravet til leverage ratio for globalt systemviktige banker 

med ett år, fra 1. januar 2022 til 1. januar 2023 (bufferkravet er introdusert i CRR 2). Dette er i samsvar 

med Baselkomiteens bestemmelse om å utsette implementering av bufferkravet til leverage ratio med ett

år.

Det foreslås det endringer i den såkalte «offset mechanism» når det gjelder leverage ratio i CRR 2. Dette 

gjelder justeringer i beregningen av kravet til leverage ratio i tilfellet der nasjonale myndigheter tillater å ikke 

inkludere eksponeringer mot sentralbanker i eksponeringsmålet. Formålet er å forsikre at  foretakene 

overfører likviditetsstøtte fra sentralbanker under krisesituasjon, videre til økonomien.
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1 Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on prudential requirements for credit institutions and Directive 2013/36/EU of the European 

Parliament and of the Council of 26 June 2013 on access to the activity of credit institutions and the prudential supervision of credit institutions og Regulation (EU) 2019/876 of the European 

Parliament and of the Council of 20 May 2019 amending Regulation (EU) No 575/2013 as regards the leverage ratio, the net stable funding ratio, requirements for own funds and eligible 

liabilities, counterparty credit risk, market risk, exposures to central counterparties, exposures to collective investment undertakings, large exposures, reporting and disclosure requirements, 

and Regulation (EU) No 648/2012

2 Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulations (EU) No 575/2013 and (EU) 2019/876 as regards adjustments in 

response to the COVID-19 pandemic

3 Regulation (EU) 2017/2395 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2017 amending Regulation (EU) No 575/2013 as regards transitional arrangements for 

mitigating the impact of the introduction of IFRS 9 on own funds and for the large exposures treatment of certain public sector exposures denominated in the domestic currency of any 

Member State

4 Regulation (EU) 2019/630 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 amending Regulation (EU) No 575/2013 as regards minimum loss coverage for non-performing 

exposures
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