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FRAMSELD REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2015/1 

frá 30. september 2014 

um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1060/2009 að því er varðar tæknilega 

eftirlitsstaðla fyrir reglubundna skýrslugjöf um gjöld sem lánshæfismatsfyrirtæki innheimta innan 

ramma viðvarandi eftirlits Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1060/2009 frá 16. september 2009 um lánshæfismatsfyrirtæki (1), 

einkum þriðju undirgrein 4. mgr. a 21. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í 3. mgr. 11. gr. og 2. lið II. hluta E-þáttar I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1060/2009 eru lánshæfismatsfyrirtæki krafin 

um að láta Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni árlega í té skrárnar yfir gjöldin sem þau innheimta af 

viðskiptavinum fyrir stök lánshæfismöt og aðra hliðarstarfsemi, sem og verðstefnu sína, þ.m.t. skipulag gjalda og 

viðmiðanir verðlagningar í tengslum við mismunandi eignaflokka. Mikilvægt er að kveða á um tæknileg atriði varðandi 

efni sem tilkynna skal um og sniðið sem lánshæfismatsfyrirtæki nota til að fara að skuldbindingum sínum og til að 

auðvelda Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni að beita heimildum sínum til áframhaldandi eftirlits. 

2) Til að draga úr hagsmunaárekstrum og greiða fyrir sanngjarnri samkeppni á lánshæfismatsmarkaðnum ætti Evrópska 

verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin að tryggja að verðstefnur, verklagsreglur og endanleg gjöld, sem lánshæf-

ismatsfyrirtæki innheimta af viðskiptavinum, leiði ekki til mismununar. Hægt ætti að vera að réttlæta mismunandi gjöld 

sem innheimt eru fyrir sömu tegund þjónustu með mismuni á raunverulegum kostnaði við að veita mismunandi 

viðskiptavinum þjónustuna. Enn fremur ættu gjöld vegna lánshæfismatsþjónustu, sem veitt er tilteknum útgefanda, ekki 

að vera háð niðurstöðu eða afrakstri vinnunnar. 

3) Upplýsingarnar um gjöld, sem skráð lánshæfismatsfyrirtæki eiga að leggja fram, ættu að gera Evrópsku verðbréfamarka-

ðseftirlitsstofnuninni kleift að auðkenna lánshæfismöt sem myndu þurfa frekari athugunar við og hugsanlega frekari 

framhaldsaðgerðir í eftirliti. Svipuð gjöld ætti að innheimta fyrir lánshæfismöt og hliðarstarfsemi af svipuðum toga, 

mismunur á gjaldtökustigi er þá réttlættur á grundvelli mismunandi kostnaðar. Upplýsingarnar sem safnað er ættu að 

gera Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni kleift að auðkenna sambærilega þjónustu og þar með viðkomandi 

gjöld fyrir hvert skráð lánshæfismatsfyrirtæki sérstaklega og greina þannig veruleg frávik í innheimtum gjöldum. Í 

kjölfarið getur Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin framkvæmt rannsóknir til að staðfesta að slík gjöld séu 

innheimt samkvæmt löglegri verðstefnu og ferlum og að mismunur á gjaldtökustigi, sem er byggður á mismuni á 

kostnaði, sé í samræmi við meginregluna um sanngjarna samkeppni, komi ekki til vegna hagsmunaárekstra og sé ekki 

byggður á niðurstöðum eða afrakstri vinnunnar. 

4) Tilkynna skal verðstefnur og verklagsreglur fyrir hverja hæfismatstegund. Í skýrslugjafarskyni og til að greina með 

skýrum hætti á milli sérhverrar verðstefnu og verklagsreglu og viðkomandi uppfærslna þeirra ætti hver útgáfa af 

verðstefnu ásamt meðfylgjandi gjaldskrám, gjaldaáætlunum og verklagsreglum að hafa auðkennisnúmer.  Hvað annað 

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 2, 6.1.2015, bls. 1. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 189/2018 frá  

10. júlí 2019 um breytingu á IX. viðauka (Fjármálaþjónusta) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. ESB L 302, 17.11.2009, bls. 1. 
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varðar ættu verðstefnur að taka til skipulags á gjöldum eða gjaldskrám ásamt verðlagsviðmiðunum sem 

einstaklingurinn, eða einstaklingarnir sem semja um gjöldin sem lögð eru á fyrir hvert lánshæfismat, geta framfylgt. Í 

verðstefnum ætti einnig að felast tíðniáætlun eða aðrar gjaldtökuáætlanir sem metna einingin eða áskrifandinn getur 

hlotið ávinning af með tilliti til mismunandi gjalda fyrir stakt hæfismat eða mörg lánshæfismöt. Lánshæfismatsfyrirtæki 

ættu að skrá öll tilvik þegar vikið hefur verið frá verðstefnum, gjaldskrám, gjaldaáætlunum og verklagsreglum og 

jafnframt öll einstök frávik frá verðstefnunni eins og henni er beitt í tengslum við hvert lánshæfismat með skýrri 

auðkenningu á viðeigandi lánshæfismati. 

5) Skráð lánshæfismatsfyrirtæki sem eru hluti af samstæðu ættu annaðhvort að geta gefið skýrslu um matsgögn 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) „Samsett skuldabréfaútgáfa“ og „skuldabréfaútgáfa“ ættu, í þessari reglugerð, að fela í sér fjármálagerninga eða aðrar 

eignir sem hlotist hafa af verðbréfun viðskipta eða áætlun sem um getur í 61. mgr. 4. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og 

ráðsins (ESB) nr. 575/2013 (1). 

7) Til að gera skráðum lánshæfismatsfyrirtækjum kleift að þróa hentug kerfi og verklagsreglur sem eru í samræmi við 

tækniforskriftarinnar sem Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin kveður á um og til að tryggja fullnægjandi og 

rétta skýrslugjöf um gögn um gjaldtöku ættu skráð lánshæfismatsfyrirtæki að gefa fyrstu skýrslu um einstakar 

gjaldtökuupplýsingar níu mánuðum eftir að reglugerð þessi hefur öðlast gildi. Fyrsta skýrslan ætti að taka til 

gjaldtökuupplýsinga frá og með gildistöku þessarar reglugerðar. Ekki ætti að túlka slíkar skuldbindingar þannig að skráð 

lánshæfismatsfyrirtæki losni við þá skuldbindingu að afhenda reglulega upplýsingar um gjöld, í samræmi við 3. mgr. 

11. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1060/2009, á millibilstímabilinu. 

8) Kveða ætti á um verðstefnur og verklagsreglur á áframhaldandi grundvelli til að tilkynnt sé um efnislegar breytingar án 

ótilhlýðilegrar tafar eftir samþykkt þeirra og eigi síðar en 30 dögum frá framkvæmd þeirra. Taka ætti saman 

upplýsingarnar sem á að senda á stöðluðu formi til að gera Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni kleift að taka 

við og vinna skrárnar sjálfvirkt í innri kerfum sínum. Vegna tæknilegra vandamála og tækniframfara í tímans rás gæti 

Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin þurft að uppfæra og upplýsa, með sérstökum tilmælum eða viðmiðun-

arreglum, um ýmis tæknileg skýrslugjafarfyrirmæli um sendingu eða form skránna sem skráðum lánshæfi-

smatsfyrirtækjum ber að senda. 

9) Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin ætti að hafa heimild til, þegar lánshæfismatsfyrirtæki hlítir ekki 

skýrslugjafarkröfum sínum, að krefjast upplýsinganna með því að gefa út ákvörðun skv. 3. mgr. 23. gr. b. reglugerðar 

(EB) nr. 1060/2009 eða grípa til annarra ráðstafana til rannsóknar. 

10) Reglugerð þessi byggist á drögum að tæknilegum eftirlitsstöðlum sem Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin 

hefur lagt fyrir framkvæmdastjórnina í samræmi við 10. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1095/2010 

(2). 

11) Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin hefur haft opið samráð við almenning um drögin að tæknilegu 

eftirlitsstöðlunum sem þessi reglugerð byggist á, greint mögulegan tengdan kostnað og ávinning og óskað eftir áliti 

hagsmunahópsins á verðbréfamarkaði í samræmi við 37. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1095/2010. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Almennar meginreglur 

1.  Skráð lánshæfismatsfyrirtæki skulu leggja fram eftirfarandi tegundir skýrslna til Evrópsku verðbréfamarka-

ðseftirlitsstofnunarinnar:  

  

(1) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013 frá 26. júní 2013 um varfærniskröfur að því er varðar lánastofnanir og 

verðbréfafyrirtæki og um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 648/2012 (Stjtíð. ESB L 176, 27.6.2013, bls. 1). 

(2) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1095/2010 frá 24. nóvember 2010 um að koma á fót evrópskri eftirlitsstofnun (Evrópska 

verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin), um breytingu á ákvörðun nr. 716/2009/EB og um niðurfellingu á ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 

2009/77/EB (Stjtíð. ESB L 331, 15.12.2010, bls. 84). 
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a)  verðstefnur og verklagsreglur, eins og sett er fram í 2. gr., 

b)  gjaldtökuupplýsingar fyrir lánshæfismatsstarfsemi samkvæmt þeirri aðferð að útgefandinn greiði eins og sett er fram í 

1. mgr. 3. gr., 

c)  gjaldtökuupplýsingar fyrir lánshæfismatsstarfsemi samkvæmt þeirri aðferð að áskrifandinn eða fjárfestirinn greiði eins og 

sett er fram í 2. mgr. 3. gr., 

2.  Skráð lánshæfismatsfyrirtæki skulu tryggja nákvæmni og heildstæðni upplýsinganna og gagnanna sem Evrópsku 

verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni er tilkynnt um. 

3.  Fyrir samstæður lánshæfismatsfyrirtækja er aðilum hverrar samstæðu heimilt að veita einum aðila samstæðunnar umboð 

til að leggja fram skýrslurnar, sem krafist er samkvæmt þessari reglugerð, fyrir þeirra hönd. Tilgreina skal sérhvert láns-

hæfismatsfyrirtæki sem slík skýrsla er lögð fram fyrir í gögnunum sem send eru til Evrópsku verðbréfamarkaðs-

eftirlitsstofnunarinnar. 

2. gr. 

Verðstefnur og verklagsreglur 

1.  Skráð lánshæfismatsfyrirtæki skulu afhenda Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni verðstefnur sínar, 

fyrirkomulag gjaldtöku eða gjaldskrár og viðmiðanir fyrir verðlagningu í tengslum við þessar metnu einingar eða 

fjármálagerninga sem þær hafa gefið út lánshæfismat fyrir og, þegar við á, verðstefnur varðandi hliðarstarfsemi. 

2.  Skráð lánshæfismatsfyrirtæki skulu tryggja að hver tegund af lánshæfismati sem boðið er innihaldi verðstefnur eða henni 

fylgi eftirfarandi þættir: 

a)  heiti ábyrgðaraðila með samþykki og viðhaldi á verðstefnum, gjaldskrám og/eða gjaldaáætlunum, þ.m.t. þeim sem bera 

ábyrgð á að ákveða gjaldtöku, innra auðkenni, hlutverk og innri deild sem aðilarnir tilheyra, 

b)  innri viðmiðunarreglur um beitingu verðlagsviðmiðana í verðstefnunum, gjaldskrám og/eða gjaldaáætlunum varðandi 

ákvörðun um einstök gjöld, 

c)  ítarleg lýsing á gjaldabili eða gjaldskrám og þeim viðmiðunum sem gilda fyrir mismunandi tegundir gjalda, þ.m.t. þeim sem 

kveðið er á um í gjaldskránum, 

d)  ítarleg lýsing á gjaldaáætlunum, þ.m.t. tengslaáætlun, notkunartíðniáætlun, tryggðaráætlun eða önnur áætlun og að 

meðtöldum viðmiðunum um notkunarsvið og gjaldabil sem hljóta má ávinning af við einstök lánshæfismöt eða röð 

hæfismata í gjaldaskilmálum, 

e)  eftir atvikum, verðstefnur og reglur sem notast á við þegar samskipti eða tengsl eru milli innheimtra gjalda fyrir 

lánshæfismatsþjónustu og hliðarstarfsemi eða annarrar þjónustu sem lánshæfismatsfyrirtæki eða/og önnur fyrirtæki sem 

tilheyra samstæðu lánshæfismatsfyrirtækisins, í skilningi 1. og 2. gr. tilskipunar ráðsins 83/349/EBE (1), lætur viðskip-

tavininum í té, í skilningi annarrar undirgreinar 2. liðar II. hluta E-bálks I. viðauka reglugerðar (EB) nr. 1060/2009 

(viðskiptavinur), og einnig eining sem tengist lánshæfismatsfyrirtækinu eða öðru fyrirtæki í samstæðu lánshæfi-

smatsfyrirtækisins með tengslum í skilningi 1. mgr. 12. gr. tilskipunar 83/349/EBE, 

f)  landsvæði gildandi verðstefnu, gjaldskráa eða gjaldaáætlunar með tilliti til staðsetningar viðskiptavinanna og lánshæfi-

smatsfyrirtækisins eða -fyrirtækjanna sem nota verðstefnuna, gjaldskrána eða gjaldaáætlunina, 

g)  heiti aðilanna, sem hafa heimild til að setja fram gjöld og önnur verð samkvæmt viðkomandi verðstefnu, gjaldskrám eða 

gjaldaáætlun, þ.m.t. þeirra sem bera ábyrgð á að ákveða gjaldtöku, innra auðkenni, hlutverk og innri deild sem aðilarnir 

tilheyra. 

3.  Skráð lánshæfismatsfyrirtæki skulu tryggja að verðlagsreglur innihaldi eða þeim fylgi eftirfarandi þættir: 

a)  heiti ábyrgðaraðila með samþykki og viðhaldi á verklagsreglunum fyrir framkvæmd verðstefnu, þ.m.t. þeim sem bera 

ábyrgð á að ákveða gjaldtöku, innra auðkenni, hlutverk og innri deild sem aðilarnir tilheyra,  

  

(1) Sjöunda tilskipun ráðsins 83/349/EBE frá 13. júní 1983 um samstæðureikninga, byggð á g-lið 3. mgr. 54. gr. sáttmálans (Stjtíð. EB L 193, 

18.7.1983, bls. 1). 
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b)  ítarleg lýsing á verklagsreglunum og stjórntækjunum sem eru fyrir hendi til að tryggja og fylgjast með að farið sé 

nákvæmlega eftir verðstefnunni, 

c)  ítarleg lýsing á verklagsreglunum sem eru fyrir hendi til að lækka gjöld eða með öðrum hætti víkja frá gjaldskrám og 

gjaldaáætlunum, 

d)  heiti ábyrgðaraðila sem bera beina ábyrgð á eftirliti með beitingu verðstefnunnar á einstök gjöld, þ.m.t. innra auðkenni, 

hlutverk og innri deild sem aðilarnir tilheyra, 

e)  heiti ábyrgðaraðila sem bera beina ábyrgð á því að tryggja að stök gjöld séu í samræmi við verðstefnu, þ.m.t. innra 

auðkenni, hlutverk og innri deild sem aðilarnir tilheyra, 

f)  ítarleg lýsing á þeim aðgerðum sem gripið verður til ef vikið er frá verðstefnum, gjaldskrám, gjaldaáætlunum og 

verklagsreglum, 

g)  ítarleg lýsing á tilhögun skýrslugjafar til Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar vegna brota á verðstefnum eða 

verklagsreglum sem kunna að hafa hlotist af broti á 3. lið c í B-bálki I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1060/2009. 

3. gr. 

Skrá yfir gjöld sem innheimt eru hjá hverjum viðskiptavini 

1.  Skráð lánshæfismatsfyrirtæki sem láta í té lánshæfismöt samkvæmt þeirri aðferð að útgefandinn greiði, skulu afhenda 

Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni upplýsingar um gjöldin sem innheimt eru fyrir stök lánshæfismöt og sérhverja 

hliðarstarfsemi, fyrir hvern lögaðila sem og sameinuð fyrir hverja fyrirtækjasamstæðu. 

2.  Skráð lánshæfismatsfyrirtæki sem láta í té lánshæfismöt samkvæmt þeirri aðferð að áskrifandinn eða fjárfestirinn greiði, 

skulu afhenda Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni, fyrir hvern viðskiptavin, heildargjöld sem innheimt eru vegna 

slíkrar þjónustu sem og fyrir hliðarstarfsemi sem innt er af hendi. 

3.  Skráð lánshæfismatsfyrirtæki skulu skrá öll frávik frá verðstefnum eða verðlagsreglum eða frávik frá notkun verðstefnu, 

gjaldskráa eða gjaldaáætlunar eða verðlagsreglna í tengslum við mat og tilgreina á skýran hátt mikilvægustu ástæður fyrir þessu 

fráviki og viðkomandi staka mati á því formi sem sýnt er í töflu 1 í II. viðauka. Gera skal skrár þessar aðgengilegar Evrópsku 

verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni án tafar, óski hún eftir þeim. 

4. gr. 

Lánsmatstegundir 

Skráð lánshæfismatsfyrirtæki skulu flokka möt sem tilkynna á um í samræmi við tegundirnar sem skilgreindar eru í 3. gr. 

framseldrar reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2 (1). 

5. gr. 

Gögn sem á að leggja fram 

1.  Skráð lánshæfismatsfyrirtæki skulu láta Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofninni í té upplýsingarnar sem settar eru 

fram í 2. og 3. mgr. 2. gr. og gögnin sem sett eru fram í töflum 1–4 í I. viðauka sem og verðstefnur, gjaldskrár, gjaldaáætlanir 

og verklagsreglur í aðskildum skrám. 

2.  Skráð lánshæfismatsfyrirtæki skulu láta Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni í té gögnin sem sett eru fram í 

töflum 1 og 2 í II. viðauka fyrir gögn um gjaldtöku um hvert einstakt lánshæfismat sem gefið er út og gjöld sem innheimt eru 

fyrir lánshæfismöt og hliðarstarfsemi á hvern viðskiptavin í samræmi við 1. mgr. 3. gr. 

3.  Skráð lánshæfismatsfyrirtæki sem hafa lagt fram lánshæfismöt samkvæmt þeirri aðferð að áskrifandinn eða fjárfestirinn 

greiði skulu láta Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni í té gögnin sem sett eru fram í töflu 1 í III. viðauka fyrir hvern 

viðskiptavin lánshæfismatsþjónustunnar sem veitt er, í samræmi við 2. mgr. 3. gr. 

4.  Afhenda skal Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni gögnin, sem tilgreind eru í töflum 1–4 í I. viðauka, töflum  

1 og 2 í II. viðauka og töflu 1 í III. viðauka, í aðskildum skrám. 

  

(1) Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2 frá 30. september 2014 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 

(EB) nr. 1060/2009 að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla um framsetningu upplýsinganna sem lánshæfismatsfyrirtæki gera aðgengileg 

Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni (sjá Stjtíð. ESB L 2, 6.1.2015, bls. 24). 
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6. gr. 

Fyrsta skýrslugjöf 

1.  Hvert skráð lánshæfismatsfyrirtæki skal láta Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni í té gögn með því að fylla inn 

í töflum 1–4 í I. viðauka og í aðskildum skrám fyrir verðstefnur, gjaldskrár, gjaldaáætlanir og verklagsreglur sem hún notar 

fyrir hverja tegund lánshæfismats sem er virkt í samræmi við 1. mgr. 5. gr., innan 30 daga frá gildistökudegi þessarar 

reglugerðar. 

2.  Afhenda skal Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni fyrstu skýrsluna um gjöld, sem um getur í 2. og 3. mgr. 

5. gr., níu mánuðum eftir gildistökudag þessarar reglugerðar og skal hún innihalda gögnin sem safnað hefur verið frá 

gildistökudegi þessarar reglugerðar og til og með 30. júní 2015. 

3.  Leggja skal aðra skýrsluna um gjöld, sem um getur í 2. og 3. mgr. 5. gr., fyrir Evrópsku verðbréfamarkaðse-

ftirlitsstofnunina fyrir 31. mars 2016 og skal hún innihalda gögnin sem safnað hefur verið frá 1. júlí 2015 þar til  

31. desember 2015. 

7. gr. 

Áframhaldandi skýrslugjöf 

1.  Afhenda skal upplýsingarnar sem veittar eru í samræmi við 5. gr. fyrir 31. mars ár hvert með fyrirvara um fyrstu 

skýrslugjafarkröfuna sem sett er fram í 6. gr., og skulu þær innihalda gögn og verðstefnur, gjaldskrár, gjaldaáætlun og 

verklagsreglur sem varða næstliðið almanaksár. 

2.  Með fyrirvara um fyrstu málsgrein skal tilkynna efnislegar breytingar á verðstefnum, gjaldskrám, gjaldaáætlunum og 

verklagsreglum til Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar á áframhaldandi grundvelli án ótilhlýðilegrar tafar eftir 

samþykkt þeirra og eigi síðar en 30 dögum frá framkvæmd þeirra. 

3.  Skráð lánshæfismatsfyrirtæki skulu tilkynna Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni án tafar um hvers konar 

sérstakar aðstæður sem geta tímabundið komið í veg fyrir eða tafið skýrslugjöf í samræmi við þessa reglugerð. 

8. gr. 

Tilhögun skýrslugjafar 

1.  Skráð lánshæfismatsfyrirtæki skulu leggja fram gagnaskrár í samræmi við tæknileg fyrirmæli sem Evrópska verðbréfa-

markaðseftirlitsstofnunin leggur fram og nota tilkynningakerfi stofnunarinnar. 

2.  Skráð lánshæfismatsfyrirtæki skulu geyma gagnaskrárnar sem sendar eru til og mótteknar af Evrópsku verðbréfamarka-

ðseftirlitsstofnuninni skv. 5. gr. og einnig skrár um frávik sem um getur í 3. mgr. 3. gr. á rafrænu formi í 5 ár hið minnsta. Gera 

skal skrár þessar aðgengilegar Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni óski hún eftir því. 

3.  Þegar skráð lánshæfismatsfyrirtæki greinir staðreyndarvillur í gögnunum sem búið er að skila inn skal það tilkynna 

Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni það án ótilhlýðilegrar tafar og leiðrétta viðeigandi gögn í samræmi við tæknileg 

fyrirmæli sem Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin veitir. 

9. gr. 

Gildistaka 

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtistí Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

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

Gjört í Brussel 30. september 2014. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

 José Manuel BARROSO 

 forseti 

 ______   
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I. VIÐAUKI 

Tafla 1 

Skýrslugjöf um verðstefnur á hvern gildandi matsflokk og síðari efnislegar uppfærslur 

Nr. Heiti reits Lýsing Gerð Staðall 

1 Auðkenni lánshæfi-

smatsfyrirtækis 

Kóði sem notaður er til að auðkenna 

skýrslugefandi lánshæfismatsfyrirtæki. 

Evrópska verðbréfamarkaðseftirlits-

stofnunin lætur hann í té við skráningu. 

Skyldubundið  

2 Gildissvið lánshæfi-

smatsfyrirtækis 

Auðkenning lánshæfismatsfyrir-

tækjanna sem beita verðstefnu. 

Skyldubundið ISO 17442 

3 Auðkenni verðstefnu Sérstakt auðkenni verðstefnu sem 

viðhalda skal. Allar breytingar, aðrar en 

varðandi umfang matstegunda sem 

verðstefnan nær yfir, ættu að viðhalda 

sama sérstaka auðkenningu. Breytingar 

á umfanginu krefst nýs auðkennis fyrir 

verðstefnu. 

Skyldubundið Auðkenni verðstefnu á formi 

„PP_[innra auðkenni verðstefnu]“ 

4 Gildistökudagur 

verðstefnu 

Dagsetningin þegar verðstefnan tekur 

gildi. 

Skyldubundið ISO 8601 dagsetningarform 

(ÁÁÁÁ-MM-DD) 

5 Lokadagsetning 

verðstefnu 

Lokadagur verðstefnu. Skyldubundið ISO 8601 dagsetningarsnið 

(ÁÁÁÁ-MM-DD) eða 9999-01-01. 

6 Vísbending um 

tegund 

Vísbending um hvort verðstefnan 

tengist þeirri aðferð að áskrifandinn 

greiði eða þeirri aðferð að fjárfestirinn 

greiði. Evrópska verðbréfamarkaðs-

eftirlitsstofnunin hefur skilning á að 

lánshæfismatsfyrirtækin geta stundað 

rekstur samkvæmt fleiri en einni aðferð 

og því er mögulegt að verðstefna geti 

verið notuð fyrir báðar tegundir 

aðferða. Í slíkum málum geta bæði I og 

S verið valin. 

Skyldubundið — „I“ fyrir aðferðina að 

útgefandinn greiði og/eða 

— „S“ fyrir aðferðina að 

fjárfestirinn eða áskrifandinn 

greiði 

7 Gildissvið verðstefnu Lýsing tegundar mats eða hliðar-

starfsemi sem felst í verðstefnu eða 

fellur undir hana. 

Skyldubundið Vísbending um hvort verðstefna 

gildir um eitt eða fleira af 

eftirfarandi: 

— „Alla“, 

— „C“ fyrir mat á fyrirtækjum (að 

undanskildum sértryggðum 

skuldabréfum), 
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Nr. Heiti reits Lýsing Gerð Staðall 

    — „S“ fyrir lánshæfismöt ríkis 

eða hins opinbera, 

— „T“ fyrir möt á samsettri 

fjármögnun, 

— „B“ fyrir möt á sértryggðum 

skuldabréfum, 

— „O“ fyrir aðrar tegundir af 

mötum, 

— „A“ fyrir hliðarstarfsemi. 

8 Atvinnugreinastarfsþ

áttur verðstefnu 

Þegar skýrsla sem lögð er fram um mat 

á fyrirtækjum skal tilgreina hvort verð-

stefnan gildir um möt innan eins af 

eftirfarandi atvinnugreinastarfsþáttum: 

i. á fjárhagslegu sviði, ii. á trygging-

asviði, iii. önnur fyrirtæki. 

Skyldubundið 

Gildir aðeins ef 

„C“ í reit 7 er 

„Gildissvið 

verðstefnu“ 

Vísbending um hvort verðstefnan 

gildir um eitt eða fleira af 

eftirfarandi: 

— „Alla“, 

— FI — fyrir fjármálastofnanir, 

þ.m.t. banka, miðlara og 

söluaðila, 

— IN — fyrir fyrirtæki á 

tryggingasviði, 

— CO — fyrir fyrirtæki sem eru 

útgefendur og tilheyra hvorki 

FI- né IN-flokkunum. 

9 Eignaflokkur ve-

rðstefnu 

Þegar skýrsla sem lögð er fram um möt 

á samsettri fjármögnun skal tilgreina 

hvort verðstefnan gildir um möt innan 

eins af eftirfarandi þáttum: i. RMBS, ii. 

ABS, iii. CMBS, iv. CDO, v. ABCP, 

vi. aðrir. 

Skyldubundið 

Gildir aðeins ef 

„T“ í reit 7 er 

„Gildissvið ve-

rðstefnu“ 

Vísbending um hvort verðlags-

stefnan gildir um eitt eða fleira af 

eftirfarandi: 

— „Alla“, 

— „Verðbréf, tryggð með 

fasteignaveði í íbúðarhúsnæði“ 

(e. RMBS) fyrir RMBS-möt 

— „Eignavarin verðbréf“ (ABS) 

fyrir ABS-möt, 

— „Verðbréf, tryggð með 

fasteignaveði í 

atvinnuhúsnæði“ (CMBS) fyrir 

CMBS-möt, 

— „Skuldavafningar“ (CDO) fyrir 

CDO-möt, 

— „Eignavarin viðskiptabréf“ 

(ABCP) fyrir ABCP-möt, 

— „OTH“ fyrir önnur möt. 

10 Geiri Þegar skýrsla sem lögð er fram um 

lánshæfismöt ríkis eða hins opinbera 

skal tilgreina hvort verðlagsstefnan 

gildir um möt innan eins af eftirfarandi 

þáttum: i. Hæfismat ríkja, ii. hæfismat 

svæða- eða staðbundinna yfirvalda, iii. 

hæfismat yfirþjóðlegra stofnana 

(annarra en alþjóðlegra fjármálastofna-

na), iv. opinberir aðilar, v. alþjóðlegar 

fjármálastofnanir. 

Skyldubundið 

Gildir aðeins ef 

„S“ í reit 7 er 

„Gildissvið 

verðstefnu“ 

Vísbending um hvort verðstefnan 

gildir um eitt eða fleiri af eftir-

farandi: 

—  „Alla“, 

—  „SV“ — hæfismat ríkja, 

—  „SM“ — lánshæfismat svæðis- 

og staðbundinna yfirvalda, 

—  „SO“ — lánshæfismat 

yfirþjóðlegra stofnana annarra 

en „IF“, 

—  „PE“ — lánshæfismat 

opinberra aðila, 
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    —  „IF“ — alþjóðlegar 

fjármálastofnanir. 

11 Fyrri verðstefna Auðkenning á fyrri verðstefnu sem 

núverandi stefna leysir af hólmi. 

Skyldubundið 

Gildir ef núve-

randi verðstefna 

breytir gildis-

sviði fyrri ve-

rðstefnu 

Auðkenni verðstefnu á formi 

„PP_[innra auðkenni verðstefnu]“ 

12 Skráarnafn verðstef-

nu 

Skráarnafn verðstefnu. Skal tilkynna á 

zip-formi 

Skyldubundið  

Tafla 2 

Skýrslugjöf um gjaldskrár fyrir hvern gildandi matsflokk og síðari efnislegar uppfærslur 

Nr. Heiti reits Lýsing Gerð Staðall 

1 Auðkenni lánshæfi-

smatsfyrirtækis 

Kóði sem notaður er til að auðkenna 

skýrslugefandi lánshæfismatsfyrirtæki 

Evrópska verðbréfamarkaðseftirlits-

stofnunin lætur hann í té við skráningu. 

Skyldubundið  

2 Gildissvið lánshæfi-

smatsfyrirtækis 

Auðkenning lánshæfismatsfyrirtækisins 

sem notar gjaldskrána. 

Skyldubundið ISO 17442 

3 Auðkenni gjaldskrár Einkvæmt auðkenni gjaldskrár sem 

halda skal til lengri tíma. Allar breytin-

gar, aðrar en varðandi umfang matste-

gunda sem gjaldskrá nær yfir, ættu að 

halda sama einkvæma auðkenninu. 

Breytingar á gildissviðinu kalla á nýtt 

auðkenni gjaldskrár. 

Skyldubundið Auðkenni gjaldskrár á formi 

„FS_[innra auðkenni gjaldskrár]“ 

4 Auðkenni verðstefnu Auðkenni verðstefnu sem á að fram-

fylgja með gjaldskrá. Auðkenni 

þessarar verðstefnu verður að sam-

ræmast auðkennunum sem sett eru fram 

í töflu 1 í I. viðauka. 

Skyldubundið Auðkenni verðstefnu á formi 

„PP_[innra auðkenni verðstefnu]“ 
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Nr. Heiti reits Lýsing Gerð Staðall 

5 Gildistökudagur 

gjaldskrár 

Dagsetningin þegar gjaldskrá tekur 

gildi. 

Skyldubundið ISO 8601 dagsetningarform 

(ÁÁÁÁ-MM-DD) 

6 Lokadagsetning 

gjaldskrár 

Lokadagur gjaldskrár. Skyldubundið ISO 8601 dagsetningarform 

(ÁÁÁÁ-MM-DD) eða 9999-01-01. 

7 Vísbending um 

tegund 

Vísbending um hvort gjaldskrá tengist 

þeirri aðferð að útgefandinn greiði eða 

fjárfestirinn greiði. 

Skyldubundið — „I“ fyrir aðferðina að 

útgefandinn greiði, 

— „S“ fyrir aðferðina að 

fjárfestirinn eða áskrifandinn 

greiði. 

8 Tegundir mats sem 

gjaldskráin tekur til 

Lýsing á tegund mats eða hliðarstar-

fsemi sem fellur undir gjaldskrá. 

Skyldubundið Vísbending um hvort gjaldskrá 

gildir um eitt eða fleira af 

eftirfarandi: 

— „Alla“, 

— „C“ fyrir mat á fyrirtækjum (að 

undanskildum sértryggðum 

skuldabréfum), 

— „S“ fyrir lánshæfismöt ríkis 

eða hins opinbera, 

— „T“ fyrir möt á samsettri 

fjármögnun, 

— „B“ fyrir möt á sértryggðum 

skuldabréfum, 

— „O“ fyrir aðrar tegundir af 

hæfismötum, 

— „A“ fyrir hliðarstarfsemi. 

9 Atvinnugreinastar-

fsþáttur gjaldskrár 

Þegar skýrsla sem lögð er fram um 

hæfismat á fyrirtækjum skal tilgreina 

hvort gjaldskráin gildir um hæfismöt 

innan eins af eftirfarandi atvinnugre-

inastarfsþáttum: i. á fjárhagslegu sviði, 

ii. á tryggingasviði, iii. önnur fyrirtæki. 

Skyldubundið. 

Gildir aðeins ef 

„C“ í reit 8 er 

„Tegundir mats 

sem gjaldskráin 

tekur til“ 

Vísbending um hvort gjaldskrá 

gildir um eitt eða fleira af 

eftirfarandi: 

— „Alla“ 

— „FI“ — fyrir fjármálastofnanir, 

þ.m.t. banka, miðlara og 

söluaðila, 

— „IN“ — fyrir fyrirtæki á 

tryggingasviði, 

— „CO“ — fyrir fyrirtæki sem 

eru útgefendur og tilheyra 

hvorki FI- né IN-flokkunum. 

10 Eignaflokkur gjald-

skrár 

Þegar skýrsla sem lögð er fram um möt 

á samsettri fjármögnun skal tilgreina 

hvort gjaldskráin gildir um möt innan 

eins of eftirfarandi þáttum: i. RMBS, ii. 

ABS, iii. CMBS, iv. CDO, v. ABCP, 

vi. aðrir. 

Skyldubundið. 

Gildir aðeins ef 

„T“ í reit 8 er 

„Tegundir mats 

sem gjaldskráin 

tekur til“ 

Vísbending um hvort gjaldskráin 

gildir um eitt eða fleira af 

eftirfarandi: 

— „Alla“, 

— „Verðbréf, tryggð með 

fasteignaveði í íbúðarhúsnæði“ 

(RMBS) fyrir RMBS-hæfismöt 

— „Eignavarin verðbréf“ (e. 

ABS) fyrir ABS-hæfismöt, 

— „Verðbréf, tryggð með 

fasteignaveði í atvinnu-

húsnæði“ (CMBS) fyrir 

CMBS-hæfismöt, 
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    — „Skuldavafningar“ (CDO) fyrir 

CDO-hæfismöt, 

— „Eignavarin viðskiptabréf“ 

(ABCP) fyrir ABCP-hæfismöt, 

— „OTH“ fyrir önnur hæfismöt. 

11 Geiri gjaldskrárinnar Þegar skýrsla sem lögð er fram um 

lánshæfismöt ríkis eða hins opinbera 

skal tilgreina hvort gjaldskráin gildir 

um hæfismöt innan eins af eftirfarandi 

þáttum: i. hæfismat ríkja, ii. hæfismat 

svæðis- og staðbundinna yfirvalda, iii. 

hæfismat yfirþjóðlegra stofnana (annar-

ra en alþjóðlegra fjármálastofnana), iv. 

opinberir aðilar, v. Alþjóðlegar 

fjármálastofnanir. 

Skyldubundið. 

Gildir aðeins ef 

„S“ í reit 8 er 

„Tegundir mats 

sem gjaldskráin 

tekur til“ 

Vísbending um hvort gjaldskráin 

gildir um eitt eða fleira af eftir-

farandi: 

—  „Alla“, 

—  SV — hæfismat ríkja, 

—  SM — hæfismat svæðis- og 

staðbundinna yfirvalda, 

—  SO — yfirþjóðlegar stofnanir 

aðrar en „IF“, 

—  PE — hæfismat opinberra aði-

la, 

—  IF — alþjóðlegar fjármálastof-

nanir. 

12 Undireignir gjald-

skrár 

Skilgreinir undireignir fyrir mat á sam-

settri fjármögnun. 

Skyldubundið. 

Gildir aðeins ef 

„T“ í reit 8 og 

„eignaflokkur“ 

= „ABS“ eða 

„RMBS“ eða 

„CDO“ eða 

„OTH“. 

Vísbending um hvort gjaldskráin 

gildir um eitt eða fleira af eftir-

farandi: 

— „Alla“, 

— CCS — ef eignavarin verðbréf: 

verðbréf með veði í kred-

itkortakröfum, 

— ALB — ef eignavarin verðbréf: 

fyrir verðbréf tryggð með 

bílaláni, 

— CNS — ef eignavarin verðbréf: 

fyrir verðbréf tryggð með 

neytendalánum, 

— SME — ef eignavarin verðbréf: 

fyrir verðbréf tryggð með 

litlum og meðalstórum 

fyrirtækjum, 

— LES — ef eignavarin verðbréf: 

fyrir verðbréf tryggð með leigu 

til einstaklings eða fyrirtækis, 

— HEL — ef verðbréf, tryggð 

með fasteignaveði í íbúðar-

húsnæði: fasteignalán, 

— PRR — ef verðbréf, tryggð 

með fasteignaveði í íbúðar-

húsnæði: fyrsta flokks verð-

bréf, tryggð með fasteignaveði 

í íbúðarhúsnæði, 

— NRR — ef verðbréf, tryggð 

með fasteignaveði í íbúðar-

húsnæði: undirmálsverðbréf, 

tryggð með fasteignaveði í 

íbúðarhúsnæði, 

— CFH — ef skuldavafningar: 

sjóðstreymi og blendingur af 

skuldavafningum/lánavafningu

m, 

— SDO — ef skuldavafningar: 

tilbúnir skuldavafningar/ 

lánavafningar, 
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    — MVO — ef skuldavafningar: 

Skuldavafningar á marka-

ðsvirði, 

— SIV — ef annað: fjárfestin-

gafélag með vafninga, 

— ILS — ef annað: vátryggingar-

tengd verðbréf, 

— DPC — ef annað: fyrirtæki á 

sviði afleiða, 

— SCB — ef annað: samsett 

sértryggð skuldabréf, 

— OTH — annað. 

13 Fyrri gjaldskrá Auðkenning á fyrri gjaldagjaldskrám 

sem núverandi gjaldskrá leysir af 

hólmi. 

Gildir ef núve-

randi gjaldskrá 

breytir gildis-

sviði fyrri gjald-

skráa 

Auðkenni gjaldskrár á formi 

„FS_[innra auðkenni gjaldskrár]“ 

14 Skráarnafn gjaldskrár Skráarnafn gjaldskrár Skal tilkynna á 

zip-formi 

Skyldubundið  

Tafla 3 

Skýrslugjöf um gjaldaáætlanir á hvern gildandi matsflokk og síðari efnislegar uppfærslur 

Nr. Heiti reits Lýsing Gerð Staðall 

1 Auðkenni lánshæfis-

matsfyrirtækis 

Kóði sem notaður er til að auðkenna 

skýrslugefandi lánshæfismatsfyrirtæki. 

Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstof-

nunin lætur hann í té við skráningu. 

Skyldubundið  

2 Gildissvið lánshæfi-

smatsfyrirtækis 

Auðkenning lánshæfismatsfyrirtækisins 

sem beitir gjaldaáætluninni. 

Skyldubundið ISO 17442 

3 Auðkenni gjalda-

áætlunar 

Einkvæmt auðkenni gjaldaáætlunar sem 

halda skal til lengri tíma. Halda ætti 

sama einkvæma auðkenninu fyrir allar 

breytingar aðrar en þær sem varða 

gildissvið matstegunda eða tegunda 

áætlunar sem gjaldaáætlunin nær yfir. 

Breytingar á gildissviðinu krefjast nýrra 

auðkenna gjaldaáætlunar. 

Skyldubundið Auðkenni gjaldaáætlunar á formi 

„FS_[innra auðkenni gjaldaáætlu-

nar]“ 



Nr. 55/28 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 26.8.2021 

 

Nr. Heiti reits Lýsing Gerð Staðall 

4 Auðkenni verðstefnu Auðkenning verðstefnu sem á að 

framkvæma með gjaldaáætluninni. 

Auðkenni þessarar verðstefnu verður að 

samræmast auðkennunum sem sett eru 

fram í töflu 1 í I. viðauka. 

Skyldubundið Auðkenni verðstefnu á formi 

„PP_[innra auðkenni verðstefnu]“ 

5 Gildistökudagur 

gjaldaáætlunar 

Dagsetningin þegar gjaldaáætlunin 

hættir að gilda. 

Skyldubundið ISO 8601 dagsetningarform 

(ÁÁÁÁ-MM-DD) 

6 Lokadagsetning 

gjaldaáætlunar 

Lokadagur gjaldaáætlunarinnar. Skyldubundið — ISO 8601 dagsetningarform 

(ÁÁÁÁ-MM-DD) eða 9999-

01-01. 

7 Vísbending um te-

gund 

Vísbending um hvort gjaldaáætlunin 

tengist þeirri aðferð að áskrifandinn eða 

fjárfestirinn greiði. 

Skyldubundið — „I“ fyrir aðferðina að 

útgefandinn greiði og/eða 

— „S“ fyrir aðferðina að fjár-

festirinn eða áskrifandinn 

greiði. 

8 Gildissvið hæfi-

smatstegundar gjal-

daáætlunarinnar 

Lýsing tegundar hæfismata eða 

hliðarstarfsemi sem felst í gjalda-

áætluninni. 

Skyldubundið Vísbending um hvort gjalda-

áætlunin gildir um eitt eða fleira af 

eftirfarandi: 

— „Alla“, 

— „C“ fyrir mat á fyrirtækjum (að 

undanskildum sértryggðum 

skuldabréfum), 

— „S“ fyrir lánshæfismöt ríkis 

eða hins opinbera, 

— „T“ fyrir möt á samsettri fjár-

mögnun, 

— „B“ fyrir möt á sértryggðum 

skuldabréfum, 

— „O“ fyrir aðrar tegundir af 

mötum, 

— „A“ fyrir hliðarstarfsemi. 

9 Atvinnugreinastarfsþ

áttur gjaldaáætlu-

narinnar 

Þegar skýrsla sem lögð er fram um mat 

á fyrirtækjum skal tilgreina hvort gjal-

daáætlunin gildir um möt innan eins af 

eftirfarandi atvinnugreinastarfsþáttum: 

i. á fjárhagslegu sviði, ii. á trygging-

asviði, iii. önnur fyrirtæki. 

Skyldubundið 

Gildir aðeins ef 

„C“ í reit 8 er 

„Gildissvið 

gjaldaáætlunarin

nar“ 

Vísbending um hvort gjaldaáætl-

unin gildir um eitt eða fleira af 

eftirfarandi: 

— „Alla“, 

— FI — fyrir fjármálastofnanir, 

þ.m.t. banka, miðlara og 

söluaðila, 

— IN — fyrir fyrirtæki á 

tryggingasviði, 

— CO — fyrir fyrirtæki sem eru 

útgefendur og tilheyra hvorki 

FI- né IN-flokkunum. 
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10 Eignaflokkur gjal-

daáætlunarinnar 

Þegar skýrsla sem lögð er fram um möt 

á samsettri fjármögnun skal tilgreina 

hvort gjaldaáætlunin gildir um möt 

innan eins of eftirfarandi þáttum: i. 

RMBS, ii. ABS, iii. CMBS, iv. CDO, 

v. ABCP, vi. annað. 

Skyldubundið 

Gildir aðeins ef 

„T“ í reit 8 er 

„Gildissvið 

hæfismats í 

gjaldaáætlun-

inni“ 

Vísbending um hvort gjalda-

áætlunin gildir um eitt eða fleira af 

eftirfarandi: 

— „Alla“, 

— „Verðbréf, tryggð með 

fasteignaveði í íbúðarhúsnæði“ 

(RMBS) fyrir RMBS-hæfismöt 

— „Eignavarin verðbréf“ (ABS) 

fyrir ABS-hæfismöt, 

— „Verðbréf, tryggð með 

fasteignaveði í atvinnu-

húsnæði“ (CMBS) fyrir 

CMBS-hæfismöt, 

— „Skuldavafningar“ (CDO) fyrir 

CDO-hæfismöt, 

— „Eignavarin viðskiptabréf“ 

(ABCP) fyrir ABCP-hæfismöt, 

— „OTH“ fyrir annað. 

11 Geiri gjaldaáætl-

unarinnar 

Þegar skýrsla sem lögð er fram um 

lánshæfismöt ríkis eða hins opinbera 

skal tilgreina hvort gjaldaáætlunin 

gildir um möt innan eins af eftirfarandi 

þáttum: i. hæfismat ríkja, ii. hæfismat 

svæðis- og staðbundinna yfirvalda, iii. 

hæfismat yfirþjóðlegra stofnana 

(annarra en alþjóðlegra fjármálastof-

nana), iv. opinberir aðilar, v. Alþjóðle-

gar fjármálastofnanir. 

Skyldubundið 

Gildir aðeins ef 

„S“ í reit 8 er 

„Gildissvið 

matstegundar í 

gjaldaáætlun-

unum“ 

Vísbending um hvort gjaldaáætlu-

nin gildir um eitt eða fleira af eftir-

farandi: 

— „Alla“, 

— SV — Hæfismat ríkja, 

— SM — lánshæfismat svæðis- og 

staðbundinna yfirvalda, 

— SO — lánshæfismat 

yfirþjóðlegra stofnana annarra 

en „IF“, 

— PE — lánshæfismat opinberra 

aðila, 

— IF — alþjóðlegar 

fjármálastofnanir. 

12 Undireignir gjalda-

áætlunarinnar 

Skilgreinir undireignaflokka fyrir mat á 

samsettri fjármögnun. 

Skyldubundið. 

Gildir aðeins ef 

„T“ í reit 8 og 

„eignaflokkur“ 

= „ABS“ eða 

„RMBS“ eða 

„CDO“ eða 

„OTH“. 

Vísbending um hvort gjaldaáætlu-

nin gildir um eitt eða fleira af 

eftirfarandi: 

— „Alla“, 

— CCS — ef eignavarin verðbréf: 

verðbréf með veði í 

kreditkortakröfum, 

— ALB — ef eignavarin verðbréf: 

fyrir verðbréf tryggð með 

bílaláni, 

— CNS — ef eignavarin verðbréf: 

verðbréf tryggð með 

neytandalánum, 

— SME — ef eignavarin verðbréf: 

fyrir verðbréf tryggð með 

litlum og meðalstórum fyrir-

tækjum, 
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    — LES — ef eignavarin verðbréf: 

fyrir verðbréf tryggð með leigu 

til einstaklings eða fyrirtækis, 

— HEL — ef verðbréf, tryggð 

með fasteignaveði í 

íbúðarhúsnæði: fasteignalán, 

— PRR — ef verðbréf, tryggð 

með fasteignaveði í íbúðar-

húsnæði: fyrsta flokks verðbréf, 

tryggð með fasteignaveði í 

íbúðarhúsnæði, 

— NRR — ef verðbréf, tryggð 

með fasteignaveði í íbúðar-

húsnæði: undirmálsverðbréf, 

tryggð með fasteignaveði í 

íbúðarhúsnæði, 

— CFH — ef skuldavafningar: 

sjóðstreymi og blendingur af 

skuldavafningum/ 

lánavafningum, 

— SDO — ef skuldavafningar: 

tilbúnir skuldavafn-

ingar/lánavafningar, 

— MVO — ef skuldavafningar: 

markaðsvirði skuldavafninga, 

— SIV — ef annað: fjárfestinga-

félög með vafninga, 

— ILS — ef annað: vátrygg-

ingartengd verðbréf, 

— DPC — ef annað: fyrirtæki á 

sviði afleiðuafurða, 

— SCB — ef annað: samsett 

sértryggð skuldabréf, 

— OTH — annað. 

13 Tegund af 

hlutaðeigandi áætlun 

Lýsing á tegund áætlunar sem felst í 

gjaldaáætluninni, svo sem hvort hún 

tengist og/eða býr yfir tíðni notkunar-

áætlunar, tryggðaráætlunar, fjöldaút-

gáfuáætlana, kaupum á pakka af 

lánshæfismötum eða öðrum tegundum 

áætlana. 

 Vísbending um hvort gjaldaáætl-

unin gildir um eitt eða fleira af 

eftirfarandi: 

— „Alla“, 

— „F“ notkunartíðni, 

— „L“ tryggðaráætlanir, 

— „M“ fjöldaútgáfuáætlanir, 

— „B“ fyrir kaup á pakka með 

fyrirfram ákveðnum fjölda 

lánshæfismata 

— „OTH“ aðrar tegundir gjalda-

áætlunar. 

14 Fyrri gjaldaáætlun Auðkenning á fyrri gjaldaáætlun sem 

núverandi gjaldaáætlun leysir af hólmi. 

Skyldubundið 

Gildir ef nú-

verandi gjalda-

áætlun breytir 

gildissviði fyrri 

gjaldaáætlunar. 

Auðkenni gjaldaáætlunar á formi 

„FS_[innra auðkenni gjaldaáætl-

unar]“ 
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15 Gjaldskrá/gjaldskrár Sérstakt auðkennisnúmer gjaldskrár/ 

gjaldskráa sem gildir um eða tengist 

gjaldskránni. Auðkenni þessarar gjald-

skrár verður að samræmast auðkennu-

num sem sett eru fram í 2. töflu 

I. viðauka. 

Skyldubundið 

ef við á 

Auðkenni gjaldskrár á formi 

„FS_[innra auðkenni gjaldskrár]“ 

16 Skráarnafn gjalda-

áætlunar 

Skráarnafn á stefnu gjaldaáætlunar. 

Skal tilkynna á zip-formi 

Skyldubundið  

Tafla 4 

Skýrslugjöf um gildandi verðlagsreglur og síðari efnislegar uppfærslur 

Nr. Heiti reits Lýsing Gerð Staðall 

1 Auðkenni lánshæf-

ismatsfyrirtækis 

Kóði sem notaður er til að auðkenna 

skýrslugefandi lánshæfismatsfyrirtæki. 

Evrópska verðbréfamarkaðseftir-

litsstofnunin lætur hann í té við 

skráningu. 

Skyldubundið.  

2 Gildissvið lánshæfi-

smatsfyrirtækis 

Auðkenni lánshæfismatsfyrirtækjanna 

sem beita verðlagsreglunni 

Skyldubundið. ISO 17442 

3 Auðkenni verklags-

reglu 

Einkvæmt auðkenni verðlagsreglunnar 

sem viðhalda skal til lengri tíma. 

Skyldubundið.  

4 Auðkenni verðstefnu Auðkenning verðstefnu eða -stefna sem 

á að framfylgja með verðlagsreglunni. 

Auðkenni þessarar verðstefnu verður að 

samræmast auðkennunum sem sett eru 

fram í töflu 2 í I. viðauka. 

Skyldubundið. Auðkenni verðstefnu á formi 

„PP_[innra auðkenni verðstefnu]“ 

5 Auðkenni gjaldskrár Auðkenning yfirlits eða yfirlita sem á 

að framfylgja með verðlagsreglunni. 

Auðkenni þessarar gjaldskrár verður að 

samræmast auðkennunum sem sett eru 

fram í 2. töflu I. viðauka. 

Skyldubundið. 

Ef við á. 

Auðkenni gjaldskrár á formi 

„FS_[innra auðkenni gjaldskrár]“ 
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6 Auðkenni gjaldaáætl-

unar 

Auðkenning gjaldaáætlunar eða -

áætlana sem á að framfylgja með 

verðlagsreglunni. Auðkenni þessarar 

gjaldaáætlunar verður að samræmast 

auðkennunum sem sett eru fram í töflu 

3 í I. viðauka. 

Skyldubundið. 

Ef við á. 

Auðkenni gjaldaáætlunar á formi 

„FS_[innra auðkenni gjaldaáætl-

unar]“ 

7 Gildistökudagur 

verðlagsreglunnar 

Dagsetningin frá og með hverri 

verðlagsreglan tekur gildi. 

Skyldubundin. ISO 8601 dagsetningarform 

(ÁÁÁÁ-MM-DD) 

8 Lokadagsetning 

verðlagsreglu 

Lokagildisdagur verðlagsreglunnar Skyldubundin. ISO 8601 dagsetningarform 

(ÁÁÁÁ-MM-DD) eða 9999-01-01. 

9 Skráarnafn verðlag-

sreglna 

Skráarnafn verðlagsreglna. Skal 

tilkynna á zip-formi 

Skyldubundið.  
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II. VIÐAUKI 

Tafla 1 

Gögn sem tilkynna á um til Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar fyrir hvert stakt lánshæfismat sem 

úthlutað er samkvæmt aðferðinni að útgefandinn greiði 

Nr. Heiti reits Lýsing Gerð Staðall 

1 Auðkenni lánshæf-

ismatsfyrirtækis 

Kóði sem notaður er til að auðkenna 

skýrslugefandi lánshæfismatsfyrirtæki. 

Evrópska verðbréfamarkaðseftirlits-

stofnunin lætur hann í té við skráningu. 

Skyldubundið.  

2 Skýrslugjafarár Almanaksárið sem skýrslutímabilið á 

við um. 

Skyldubundið. Snið: ÁÁÁÁ 

3 Auðkenni hæf-

ismats 

Sérstakt auðkenni hæfismatsins. Því 

skal haldið óbreyttu og samsvara auð-

kenninu sem tilkynnt var um samkvæmt 

framseldri reglugerð (ESB) 2015/2. 

Skyldubundið. — 

4 Upphafsdagur 

hæfismats samn-

ings 

Dagsetning upphaflegs samnings um 

hæfismatsþjónustu. Myndi að öllu jöfnu 

samsvara deginum þegar gjöldin fyrir 

lánshæfismat eru ákveðin. 

Skyldubundið. ISO 8601 rýmkað dagsetningar- og 

tímaform: ÁÁÁÁ-MM-DD 

5 Gjaldskrá sem 

notuð er 

Einkvæmt auðkenni gjaldskrárinnar 

sem gjöldin voru ákveðin samkvæmt. 

Auðkenni þessarar gjaldskrár verður að 

samsvara auðkennunum sem sett eru 

fram í töflu 2 í I. viðauka. Nota verður 

auðkenni verðstefnu ef engin gjaldskrá 

hefur verið notuð til að ákveðið verðið. 

Auðkenni þessarar verðstefnu verður að 

samræmast auðkennunum sem sett eru 

fram í töflu 1 í I. viðauka. 

Nota ætti „N“ ef hvorki verðstefnu né 

gjaldskrá hefur verið framfylgt. 

Skyldubundið. Gjaldskrá á formi „FS_[innra 

auðkenni gjaldskrár]“ eða auðkenni 

verðstefnu á formi „PP_[innra 

auðkenni verðstefnu]“ 

„N“ ekki beitt 

6 Einstaklingur eða 

einstaklingar sem 

bera ábyrgð á 

verðlagningu 

Innra auðkenni sem lánshæfismatsfyrir-

tæki úthlutar einstaklingi eða einstakl-

ingum sem bera ábyrgð á að ákveða 

gjöldin sem varða hæfismatið, annað-

hvort með því að fylgja viðeigandi 

gjaldskrá og/eða gjaldaáætlun eða 

einstaklingi sem samþykkir undanþágur 

eða afslætti frá gjaldskránni og/eða 

gjaldaáætluninni. 

Skyldubundið. Innra auðkenni ábyrgðaraðilans. 

7 Auðkenni 

viðskiptavinar 

Einkvæmur kóði sem lánshæfismats-

fyrirtækið úthlutar til að auðkenna við-

skiptavininn. Þetta myndi að öllu jöfnu 

samsvara útgefanda gerningsins eða 

einingarinnar en skal þó aldrei vera 

félag með sérstakan tilgang (SPV). 

Fyrir samsetta fjármálagerninga ætti 

einkvæmi kóðinn að auðkenna upp-

hafsaðilann eða aðra einingu sem semur 

á skilvirkan hátt um gjöld við láns-

hæfismatsfyrirtækið frá efnahagslegu 

sjónarmiði (t.d. skipuleggjandi), beint 

eða óbeint fyrir milligöngu félags með 

sérstakan tilgang eða fjárfestingafélags 

með vafninga (SIV). 

Skyldubundið.  
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  Þetta skal samsvara einu auðkenni 

viðskiptavinar sem auðkennt er í töflu  

2 í II. viðauka. 

  

8 Vísbending um 

hvort einstakt 

hæfismat hefur 

notið ávinnings af 

undanþágu eða 

lækkun gjalda. 

Svo kann að vera að ekki séu greidd 

sérstök bein gjöld fyrir ákveðin 

lánshæfismöt eða ávinningur hljótist 

vegna lækkunar þeirra, þar sem 

viðskiptavinurinn gæti hafa greitt fyrir 

röð lánshæfismata, árlega fjárhæð (eða 

á öðru ákveðnu tímabili) á nafnverði, 

fastagjald eða sé hluti af „pakka“ af 

lánshæfismötum („hópgjald“). Reitur 

þessi auðkennir hvort hið sérstaka 

hæfismat fellur undir slíka tilhögun með 

viðskiptavininum. 

Skyldubundið. — „C“ — fellur undir 

hópgjaldstilhögunina, 

— „N“ — fellur ekki undir 

hópgjaldstilhögunina. 

9 Heildarfjárhæð 

sem innheimt er 

Auðkennir heildarfjárhæð gjalda sem 

innheimt voru fyrir hæfismat á 

almanaksárinu á undan skýrslugjafar-

árinu. Fjárhæðin skal vera 0 fyrir öll 

nema eitt hæfismatið sem nýtur 

ávinnings af hópgjaldinu þegar ekkert 

gjald var greitt fyrir einstakt 

lánshæfismat. 

Skyldubundið. Fjárhæð í evrum 

10 Fjárhæð upp-

haflegra gjalda 

sem greidd eru 

Auðkennir fjárhæð gjaldanna sem 

innheimt voru fyrirfram eða upphaflega 

á almanaksárinu á undan skýrslugjafar-

árinu. 

Skyldubundið. Fjárhæð í evrum 

11 Eftirlitsþóknanir Auðkennir árleg gjöld fyrir yfirlit-

svöktun eða eftirlit sem innheimt var 

fyrir á fyrra almanaksári. 

Skyldubundið. Fjárhæð í evrum 

12 Önnur innheimt 

gjöld fyrir hæf-

ismatsþjónustu. 

Auðkennir heildarfjárhæð annarra 

gjalda eða bóta sem innheimt var fyrir á 

fyrra almanaksári. 

Ef við á. Fjárhæð í evrum 

13 Lýsing á öðrum 

gjöldum 

Vísbending um hvort gjöldin sem 

innheimt voru fela í sér endurgjöld eða 

gjöld fyrir beiðni um skjótan viðsnún-

ing frá hendi viðskiptavinar fyrir 

hæfismatsþjónustuna. 

Skyldubundið. 

Gildir ef reitu-

rinn „önnur 

innheimt gjöld“ 

var fylltur út í 

svari við „Önnur 

innheimt gjöld 

fyrir hæfismat-

sþjónustu“ 

(reitur 12). 

— „J“ — þegar flýtigjald átti við, 

— „N“ — þegar flýtigjald átti 

ekki við. 
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14 Samningaviðræður 

tengjast öðrum 

hæfismötum 

Auðkennir hvort samningaviðræður um 

hæfismatsgjöld voru tengd við önnur 

fyrirliggjandi hæfismöt viðskiptavinar-

ins og sem leiddu til frávika í hinum 

endanlegu gjöldum sem beitt var og 

viðskiptavinurinn greiddi. Innan þessa 

ætti að felast lánshæfismatsþjónusta 

sem veitt er í tengslum við fyrirtæki 

sem sett voru upp til að greiða fyrir 

útgáfu, t.d. MTN-áætlun. 

Skyldubundið. — „J“ fyrir já, 

— „N“ fyrir nei. 

15. Auðkenning á 

tengdu mati eða 

tengdum mötum 

Einkvæmt auðkenni hæfismatsins eða 

hæfismatanna tengjast hæfismatinu sem 

tilkynnt er um (t.d. þegar í hlut á 

samsett fjármögnun, uppbygging 

höfuðsjóðs og tilheyrandi röð). 

Skyldubundið. 

Gildir ef „J“ er 

svarið í reit 14. 

—  Skrá yfir auðkenni 

16 Gjaldaáætlun Vísbending um hvort viðskiptavinurinn 

nýtur ávinnings af lægri einstaka gjöl-

dum frá tíðniáætluninni eða öðrum 

gjaldaáætlunum. 

Skyldubundið. — „J“ fyrir já, 

— „N“ fyrir nei. 

17 Auðkenning 

gjaldaáætlunar 

Auðkenning gjaldaáætlunarinnar sem 

matið er verðlagt samkvæmt. Ætti að 

auðkenna gjaldaáætlunina sem verður 

að samsvara auðkenninu sem sett er 

fram í viðeigandi hluta gjaldaáætl-

unarinnar sem sett er fram skv. töflu 3 í 

I. viðauka. 

Skyldubundið ef 

svarið í reit 16 er 

„J“. 

—  Auðkenni gjaldaáætlunar á 

formi „FS_[innra auðkenni 

gjaldaáætlunar]“ 

Tafla 2 

Gögn sem afhenda á Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni vegna móttekinna gjalda á hvern viðskiptavin á 

grundvelli hæfismatsþjónustu og hliðarstarfsemi 

Nr. Heiti reits Lýsing Tegund Staðall 

1 Auðkenni lán-

shæfismatsfyrir-

tækis 

Kóði sem notaður er til að auðkenna 

skýrslugefandi lánshæfismatsfyrirtæki. 

Evrópska verðbréfamarkaðseftirlits-

stofnunin lætur hann í té við skráningu. 

Skyldubundið.  

2 Auðkenni 

viðskiptavinar 

Einkvæmur kóði sem lánshæfismats-

fyrirtækið úthlutar til að auðkenna 

viðskiptavininn. Viðskiptavinir geta 

verið útgefendur, hæfismetnar einingar 

og/eða upphafsaðilar, og/eða innihalda 

einingar sem semja um gjöld við láns-

hæfismatsfyrirtækið í tengslum við 

tilhögun lánshæfismats frá efnahagslegu 

sjónarmiði, beint eða óbeint fyrir milli-

göngu félags með sérstakan tilgang eða 

fjárfestingafélags með vafninga. Taka 

skal fram til glöggvunar að viðskipta-

vinur skal aldrei vera félag með sérsta-

kan tilgang eða fjárfestingafélag með 

vafninga.  

Skyldubundið.  
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  Viðskiptavinurinn skal halda sama 

einkvæma auðkenninu í öllum þessum 

málum. 

  

3 Lögaðilar Skrá yfir lögaðila sem taldir eru með í 

reitnum yfir auðkenni viðskiptavina. 

Skyldubundið. Skrá yfir nöfn lögaðila 

4 Heildargjöld sem 

innheimt eru 

Heildargjöld sem innheimt eru frá 

viðskiptavininum á síðasta almanaksári 

fyrir hæfismatsþjónustu sem út-

gefandinn greiðir fyrir. 

Skyldubundið. Fjárhæð í evrum 

5 Hæfismat 

viðskiptavinar 

Auðkennir hversu mörg lánshæfismöt 

viðskiptavinurinn hefur fengið hjá 

lánshæfismatsfyrirtækinu 31. desember 

á fyrra almanaksári. 

Skyldubundið. Fjöldi lánshæfismata 

6 Heildargjöld 

áætlana 

Heildargjöld sem innheimt eru frá 

viðskiptavininum á síðasta almanaksári 

fyrir hæfismatsþjónustu sem ekki fékkst 

frá sérstöku hæfismati heldur frá 

útgáfutíðni, tengslum eða annarri tegund 

áætlunar um fastagjald og viðbótarút-

gáfugjalda sem gætu greitt fyrir eitt eða 

fleiri lánshæfismöt. 

Skyldubundið. Fjárhæð í evrum 

7 Auðkenning mata Auðkenning mata sem gefin eru út 

samkvæmt eða falla undir gjaldaáætlanir 

á fyrra almanaksári. 

Skyldubundið. Skrá yfir auðkenni mata 

8 Móttekin gjöld 

fyrir hliðar-

starfsemi 

Heildargjöld sem samstæða lánshæfi-

smatsfyrirtækja innheimtir frá viðskipta-

vininum fyrir hliðarstarfsemi á fyrra 

almanaksári. 

Skyldubundið. Fjárhæð í evrum 

9 Helsta hliðar-

starfsemi 

Auðkenning á þremur helstu tegundum 

þjónustu sem samstæða lánshæfismats-

fyrirtækisins veitir viðskiptavininum á 

fyrra almanaksári, miðað við tekjur. 

Skyldubundin.  

Hafi fleiri en  

0 svarað í reit  

8 „móttekin gjöld 

fyrir hliðar-

starfsemi“. 

Skrá yfir hliðarstarfsemi 

10 Matsgerð á 

hliðarstarfsemi 

Matsgerð á hliðarstarfsemi fyrir þrjár 

helstu tegundir þjónustu sem auð-

kenndar eru í reit 9 „helsta 

hliðarstarfsemi“, miðað við tekjur. 

Skyldubundið.  

Hafi fleiri en  

0 svarað í reit  

8 „móttekin gjöld 

fyrir 

hliðarstarfsemi“ 

Hæfismat á hliðarstarfsemi 
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11 Önnur þjónusta Vísbending um hvort tillit hefur verið 

tekið til ákvörðunar gjalda fyrir láns-

hæfismatsþjónustuna sem veitt er 

viðskiptavininum af þjónustu sem veitt 

var einingum sem tilheyra samstæðu 

lánshæfismatsfyrirtækisins í skilningi  

1. og 2. gr. tilskipunar 83/349/EBE og 

einnig einingum sem tengjast 

lánshæfismatsfyrirtæki eða öðru 

fyrirtæki í samstæðu lánshæfismats-

fyrirtækisins í skilningi 1. mgr. 12. gr. 

tilskipunar 83/349/EBE. 

Skyldubundið. — „J“ fyrir já, 

— „N“ fyrir nei. 
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III. VIÐAUKI 

Tafla 1 

Gögn sem á að afhenda Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni um móttekin gjöld fyrir áskrift eða 

hæfismatsþjónustu sem byggist á að fjárfestir greiði fyrir 

Þetta á að veita á hvern viðskiptavin fyrir: 

i.  helstu 100 viðskiptavinina, miðað við tekjur, fyrir þessa tegund lánshæfismatsþjónustu, 

ii.  alla aðra viðskiptavini sem eru áskrifendur eða greiða fyrir hæfismöt eins og fjárfestir og eru einnig hæfismetnir á vegum 

samstæðu lánshæfismatsfyrirtækisins. 

Nr. Heiti reits Lýsing Gerð Staðall 

1 Auðkenni lánshæfi-

smatsfyrirtækis 

Kóði sem notaður er til að auðkenna 

skýrslugefandi lánshæfismatsfyrirtæki 

Evrópska verðbréfamarkaðseftirlits-

stofnunin lætur hann í té við skráningu. 

Skyldubundið.  

2 Auðkenni viðskip-

tavinar 

Kóði sem er innan kerfisins til að til að 

auðkenna viðskiptavininn sem greiðir, fær 

reikning í hendur eða semur með öðrum 

hætti um greiðslur við lánshæfismats-

fyrirtækið fyrir lánshæfismatsþjónustu. 

Skyldubundið.  

3 Gjöld á hvern 

viðskiptavin 

Heildargjöld sem innheimt eru frá við-

skiptavininum fyrir hæfismatsþjónustu á 

grundvelli áskriftar, veitt á fyrra 

almanaksári. 

Skyldubundið. Fjárhæð í evrum 

4 Auðkenning 

verðstefnu 

Auðkenning verðstefnu sem 

lánshæfismatsfyrirtæki hefur notað til að 

leggja gjöld á viðskiptavin sinn. Auðkenni 

verðstefnu verður að samsvara auðkenninu 

sem sett er fram í viðeigandi verðstefnu og 

skv. töflu 1 í I. viðauka þessa tæknilega 

eftirlitsstaðals. 

Skyldubundið. 

Ef við á. 

Auðkenni verðstefnu á formi 

„PP_[innra auðkenni 

verðstefnu]“ 

5 Auðkenning 

gjaldskrár 

Auðkenning á þremur helstu gjaldskrám 

sem lánshæfismatsfyrirtæki hefur notað til 

að leggja gjöld á viðskiptavin sinn. Auð-

kenni gjaldskrár verður að samsvara auð-

kenninu sem sett er fram í viðeigandi 

gjaldskrá sem er hluti af verðstefnunni sem 

sett er fram í töflu 3 í I. viðauka þessa 

tæknilega eftirlitsstaðals. 

Skyldubundið. 

Ef við á. 

Auðkenni gjaldskrár á formi 

„FS_[innra auðkenni 

gjaldskrár]“ 

6 Auðkenning 

gjaldaáætlunar 

Auðkenning á þremur helstu gjalda-

áætlunum sem lánshæfismatsfyrirtæki hefur 

notað til að leggja gjöld á viðskiptavin sinn. 

Auðkenni gjaldaáætlunar verður að sam-

svara auðkenninu sem sett er fram í 

viðeigandi hluta gjaldaáætlunar verðstefnu 

sem sett er fram í töflu 4 í I. viðauka þessa 

tæknilega eftirlitsstaðals. 

Skyldubundið. 

Ef við á. 

Auðkenni gjaldaáætlunar á 

formi „FS_[innra auðkenni 

gjaldaáætlunar]“ 
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Nr. Heiti reits Lýsing Gerð Staðall 

7 Útgefandi eða metin 

eining 

Vísbending um hvort viðskiptavinurinn er 

einnig útgefandi, hæfismetin eining eða 

með öðrum hætti viðskiptavinur skv. töflu  

2 í II. viðauka. 

Skyldubundið. — „J“ fyrir já, 

— „N“ fyrir nei. 

8 Vísbending um 

helsta viðskiptavin 

Vísbending um hvort viðskiptavinurinn var 

meðal 100 helstu viðskiptavina í áskrift, 

miðað við tekjur, á fyrra almanaksári. 

Skyldubundið. — „J“ fyrir já, 

— „N“ fyrir nei. 

9 Móttekin gjöld fyrir 

hliðarstarfsemi 

Heildargjöld sem samstæða lánshæfismats-

fyrirtækja innheimtir frá viðskiptavininum 

fyrir hliðarstarfsemi á fyrra almanaksári. 

Skyldubundið. Fjárhæð í evrum 

 


