
FORENINGEN FOR GOD KOMMUNAL REGNSKAPSSKIKK 
 
Til  
Medlemmene av foreningen GKRS – KRD, KKD, KS, NKK, NKRF 
Kommuner og fylkeskommuner 
Kommunale og fylkeskommunale revisjonsenheter 
Høyskoler 
Fylkesmennene 
Statlige institusjoner 
Den norske revisorforening 
Andre interessenter 

       
         
         Kristiansand, Desember 2006 
 
 
KOMMUNAL REGNSKAPSSTANDARD NR 8 – FORELØPIG STANDAR D (F) - 
LEIEAVTALER 
 
 
Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS) har i henhold til 
Kommuneloven § 48 blant annet som formål å utarbeide og utgi kommunale 
regnskapsstandarder. 
 
Høringsutkast (HU) til kommunal regnskapsstandard på dette område forelå fra 
foreningen mai 2006. Innkomne høringskommentarer er vurdert og behandlet og 
Foreløpig standard (F) til Kommunal regnskapsstandard nr 8 ”Leieavtaler” foreligger 
nå fra foreningen. Kommunal regnskapsstandard nr 8 – foreløpig standard ble 
behandlet i foreningens styre som er det standardsettende organ i sak 27-2006 og 
følgende enstemmige vedtak ble fattet: 
 
”Styret i foreningen GKRS som standardsettende organ fastsetter som Kommunal 
regnskapsstandard nr 8 – Foreløpig standard (F) ”Leieavtaler”. Standarden innføres 
med virkning for regnskapsåret 2007.” 
 
Kommunene må i forkant av regnskapsavslutningen 2007 gjennomgå sine leasing / 
leieavtaler og vurdere om disse er av operasjonell eller finansiell art. Finansielle 
leieavtaler må fra regnskapsåret 2007 regnskapsføres i samsvar med denne 
standarden. 
 
Sammenliknet med høringsutkastet er det ikke foretatt vesentlige endringer. 
Foreningen vil kommentere følgende forhold i standarden: 
 

• Standarden dekker regnskapsføring av leieavtaler (leasing) for leietaker. En 
leieavtale skal klassifiseres som finansiell eller operasjonell i samsvar med 
avtalens reelle innhold. Dersom det vesentligste av økonomisk risiko og 
kontroll knyttet til det underliggende leieobjekt er gått over på leietaker 



klassifiseres leieavtalen som finansiell og tilhørende eiendeler og forpliktelser 
balanseføres. Andre leieavtaler klassifiseres som operasjonelle og 
regnskapsføres i driftsregnskapet. 

• Standarden er i hovedsak i samsvar med NRS 14 Leieavtaler som gjelder for 
foretak som er underlagt regnskapsloven. 

• Klassifisering av leieavtalen som finansiell eller operasjonell skjer på tidspunkt 
for avtaleinngåelsen. Klassifiseringen vurderes ut i fra hvorvidt det har funnet 
sted en overføring av økonomisk risiko og kontroll. Som hjelpemiddel ved 
denne vurderingen anvendes indikatorer på finansielle leieavtaler.    

• Dersom ett av følgende kriterier er til stede skal det regnskapsmessig legges 
til grunn at det er en finansiell leieavtale ;  

1. leietaker har rett til kjøp av eiendelen til en pris som forventes å være 
vesentlig lavere enn markedsverdi på det tidspunkt retten kan benyttes 

2. Estimert leieperiode går over det vesentligste av eiendelens 
økonomiske levetid. Avskrivningsperiodene i regnskapsforskriften § 8 
kan som hovedregel legges til grunn 

3. Nåverdien av estimerte leiebetalinger tilsvarer i hovedsak 
markedsverdien av eiendelen ved inngåelse av leieavtalen 

4. Eiendelen er av spesiell karakter at den ikke kan brukes av andre enn 
leietaker, uten vesentlige endringer eller modifikasjoner   

 
• Det er bare finansielle leieavtaler der anskaffelsen av finansielle eiendeler er 

av vesentlig verdi dvs investeringer over kr 100 000, som skal balanseføres og 
regnskapsføres i investeringsregnskapet 

• De lånebegrensninger som følger av Kommuneloven § 50 gjelder også i 
forhold til  finansielle leieavtaler 

• For finansielle leieavtaler skal det gis noteopplysninger tilsvarende som for 
andre anleggsmidler etter KRS 6        

 
Det vises for øvrig til vedlagte regnskapsstandard. 
 
Foreløpige standarder anbefales fulgt og avvik skal faglig begrunnes. Standarden tas 
opp til revurdering etter en periode med erfaringer fra praksis. Revurderingen vil ikke 
bli foretatt før etter minimum ett årsregnskap. Eventuelle kommentarer til foreløpig 
standard, som vil bli vurdert før standarden omgjøres til endelig standard sendes til:  
 
 
Foreningen for god kommunal regnskapsskikk 
v/utredningsleder Jon Ivar Stakkeland 
Postboks 135 
4662 Kristiansand S 
 
 
Vedlegg 


