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 FRAMSELD REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  2016/EES/57/34 
(ESB) nr. 446/2012 

frá 21. mars 2012 

um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1060/2009 um tæknilega 
eftirlitsstaðla um inntak og form reglubundinna skýrslna með matsgögnum sem 

lánshæfismatsfyrirtækjum ber að leggja fram til Evrópsku  
verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar (*) 

 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam-
bandsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 
nr. 1060/2009 frá 16. september 2009 um lánshæfis-
matsfyrirtæki (1), einkum e-lið 4. mgr. 21. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin (ESMA) 
skal samkvæmt e-lið 4. mgr. 21. gr. í reglugerð (EB) 
nr. 1060/2009 eigi síðar en 2. janúar 2012 leggja fram 
frumvörp að tæknilegum eftirlitsstöðlum sem 
framkvæmdastjórninni ber að samþykkja varðandi 
inntak og form reglubundinna skýrslna með mats-
gögnum sem lánshæfismatsfyrirtækjum ber að leggja 
reglulega fram til Evrópsku verðbréfamarkaðs-
eftirlitsstofnunarinnar. Tilgangurinn með þessari reglu-
bundnu skýrslugjöf er að gera Evrópska verðbréfa-
markaðseftirlitsstofnuninni kleift að sinna skyldum 
sínum að því er varðar viðvarandi eftirlit með láns-
hæfismatsfyrirtækjum, sem komið var á með 1. mgr. 
21. gr. þeirrar reglugerðar. 

2) Matsgögnin ættu að gera Evrópska verðbréfamarkaðs-
eftirlitsstofnuninni kleift að hafa vandlegt eftirlit með 
framferði og starfsemi lánshæfismatsfyrirtækja, til að 
geta brugðist hratt við í tilviki raunverulegra eða 
mögulegra brota á kröfunum í reglugerð (EB) 
nr. 1060/2009. Af þessum sökum skal venjulega senda 
Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni mats-
gögnin mánaðarlega. Til að tryggja meðalhóf skulu 
lánshæfismatsfyrirtæki sem hafa færri en 50 starfsmenn 
og sem eru ekki hluti af samstæðu þó geta lagt fram 
matsgögn á tveggja mánaða fresti, í stað mánaðarlega. 
Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni ætti 
áfram að vera kleift að krefjast þess að viðkomandi 
lánshæfismatsfyrirtæki gefi mánaðarlega skýrslu, í ljósi 
fjölda og tegundar mats þeirra, þ.m.t. hversu flókið 
lánsmatið er, mikilvægi metnu gerninganna eða 
útgefendanna og hæfi matsins sem fyrirhugað er að nota 
í tilgangi tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 
2006/48/EB (2). 

_________________  

(*)  Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 140, 30.5.2012, bls. 2. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 205/2016 frá  
23. september 2016 um breytingu á IX. viðauka (Fjármálaþjónusta) við 
EES-samninginn, biður birtingar  

(1) Stjtíð. ESB L 302, 17.11.2009, bls. 1. 
(2) Stjtíð. ESB L 177, 30.6.2006, bls. 1. 

3) Gögnin sem á að senda ætti að taka saman á stöðluðu 
formi til að gera Evrópsku verðbréfamarkaðs-
eftirlitsstofnuninni kleift að taka við og vinna skrárnar 
sjálfvirkt í innri kerfum sínum. Vegna tækniframfara í 
tímans rás gæti Evrópska verðbréfamarkaðs-
eftirlitsstofnunin þurft að uppfæra og upplýsa, með 
sérstökum tilmælum eða viðmiðunarreglum, um ýmis 
tæknileg skýrslugjafarfyrirmæli um sendingu eða form 
skránna sem lánshæfismatsfyrirtækjum ber að senda. 

4) Með það í huga að tryggja fullkomna og rétta 
skýrslugjöf um matsgögn, og með tilliti til frekari 
þróunar á fjármálamörkuðum, er mikilvægt að gera 
lánshæfismatsfyrirtækjum kleift að þróa fullnægjandi 
kerfi og ferli í samræmi við tækniforskriftir Evrópsku 
verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar. Í þessum 
tilgangi skal reglugerðin aðeins taka gildi sex mánuðum 
eftir birtingu hennar. Lánshæfismatsfyrirtæki ættu í 
millitíðinni að leggja fram reglubundin matsgögn í 
samræmi við gildandi viðmiðunarreglur, sem útgefnar 
eru af nefnd evrópskra verðbréfaeftirlitsaðila. 

5) Lánshæfismatsfyrirtæki sem eru hluti af samstæðu ættu 
annaðhvort að geta gefið skýrslu hvert fyrir sig til 
Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar eða 
veitt öðru fyrirtæki innan samstæðunnar umboð til að 
gefa skýrslu fyrir hönd allra aðila samstæðunnar sem 
falla undir kröfuna um skýrslugjöf. 

6) Þessi reglugerð byggir á frumvörpum að tæknilegum 
eftirlitsstöðlum sem Evrópska verðbréfamarkaðs-
eftirlitsstofnunin lagði fyrir framkvæmdastjórnina, í 
samræmi við 10. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og 
ráðsins (ESB) nr. 1095/2010 (3). 

7) Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin hefur haft 
opið samráð við almenning um frumvörpin að 
tæknilegum eftirlitsstöðlum sem þessi reglugerð byggir 
á, greint mögulegan tengdan kostnað og ávinning og 
óskað eftir áliti hagsmunahópsins á verðbréfamarkaði í 
samræmi við 37. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1095/2010. 

_________________  

(3) Stjtíð. ESB L 331, 15.12.2010, bls. 84. 
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SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Efni 

Í þessari reglugerð er mælt fyrir um inntak og form 
reglubundinna skýrslna með matsgögnum sem krafist er frá 
lánshæfismatsfyrirtækjum í tilgangi viðvarandi eftirlits 
Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar, í samræmi 
við e-lið 4. mgr. 21. gr. reglugerðar (EB) nr. 1060/2009. 

2. gr. 

Meginreglur um skýrslugjöf 

1. Lánshæfismatsfyrirtæki skulu uppfylla kröfurnar sem 
komið er á með þessari reglugerð og skulu bera ábyrgð á að 
gögnin sem send eru til Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlits-
stofnunarinnar séu rétt og í engu ábótavant. 

2. Ef um er að ræða samstæðu lánshæfismatsfyrirtækja geta 
aðilar samstæðunnar veitt einum aðila umboð til að gefa 
skýrslur, sem krafist er samkvæmt þessari reglugerð, fyrir 
hönd hennar og fyrir hönd annarra aðila samstæðunnar. Ef 
skýrsla er lögð fram fyrir hönd lánshæfismatsfyrirtækis skal 
það tilgreint í gögnunum sem lögð eru fram til Evrópsku 
verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar. 

3. Skýrslur sem lagðar eru fram í samræmi við þessa 
reglugerð skulu lagðar fram mánaðarlega og innihalda 
matsgögn að því er varðar næstliðinn almanaksmánuð. 

4. Lánshæfismatsfyrirtæki sem hafa færri en 50 starfsmenn 
og eru ekki hluti af samstæðu lánshæfismatsfyrirtækja geta, á 
tveggja mánaða fresti, lagt fram skýrslur sem innihalda 
matsgögn að því er varðar tvo næstliðnu almanaksmánuðina, 
nema Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin upplýsi 
lánshæfismatsfyrirtækið um að hún krefjist mánaðarlegrar 
skýrslugjafar með tilliti til þess hvers eðlis útgáfa 
lánshæfismats þess er, hversu flókin hún er og með tilliti til 
umfangs hennar. 

5. Skýrslur skal leggja fram til Evrópsku verðbréfamarkaðs-
eftirlitsstofnunarinnar innan 15 daga frá lokum þess tímabils 
sem skýrslan fjallar um. 

6. Lánshæfismatsfyrirtæki skulu tilkynna Evrópsku verð-
bréfamarkaðseftirlitsstofnuninni tafarlaust um hvers konar 
sérstakar aðstæður sem gætu tímabundið komið í veg fyrir eða 
tafið skýrslugjöf þeirra í samræmi við þessa reglugerð. 

3. gr. 

Gögn sem skulu koma fram í skýrslunni 

1. Lánshæfismatsfyrirtæki skal í skýrslugjöf sinni til 
Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar, við lok 
fyrsta reikningsskilatímabilsins, taka með eigindlegu gögnin 
sem tilgreind eru í töflu 1 í viðaukanum. Ef þessi gögn 
breytast á síðara skýrslutímabili skal leggja nýju gögnin fram 
til Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar. 

2. Lánshæfismatsfyrirtæki skulu leggja fram öll gagnasöfnin, 
sem sett eru fram í töflu 2 í viðaukanum, fyrir hverja aðgerð 
sem lánshæfismatsfyrirtæki framkvæmir eins og tilgreint er í 
þeirri töflu og fyrir hvert lánshæfismatsfyrirtæki sem sú 
aðgerð viðkemur. Aðgerðirnar sem ber að skýra frá skulu vísa 
til lánshæfismats sem gefið er út eða samþykkt er af 
lánshæfismatsfyrirtækinu. 

3. Ef engin aðgerð, sem tilgreind er í töflu 2, hefur verið 
framkvæmd á skýrslutímabili skal lánshæfismatsfyrirtæki ekki 
skylt að leggja fram tilkynningu þess efnis. 

4. Gögnin sem tilgreind eru í töflu 1 og töflu 2 í viðaukanum 
skulu lögð fram til Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlits-
stofnunarinnar í aðgreindum skrám. Eigindlega gagnasafnið 
sem um getur í töflu 1 skal lagt fram áður en gögnin sem sett 
eru fram í töflu 2 eru lögð fram. 

4. gr. 

Matstegundir 

1. Lánshæfismatsfyrirtæki skal flokka matið sem ber að skila 
skýrslu um í samræmi við eftirfarandi tegundir: 

a) mat á fyrirtækjum, 

b) mat á samsettri fjármögnun, 

c) lánshæfismat ríkis og hins opinbera, 

d) mat á sértryggðum skuldabréfum. 

2. Að því er varðar 1. mgr. skal mat á samsettri fjármögnun 
varða fjármálagerning eða aðrar eignir sem verða til við 
verðbréfunarviðskipti eða kerfisfyrirkomulag sem um getur í 
36. mgr. 4. gr. tilskipunar 2006/48/EB. 

Við skýrslugjöf um mat á samsettri fjármögnun skal 
lánshæfismatsfyrirtæki flokka matið í einn eftirfarandi 
eignaflokka: 

a) eignavarin verðbréf. Í þessum flokki eru m.a. bíla-, báta- 
og flugvélalán, námslán, neytendalán, lán vegna 
heilbrigðisþjónustu, lán vegna fullgerðra húsa, 
kvikmyndalán, lán vegna orku, leigusamningar um búnað, 
kreditkortakröfur, haldsréttur vegna skatts, útlán í 
vanskilum, lánshæfistengd skuldabréf, lán vegna 
afþreyingarökutækja og viðskiptakröfur, 

b) verðbréf, tryggð með fasteignaveði í íbúðarhúsnæði. Í 
þessum eignaflokki eru m.a. verðbréf, tryggð með 
fasteignaveði í íbúðarhúsnæði og fasteignalán, bæði fyrsta 
flokks og undirmáls, 

c) verðbréf, tryggð með fasteignaveði í atvinnuhúsnæði. Í 
þessum eignaflokki eru m.a. lán vegna smásölu- eða 
skrifstofuhúsnæðis, lán vegna sjúkrahúsa, umönnunar-
íbúða, geymsluaðstöðu, hótela, hjúkrunaraðstöðu, iðnaðar 
og fjölbýlishúsa, 
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d) skuldavafningar. Í þessum eignaflokki eru m.a. 
lánavafningar, skuldabréfavafningar, tilbúnir vafningar, 
skuldavafningar sem eru í einu lagi eignasafns vegna 
verðbréfunar, sjóðavafningar, skuldavafningar eigna-
varinna verðbréfa, og vafningar skuldavafninga, 

e) eignavarin viðskiptabréf, 

f) aðrir samsettir fjármálagerningar sem ekki er að finna í 
fyrrnefndum eignaflokkum, þ.m.t. samsett sértryggð 
skuldabréf, vafningar, vátryggingatengd verðbréf og 
fyrirtæki á sviði afleiða. 

3. Mat á sértryggðum skuldabréfum skal vera í tengslum við 
sértryggð skuldabréf sem ekki eru á listanum yfir eignaflokka 
varðandi mat á samsettri fjármögnun sem sett er fram í 2. mgr. 

5. gr. 

Verklagsreglur við skýrslugjöf 

1. Lánshæfismatsfyrirtæki skulu leggja fram gagnaskrár í 
samræmi við XML-gerðarlýsinguna sem Evrópska 

eftirlitsstofnunin á verðbréfamarkaði leggur fram og með 
notkun tilkynningakerfisins sem Evrópska verðbréfamarkaðs-
eftirlitsstofnunin hefur komið á fót. Þau skulu nefna skrárnar í 
samræmi við nafngiftavenjuna sem Evrópska verðbréfamark-
aðseftirlitsstofnunin bendir á. 
2. Lánshæfismatsfyrirtæki skulu vista skrárnar, sem sendar 
eru til eða tekið er við frá Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlits-
stofnuninni, á rafrænu formi í a.m.k. fimm ár. Þessar skrár 
skulu gerðar aðgengilegar Evrópsku verðbréfamarkaðs-
eftirlitsstofnuninni óski hún eftir því. 

3. Ef lánshæfismatsfyrirtæki greinir staðreyndarvillur í 
gögnunum sem búið er að skila inn skal það fella úr gildi og 
skipta út viðeigandi gögnum. 

4. Til að fella gögn úr gildi skal lánshæfismatsfyrirtæki 
senda Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni skrá 
með þeim reitum sem tilgreindir eru í töflu 3 í viðaukanum. 
Þegar upphaflegu skrárnar hafa verið felldar úr gildi skal 
lánshæfismatsfyrirtækið senda nýju útgáfu gagnanna í skrá 
með þeim reitum sem tilgreindir eru í töflu 1 eða töflu 2, eins 
og við á. 

6. gr. 
Gildistaka 

Reglugerð þessi öðlast gildi sex mánuðum eftir að hún birtist í 
Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

 

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

 

Gjört í Brussel 21. mars 2012. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

José Manuel BARROSO 

forseti. 

 

_____ 
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VIÐAUKI 

Tafla 1: Eigindleg gögn vegna fyrstu skýrslugjafar og síðari uppfærslna 

Nr. Auðkenni reits Lýsing Gerð Hefðbundið 

Tæknilegir reitir sem skulu aðeins vera einu sinni í eigindlegu gagnaskránni 

1 Útfærsla Útgáfa skilgreiningarinnar á 
XML-gerðarlýsingunni 
(XSD) sem notuð er til að 
gera skrána. 

Skyldubundið. Skal vera nákvæmt útgáfu-
númer. 

2 Stofndagsetning og tími Dagsetningu og tími þegar 
skráin er gerð. Skal sett fram 
á alheimstíma (UTC). 

Skyldubundið. ISO 8601 rýmkað dagsetningar- 
og tímasnið: ÁÁÁÁ-MM-DD 
(KK:MM:SS) 

3 Einkvæmt auðkenni 
lánshæfismatsfyrirtækis 

Kóði sem notaður er innan 
kerfis til að auðkenna 
lánshæfismatsfyrirtækið. 
Skal vera auðkenniskóði 
(BIC) þess lánshæfismats-
fyrirtækis sem sendir skrána. 

Skyldubundið. ISO 9362. 

Viðskiptareitir sem skulu vera til staðar eftir atvikum og eins oft og nauðsyn krefur í eigindlegu gagnaskránni 

4 Heiti lánshæfismats-
fyrirtækis 

Heiti lánshæfismats-
fyrirtækis. Það skal 
samsvara heiti lánshæfis-
matsfyrirtækisins eins og 
það er tilkynnt Evrópsku 
verðbréfamarkaðseftirlits-
stofnuninni. Ef einn aðili 
skilar skýrslu fyrir hönd 
allrar samstæðunnar skal 
það vera heiti samstæðu 
lánshæfismatsfyrirtækjanna. 

Skyldubundið að því er 
varðar fyrstu skýrslu-
gjöf eða ef um 
breytingar er að ræða. 

— 

5 Auðkenni matskvarða Auðkennir með ótvíræðum 
hætti tiltekinn matskvarða 
lánshæfismatsfyrirtækisins. 

Skyldubundið að því er 
varðar fyrstu skýrslu-
gjöf eða ef um 
breytingar er að ræða. 

— 

6 Gildistökudagur 
matskvarða 

Dagsetningin þegar mats-
kvarðinn tekur gildi. 

Skyldubundið ef 
„auðkenni matskvarða“ 
er tilkynnt. 

ISO 8601 Dagsetningarsnið 
(ÁÁÁÁ-MM-DD) 

7 Tímarammi Auðkennir tímarammann 
sem um getur í 
matskvarðanum. 

Skyldubundið ef 
„auðkenni matskvarða“ 
er tilkynnt. 

— „L“ ef matskvarðinn gildir 
um langtímamat,  

 
— „S“ ef matskvarðinn gildir 

um skammtímamat. 

8 Umfang matskvarða Lýsing á matstegundum sem 
falla undir kvarðann, 
þ.m.t. landfræðilegt 
gildissvið ef við á. 

Skyldubundið ef 
„auðkenni matskvarða“ 
er tilkynnt. 

— Hámark 200 rittákn. 

9 Merki matsflokks Auðkennir tiltekinn mats-
flokk innan matskvarðans. 

Skyldubundið ef 
„auðkenni matskvarða“ 
er tilkynnt. 

— 
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Nr. Auðkenni reits Lýsing Gerð Hefðbundið 

10 Lýsing á matsflokki Skilgreining á matsflokki 
innan matskvarðans. 

Skyldubundið ef 
„auðkenni matskvarða“ 
er tilkynnt. 

— 

11 Gildi matsflokks Röð matsflokks innan 
matskvarðans, að teknu tilliti 
til þrepa sem undirflokka. 

Skyldubundið ef 
„auðkenni matskvarða“ 
er tilkynnt. 

— Raðnúmerið er heil tala sem 
hefur lágmarksgildið 1 og 
hámarksgildið 20. 
Yfirlýsingin um gildi 
matsflokkanna skal vera 
samfelld. Það skal að 
lágmarki vera einn 
matsflokkur fyrir hvert mat. 

12 Merki þrepa Auðkenna tiltekin þrep í 
matskvarðanum. Þrep veita 
viðbótarupplýsingar um 
matsflokkana. 

Skyldubundið ef þrep 
eru í matskvarðanum 
sem tilkynnt er um 
„auðkenni matskvarða“ 
vegna. 

— 

13 Lýsing á þrepi Skilgreining á þrepinu innan 
matskvarðans. 

Skyldubundið ef þrep 
eru í matskvarðanum 
sem tilkynnt er um 
„auðkenni matskvarða“ 
vegna. 

— 

14 Gildi þreps Röð þrepsins innan 
matskvarðans. Gildi 
þrepsins er gildið sem henni 
er úthlutað fyrir hvert mat. 

Skyldubundið ef þrep 
eru í matskvarðanum 
sem tilkynnt er um 
„auðkenni matskvarða“ 
vegna. 

Gildi þreps er heil tala sem hefur 
lágmarksgildið 1 og 
hámarksgildið 99. Veitt gildi 
skulu vera samfelld. 

15 Skrá yfir innri auðkenni 
aðalgreinenda 

Skrá yfir auðkenni 
aðalgreinenda sem tilnefndir 
eru af lánshæfismats-
fyrirtækinu. Skráin skal 
uppfærð með því að bæta 
við nýjum aðalgreinendum. 
Aðeins má eyða færslum úr 
skránni ef um er að ræða 
villur. 

Skyldubundið við fyrstu 
skýrslugjöf, eða ef um 
er að ræða uppfærslur, 
að því er varðar 
aðalgreinendur sem 
starfa í Evrópu-
sambandinu. 

—  
 
Hver færsla í skránni skal 
innihalda innra auðkenni og fullt 
nafn aðalgreinanda.  
 
Innra auðkennið má innihalda að 
hámarki 40 bók-/tölustafi. 

Tafla 2: Gögn sem ber að senda Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni 

Nr. Auðkenni reits Lýsing Gerð Hefðbundið 

Tæknilegir reitir sem skulu aðeins vera einu sinni í gagnaskránni 

1 Einkvæmt auðkenni 
lánshæfismatsfyrirtækis 

Kóði sem notaður er innan 
kerfis til að auðkenna 
lánshæfismatsfyrirtækið. 
Verður að vera 
auðkenniskóði (BIC) þess 
lánshæfismatsfyrirtækis sem 
sendir skrána. 

Skyldubundið. ISO 9362. 
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2 Útfærsla Útgáfa skilgreiningarinnar á 
XML-gerðarlýsingunni 
(XSD) sem notuð er til að 
gera skrána. 

Skyldubundið. Skal vera nákvæmt útgáfu-
númer. 

3 Dagsetning og tími 
gerðar 

Dagsetning og tími þegar 
skráin er gerð.  
 
Skal sett fram á alheimstíma 
(UTC). 

Skyldubundið. ISO 8601 Rýmkað dagsetningar- 
og tímasnið: ÁÁÁÁ-MM-DD 
(KK:MM:SS) 

4 Upphafsdagur og 
tímasetning 
skýrslugjafar 

Dagsetning og tímasetning 
upphafs skýrslutímabils.  
 
Skal sett fram á alheimstíma 
(UTC). 

Skyldubundið. ISO 8601 Rýmkað dagsetningar- 
og tímasnið: ÁÁÁÁ-MM-DD 
(KK:MM:SS) 

5 Lokadagur og 
tímasetning 
skýrslugjafar 

Dagsetning og tímasetning 
við lok skýrslutímabils.  
 
Skal sett fram á alheimstíma 
(UTC). 

Skyldubundið. ISO 8601 Rýmkað dagsetningar- 
og tímasnið: ÁÁÁÁ-MM-DD 
(KK:MM:SS) 

Viðskiptareitir sem skulu vera til staðar eftir atvikum og eins oft og nauðsyn krefur í gagnaskránni 

6 Tegund aðgerðar Auðkennir tegund aðgerðar 
sem lánshæfismatsfyrirtækið 
framkvæmir að því er varðar 
tiltekið mat. 

Skyldubundið. — „NW“, þegar matið er gefið 
út í fyrsta sinn, eða  

— „UP“, þegar matið er 
uppfært, eða „DG“, þegar 
matið er lækkað, eða  

— „WD“, þegar matið er 
afturkallað, eða  

— „AF“, þegar matið er 
staðfest, eða  

— „CA“ þegar matið fær 
úthlutað annaðhvort 
stöðunni „athugun“ eða 
„endurskoða“ eða henni 
breytt eða hún fjarlægð, eða 
ef horfum/leitni er bætt við 
mat, breytt eða fjarlægð, eða  

— „SU“, þegar staða mats 
breytist frá því að vera 
umbeðið í að vera óumbeðið 
eða öfugt, eða  

— „DF“, þegar tilkynnt er um 
vanskil að því er varðar 
metinn útgefanda eða 
gerning. 

7 Horfur/Leitni Auðkennir horfur/leitni, sem 
lánshæfismatsfyrirtæki 
úthlutar mati samkvæmt 
viðeigandi stefnu sinni. 

Skyldubundið. — „POS“ fyrir jákvæðar 
horfur/leitni, eða 

— „NEG“ fyrir neikvæðar 
horfur/leitni, eða 

— „EVO“ fyrir horfur/leitni í 
þróun, eða 

— „STA“ fyrir stöðugar 
horfur/leitni, eða 

— „NOT“ ef engar 
horfur/leitni eru fyrir hendi 
eða ef búið er að fella þær 
niður. 
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8 Athugun/Endurskoðun Auðkennir stöðuna athugun 
eða endurskoðun, sem 
lánshæfismatsfyrirtæki 
úthlutar mati samkvæmt 
viðeigandi stefnu sinni. 

Skyldubundið. — „POW“ fyrir jákvæða 
athugun/endurskoðun, eða 

 
— „NEW“ fyrir neikvæða 

athugun/endurskoðun, eða 
 
— „EVW“ fyrir athugun/ 

endurskoðun í þróun, 
 
— eða „UNW“ fyrir athugun/ 

endurskoðun sem hefur 
óvissa stefnu,eða 

 
—  „NWT“ ef engin athugun/ 

endurskoðun er fyrir hendi 
eða ef búið er að fella þær 
niður. 

9 Ákvörðunarþáttur 
athugunar/endur-
skoðunar 

Auðkennir ástæðu fyrir 
stöðu mats sem 
athugun/endurskoðun. 

Skyldubundið ef matið 
er gefið út eða 
samþykkt í 
Evrópusambandinu. 
Gildir aðeins ef staðan 
athugun/endurskoðun er 
önnur en „NWT“. 

— „1“ ef staðan athugun/ 
endurskoðun er vegna 
breytinga á aðferðafræði, 
líkönum eða lykil-
forsendum, eða 

 
— „2“ ef staðan athugun/ 

endurskoðun er vegna 
efnahagslegra, fjárhagslegra 
eða lánshæfisástæðna, eða 

 
— „3“ ef staðan athugun eða 

endurskoðun er af öðrum 
ástæðum (t.d. brotthvarfs 
greinanda, hagsmuna-
árekstrar). 

10 Einkvæmt auðkenni 
lánshæfismatsfyrirtækisi
ns sem ber ábyrgðina 

Auðkenniskóði (BIC) 
lánshæfismatsfyrirtækisins 
sem framkvæmdi aðgerðina. 

Skyldubundið. ISO 9362. 

11 Auðkenni mats Sérstakt auðkenni mats. Það 
skal haldast óbreytt. 

Skyldubundið. — 

12 Gildi mats Auðkennir gildi mats eftir 
aðgerð. 

Skyldubundið. — 

13 Fyrra gildi mats Auðkennir gildi mats fyrir 
aðgerð. 

Skyldubundið ef tegund 
aðgerðar er önnur en 
„NW“. 

— 

14 Auðkenni matskvarða Auðkennir með ótvíræðum 
hætti kvarða matsins. 

Skyldubundið. — 

15 Innra auðkenni 
aðalgreinanda 

Auðkenni sem lánshæfis-
matsfyrirtæki hefur úthlutað 
aðalgreinandanum sem ber 
ábyrgð á matinu. 

Skyldubundið ef matið 
er gefið út í 
Evrópusambandinu. 

Hámark 40 bók-/tölustafir. 

16 Land aðalgreinanda Auðkennir land skrifstofu 
aðalgreinandans sem ber 
ábyrgð á matinu. 

Skyldubundið. ISO 3166. 

17 Umbeðið/Óumbeðið Auðkennir hvort matið sé 
umbeðið eða óumbeðið  

Skyldubundið. — „S“ þegar matið er 
umbeðið, eða 

 
— „U“ þegar matið er 

óumbeðið. 
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18 Matstegund Auðkennir tegund mats eins 
og um getur í 
matskvarðanum. 

Skyldubundið. — „C“ ef matið er 
lánshæfismat fyrirtækis, eða 

— „S“ ef matið er 
lánshæfismat ríkis eða hins 
opinbera, eða 

— „T“ ef matið er mat á 
samsettri fjármögnun, eða 

— „B“ ef matið á við um 
sértryggt skuldabréf sem er 
ekki samsettur fjármála-
gerningur. 

19 Land Landskóði metna 
útgefandans eða gerningsins. 
Ef um er að ræða 
lánshæfismat varðandi 
yfirþjóðlegar stofnanir skal 
landskóðinn tilgreindur sem 
„ZZ“. Ef um er að ræða 
lánshæfismat varðandi 
samsetta fjármálagerninga 
skal landskóðinn vera 
heimaland meirihluta 
undirliggjandi eigna. Ef ekki 
er unnt að greina heimaland 
meirihluta undirliggjandi 
eigna skal viðkomandi 
skráning vera „ZZ“. 

Skyldubundið. ISO 3166-1. 

20 Iðnaður Atvinnugeiri útgefanda. Skyldubundið. 
 
Gildir aðeins ef skráða 
matstegundin er „C“. 

— „FI“ ef um er að ræða 
fjármálastofnun, 
þ.m.t. lánastofnanir og 
fjárfestingarfyrirtæki, 

— „IN“ ef um er að ræða 
vátryggingafélag, 

— „CO“ef  fyrirtækið sem er 
útgefandi er ekki 
fjármálastofnun eða 
vátryggingafélag. 

21 Geiri Auðkennir undirflokka fyrir 
lánshæfismat ríkis eða hins 
opinbera. 

Skyldubundið. 
 
Gildir aðeins ef skráða 
matstegundin er „S“. 

— „SV“ fyrir lánshæfismat 
ríkis, eða 

— „SM“ fyrir lánshæfismat 
svæðis- eða staðaryfirvalds, 
eða 

— „SO“ fyrir lánshæfismat 
yfirþjóðlegrar stofnunar, 
eða 

— „PE“ fyrir lánshæfismat 
opinbers aðila. 

22 Eignaflokkur Skilgreinir helstu eigna-
flokka fyrir mat á samsettum 
fjármálagerningum. 

Skyldubundið. 
 
Gildir aðeins ef skráða 
matstegundin er „T“. 

— „ABS“ fyrir eignavarið 
verðbréf, eða 

— „RMBS“ fyrir verðbréf, 
tryggð með fasteignaveði í 
íbúðarhúsnæði, eða 

— „CMBS“ fyrir verðbréf, 
tryggð með fasteignaveði í 
atvinnuhúsnæði, eða 
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    — „CDO“ fyrir skulda-
vafninga, eða 

— „ABCP“ fyrir eignavarin 
viðskiptabréf, eða 

— „OTH“ í öllum öðrum 
tilvikum. 

23 Tímarammi Auðkennir tímaramma mats 
eins og um getur í 
matskvarðanum. 

Skyldubundið. —  „L“ fyrir langtímamat, eða 
 
—  „S“ fyrir skammtímamat. 

24 Forgangur Auðkennir forgang 
skuldaflokka metins 
útgefanda eða gernings. 

Skyldubundið.  
 
Gildir aðeins ef skráða 
matstegundin er „C“ 
eða „S“. 

— „SE“ þegar mat á útgefanda 
eða gerningi hefur forgang , 
eða 

 
— „SB“ ef mat á útgefanda eða 

gerningi er lægra sett. 

25 Gjaldmiðill Auðkennir hvort matið er 
sett fram með tilliti til 
gjaldmiðils hlutaðeigandi 
lands eða erlends 
gjaldmiðils. 

Skyldubundið.  
 
Gildir aðeins um mat á 
útgefanda. 

— „LC“ fyrir mat í gjaldmiðli 
hlutaðeigandi lands, eða 

 
— „FC“ fyrir mat í erlendum 

gjaldmiðli. 

26 Gildistökudagur og 
tímasetning aðgerðar 

Dagsetning og tími 
gildistöku aðgerðar. Þetta 
skal vera á sama tíma og 
alheimstími (UTC) birtingar 
aðgerðar eða dreifingar 
áskriftar. 

Skyldubundið. ISO 8601 Rýmkað dagsetningar- 
og tímasnið: ÁÁÁÁ-MM-DD 
(KK:MM:SS) 

27 Dagur og tímasetning 
tilkynningar um aðgerð 

Dagur og tímasetning 
tilkynningar til metnu 
einingarinnar um aðgerð. 
Skal sett fram á alheimstíma 
(UTC). 

Aðeins skyldubundið ef 
matið er gefið út í 
Evrópusambandinu.  
 
Gildir aðeins ef 
aðgerðin er tilkynnt 
metnu einingunni. 

ISO 8601 Rýmkað dagsetningar- 
og tímasnið: ÁÁÁÁ-MM-DD 
(KK:MM:SS) 

28 Dagsetning ákvörðunar 
um aðgerð 

Auðkennir dagsetninguna 
sem ákvörðun er tekin um 
aðgerð. Skal vera dagsetning 
bráðabirgðaákvörðunar 
(matsnefndarinnar) um 
aðgerð ef hún er síðan 
tilkynnt metnu einingunni 
fyrir lokaákvörðun. 

Aðeins skyldubundið ef 
matið er gefið út í 
Evrópusambandinu. 

ISO 8601 Dagsetningarsnið 
(ÁÁÁÁ-MM-DD) 

29 ISIN-númer ISIN-númer metna 
gerningsins. Það skal haldast 
óbreytt. 

Skyldubundið ef metna 
gerningnum er úthlutað 
alþjóðlegu 
auðkennisnúmeri 
verðbréfa (ISIN-númer).  
 
Gildir aðeins um mat 
varðandi gerninga. 

ISO 6166-kóði. 

30 Innra auðkenni gernings Sérstakur kóði sem 
lánshæfismatsfyrirtækið 
úthlutar til að auðkenna 
metna gerninginn. Það skal 
haldast óbreytt. 

Skyldubundið. 
 
Gildir aðeins um mat 
varðandi gerninga. 

Hámark 40 bók-/tölustafir. 
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31 BIC-kóði útgefanda BIC-kóði útgefanda. Skyldubundið ef 
einkvæmt auðkenni 
(BIC) útgefandans er 
aðgengilegt 
lánshæfismats-
fyrirtækinu. 

ISO 9362-kóði. 

32 Innra auðkenni 
útgefanda 

Sérstakur kóði sem 
lánshæfismatsfyrirtækið 
úthlutar til að auðkenna 
útgefandann. 

Skyldubundið. Hámark 40 bók-/tölustafir. 

33 Nafn útgefanda Það skal innihalda 
viðeigandi skiljanlega 
tilvísun í lögheiti 
útgefandans (eða 
móðurfélags útgefandans). 

Skyldubundið. Hámark 40 rittákn. 

34 BIC-kóði útgefanda BIC-kóði útgefanda. Skyldubundið ef 
sérstakt auðkenni (BIC) 
útgefandans er 
aðgengilegt 
lánshæfismats-
fyrirtækinu. 
 
Gildir aðeins ef skráða 
matstegundin er „T“. 

ISO 9362-kóði. 

35 Innra auðkenni 
útgefanda 

Sérstakur kóði sem 
lánshæfismatsfyrirtækið 
úthlutar útgefandanum. Hér 
skal standa „MULTIPLE“ ef 
um er að ræða marga 
útgefendur. 

Skyldubundið. 
 
Gildir aðeins ef skráða 
matstegundin er „T“. 

Hámark 40 bók-/tölustafir. 

36 Nafn útgefanda Það skal innihalda 
viðeigandi skiljanlega 
tilvísun í lögheiti 
útgefandans (eða 
móðurfélags útgefandans). 
Hér skal standa 
„MULTIPLE“ ef um er að 
ræða marga útgefendur. 

Skyldubundið.  
 
Gildir aðeins ef skráða 
matstegundin er „T“. 

Hámark 40 rittákn. 

37 Ástæða afturköllunar Ástæða ef aðgerðin sem er 
tilkynnt er „afturköllun“. 

Skyldubundið ef 
tilkynnt er um 
aðgerðina „WD“. 

— „1“ fyrir rangar eða 
ófullnægjandi upplýsingar 
um útgefanda/útgáfu, eða 

 
— „2“ fyrir ógjaldfærni metnu 

einingarinnar eða 
endurskipulagningu skulda, 
eða 

 
— „3“ fyrir endurskipu-

lagningu metnu einingar-
innar þ.m.t. samruni eða 
yfirtaka á metnu einingunni, 
eða 

 
— „4“ fyrir lok líftíma 

skuldbindingarinnar, eða 
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    — „5“ fyrir sjálfvirka 
ógildingu mats vegna 
viðskiptalíkans lánshæfis-
matsfyrirtækis ( s.s. ef mat 
gildir um fyrirfram 
ákveðinn tíma), eða 

 
— „6“ ef mat fellur úr gildi af 

öðrum ástæðum. 

Tafla 3: Skrá yfir reiti vegna afturköllunar gagna 

Nr. Auðkenni reits Lýsing Gerð Hefðbundið 

Tæknilegir reitir sem skal ávallt vera að finna aðeins einu sinni í afturköllunarskránni 

1 Einkvæmt auðkenni 
lánshæfismatsfyrirtækis 

Kóði sem notaður er innan 
kerfis til að auðkenna 
lánshæfismatsfyrirtækið. 
Skal vera auðkenniskóði 
(BIC) þess 
lánshæfismatsfyrirtækis sem 
sendir skrána. 

Skyldubundið. ISO 9362. 

2 Útfærsla Útgáfa skilgreiningarinnar á 
XML-gerðarlýsingunni 
(XSD) sem notuð er til að 
gera skrána. 

Skyldubundið. Skal vera nákvæmt útgáfu-
númer. 

3 Dagsetning og tími 
afturköllunar 

Dagsetning og tími 
afturköllunar. Skal sett fram 
á alheimstíma (UTC). 

Skyldubundið. ISO 8601 Rýmkað dagsetningar- 
og tímasnið: ÁÁÁÁ-MM-DD 
(KK:MM:SS) 

Viðskiptareitir sem skulu vera til staðar eins oft og nauðsyn krefur í afturköllunarskránni 

4 Auðkenni matskvarða Auðkennir með ótvíræðum 
hætti tiltekinn matskvarða 
lánshæfismatsfyrirtækisins. 

Skyldubundið. 
 
Gildir aðeins ef 
skráningin sem ætlað er 
að afturkalla er í 
tengslum við mats-
kvarða sem tilkynnt er 
um sem hluti af 
eigindlegu gögnunum 
sem sett eru fram í 
töflu 1. 

— 

5 Tegund aðgerðar Auðkennir tegund aðgerðar 
sem lánshæfismatsfyrirtækið 
framkvæmir að því er varðar 
tiltekið mat. 

Skyldubundið. 
 
Gildir aðeins ef 
skráningin sem ætlað er 
að afturkalla er í 
tengslum við aðgerð 
sem tilkynnt er sem 
hluti af gögnunum sem 
sett eru fram í töflu 2. 

— „NW“, þegar matið er gefið 
út í fyrsta sinn, eða 

 
— „UP“, þegar matið er 

uppfært, eða 
 
— „DG“, þegar matið er 

lækkað, eða 
 
— „WD“, þegar matið er 

afturkallað, eða 
 
— „AF“, þegar matið er 

staðfest, eða 
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    — „CA“ þegar matið fær 
úthlutað annaðhvort 
stöðunni „athugun“ eða 
„endurskoða“ eða henni 
breytt eða hún fjarlægð, eða 
ef horfum/leitni er bætt við 
mat, breytt eða fjarlægð, eða 

 
— „SU“, þegar staða mats 

breytist frá því að vera 
umbeðið í að vera óumbeðið 
eða öfugt, eða 

 
— „DF“, þegar tilkynnt er um 

vanskil að því er varðar 
metinn útgefanda eða 
gerning. 

6 Gildistökudagur og 
tímasetning aðgerðar 

Dagsetning og tími 
gildistöku aðgerðar. 

Skyldubundið. 
 
Gildir aðeins ef 
skráningin sem ætlað er 
að afturkalla er í 
tengslum við aðgerð 
sem tilkynnt er sem 
hluti af gögnunum sem 
sett eru fram í töflu 2. 

ISO 8601 Rýmkað dagsetningar- 
og tímasnið: ÁÁÁÁ-MM-DD 
(KK:MM:SS) 

7 Auðkenni mats Einkvæmt auðkenni matsins 
sem lánshæfismatsfyrirtækið 
hefur úthlutað. 

Skyldubundið. 
 
Gildir aðeins ef 
skráningin sem ætlað er 
að afturkalla er í 
tengslum við aðgerð 
sem tilkynnt er sem 
hluti af gögnunum sem 
sett eru fram í töflu 2. 

— 

8 Ástæður fyrir 
afturköllun 

Ástæður þess að skráning er 
afturkölluð. 

Skyldubundið. — 

 

 

 

 

 




