
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2019/412 

z dnia 14 marca 2019 r. 

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe 
standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu 
Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 12 i 23 

oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej 3 i 11 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie 
stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości (1), w szczególności jego art. 3 ust. 1, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1126/2008 (2) przyjęto określone międzynarodowe standardy rachun
kowości oraz ich interpretacje istniejące w dniu 15 października 2008 r. 

(2)  W dniu 12 grudnia 2017 r. Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) opublikowała 
dokument Annual Improvements to International Financial Reporting Standards 2015-2017 Cycle (coroczne zmiany 
Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w latach 2015–2017) w ramach regularnej 
procedury wprowadzania zmian, która ma na celu udoskonalenie i doprecyzowanie tych standardów. Zmiany te 
mają na celu rozwiązanie niemających pilnego charakteru, ale koniecznych kwestii omawianych przez RMSR 
w ramach cyklu prac w odniesieniu do niespójności w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości 
Finansowej lub konieczności wyjaśnienia brzmienia tych standardów. 

(3)  Po przeprowadzeniu konsultacji z Europejską Grupą Doradczą ds. Sprawozdawczości Finansowej Komisja 
stwierdziła, że zmiany Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR) 12 Podatek dochodowy i MSR 23 
Koszty finansowania zewnętrznego oraz Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 3 
Połączenia jednostek i MSSF 11 Wspólne ustalenia umowne spełniają kryteria przyjęcia określone w art. 3 ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr 1606/2002. 

(4)  Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1126/2008. 

(5) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Regulacyjnego ds. Rachun
kowości, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

a)  W Międzynarodowym Standardzie Rachunkowości (MSR) 12 Podatek dochodowy wprowadza się zmiany zgodnie 
z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia; 

b) w MSR 23 Koszty finansowania zewnętrznego wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporzą
dzenia; 

c)  w Międzynarodowym Standardzie Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 3 Połączenia jednostek wprowadza się zmiany 
zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia; 

d)  w MSSF 11 Wspólne ustalenia umowne wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. 

Artykuł 2 

Wszystkie przedsiębiorstwa stosują zmiany, o których mowa w art. 1, najpóźniej wraz z rozpoczęciem swojego 
pierwszego roku obrotowego rozpoczynającego się dnia 1 stycznia 2019 r. lub później. 
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(1) Dz.U. L 243 z 11.9.2002, s. 1. 
(2) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachun

kowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 320 z 29.11.2008, s. 1). 



Artykuł 3 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej. 

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 14 marca 2019 r. 

W imieniu Komisji 
Jean-Claude JUNCKER 

Przewodniczący  
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ZAŁĄCZNIK 

Roczne zmiany MSSF® Okres 2015–2017 

Zmiany 

MSSF 3 Połączenia jednostek 

Dodano paragrafy 42 A i 64O. 

Dodatkowe wytyczne do stosowania metody przejęcia w szczególnych rodzajach połączeń jednostek 

Połączenie jednostek realizowane etapami 

… 

42 A  Jeżeli strona wspólnego ustalenia umownego (zgodnie z definicją w MSSF 11 Wspólne ustalenia umowne) 
uzyskuje kontrolę nad jednostką, która jest wspólnym działaniem (zgodnie z definicją w MSSF 11), a tuż przed 
dniem przejęcia posiadała prawa do aktywów i obowiązki z tytułu zobowiązań powiązane z tym wspólnym 
działaniem, transakcja jest połączeniem jednostek realizowanym etapami. Jednostka przejmująca stosuje zatem 
wymogi dotyczące połączenia jednostek realizowanego etapami, w tym dokonując ponownej wyceny 
uprzednio należących do niej udziałów we wspólnym działaniu w sposób opisany w paragrafie 42. W ten 
sposób jednostka przejmująca dokonuje ponownej wyceny wszystkich uprzednio należących do niej udziałów 
we wspólnym działaniu. 

DATA WEJŚCIA W ŻYCIE I PRZEPISY PRZEJŚCIOWE 

Data wejścia w życie 

… 

64O  Na podstawie dokumentu Roczne zmiany MSSF – okres 2015–2017, opublikowanego w grudniu 2017 r., 
dodano paragraf 42 A. Jednostka stosuje te zmiany w odniesieniu do połączeń jednostek, w przypadku których 
dzień przejęcia przypada w dniu lub po dniu rozpoczęcia pierwszego rocznego okresu sprawozdawczego 
rozpoczynającego się 1 stycznia 2019 r. lub później. Dopuszcza się wcześniejsze stosowanie. Jeżeli jednostka 
zastosuje te zmiany w odniesieniu do wcześniejszego okresu, ujawnia ten fakt. 

Zmiany 

MSSF 11 Wspólne ustalenia umowne 

Dodano paragraf B33CA i paragraf C1AB.  

Rozliczanie nabycia udziałów we wspólnych działaniach 

… 

B33CA  Strona, która uczestniczy we wspólnym działaniu, lecz nie sprawuje nad nim współkontroli, może uzyskać 
wspólną kontrolę nad wspólnym działaniem, w którym działalność wspólnego działania stanowi przedsięw
zięcie zgodnie z definicją w MSSF 3. W takich przypadkach uprzednio posiadane udziały we wspólnym 
działaniu nie podlegają ponownej wycenie. 

… 

DATA WEJŚCIA W ŻYCIE 

… 

C1AB  Na podstawie dokumentu Roczne zmiany MSSF – Okres 2015-2017, opublikowanego w grudniu 2017 r., 
dodano paragraf B33CA. Jednostka stosuje te zmiany w odniesieniu do transakcji, w których uzyskuje 
współkontrolę w dniu lub po dniu rozpoczęcia pierwszego rocznego okresu sprawozdawczego rozpoczyna
jącego się 1 stycznia 2019 r. lub później. Dopuszcza się wcześniejsze stosowanie. Jeżeli jednostka zastosuje te 
zmiany w odniesieniu do wcześniejszego okresu, ujawnia ten fakt. 
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Zmiany 

MSR 12 Podatek dochodowy 

Dodano paragrafy 57 A i 98I, zmieniono tytuł przykładu pod paragrafem 52B i skreślono paragraf 52B. 

Wycena 

… 

52B  [skreślony] 

Przykład ilustrujący zastosowanie paragrafów 52 A i 57 A 

… 

… 

UJMOWANIE PODATKU BIEŻĄCEGO I PODATKU ODROCZONEGO 

… 

57 A  Jednostka ujmuje skutki podatkowe wynikające z wypłaty dywidend zgodnie z definicją w MSSF 9 
w momencie ujęcia zobowiązania z tytułu dywidendy. Skutki podatkowe wynikające z wypłaty dywidend są 
bardziej bezpośrednio związane z przeszłymi transakcjami lub zdarzeniami, które doprowadziły do uzyskania 
zysków podlegających podziałowi, niż z wypłatami na rzecz właścicieli. W związku z tym jednostka ujmuje 
skutki podatkowe wypłaty dywidend w wyniku finansowym, innych całkowitych dochodach lub kapitale 
własnym w zależności od tego, gdzie jednostka ujęła te przeszłe transakcje lub zdarzenia. 

DATA WEJŚCIA W ŻYCIE 

… 

98I  Na podstawie dokumentu Roczne zmiany MSSF – Okres 2015-2017, opublikowanego w grudniu 2017 r., 
dodano paragraf 57 A oraz skreślono paragraf 52B. Jednostka stosuje te zmiany w odniesieniu do rocznych 
okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu 1 stycznia 2019 r. lub po tej dacie. Dopuszcza się 
wcześniejsze stosowanie. Jeżeli jednostka zastosuje te zmiany w odniesieniu do wcześniejszego okresu, ujawnia 
ten fakt. Jeżeli jednostka stosuje te zmiany po raz pierwszy, stosuje je do skutków podatkowych wynikających 
z wypłaty dywidend ujętych w dniu lub po dniu rozpoczęcia najwcześniejszego okresu porównawczego. 

Zmiany 

MSR 23 Koszty finansowania zewnętrznego 

Zmieniono paragraf 14 oraz dodano paragrafy 28 A i 29D. 

UZNAWANIE 

… 

Koszty finansowania zewnętrznego, które mogą być aktywowane 

… 

14.  W stopniu, w jakim jednostka pożycza środki bez ściśle określonego celu, a następnie przeznacza je na 
sfinansowanie pozyskania dostosowywanego składnika aktywów, jednostka określa kwotę kosztów 
finansowania zewnętrznego, które mogą być aktywowane poprzez zastosowanie stopy kapitalizacji do 
nakładów poniesionych na ten składnik aktywów. Stopa kapitalizacji stanowi średnią ważoną kosztów 
finansowania zewnętrznego dotyczących wszystkich pożyczek i kredytów jednostki zaciągniętych 
w danym okresie. Jednostka wyłącza jednak z tego obliczenia koszty finansowania zewnętrznego 
dotyczące pożyczek i kredytów zaciągniętych specjalnie w celu pozyskania określonego dostosowy
wanego składnika aktywów do momentu zakończenia zasadniczo wszystkich działań niezbędnych do 
przygotowania tego składnika aktywów do jego zamierzonego użytkowania lub sprzedaży. Kwota 
kosztów finansowania zewnętrznego aktywowanych przez jednostkę w danym okresie nie może 
przekraczać kwoty kosztów finansowania zewnętrznego poniesionych w tym okresie. 

… 
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PRZEPISY PRZEJŚCIOWE 

… 

28 A  Na podstawie dokumentu Roczne zmiany MSSF – Okres 2015-2017, opublikowanego w grudniu 2017 r., 
zmieniono paragraf 14. Jednostka stosuje te zmiany w odniesieniu do kosztów finansowania zewnętrznego 
poniesionych w dniu lub po dniu rozpoczęcia rocznego okresu sprawozdawczego, w którym jednostka po raz 
pierwszy stosuje te zmiany. 

DATA WEJŚCIA W ŻYCIE 

… 

29D  Na podstawie dokumentu Roczne zmiany MSSF – Okres 2015-2017, opublikowanego w grudniu 2017 r., 
zmieniono paragraf 14 oraz dodano paragraf 28 A. Jednostka stosuje te zmiany w odniesieniu do rocznych 
okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu 1 stycznia 2019 r. lub po tej dacie. Dopuszcza się 
wcześniejsze stosowanie. Jeżeli jednostka zastosuje te zmiany w odniesieniu do wcześniejszego okresu, ujawnia 
ten fakt.  
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