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FRAMSELD REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 2015/2/ESB 

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 (*) 

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

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í 1. mgr. 11. gr. a reglugerðar (EB) nr. 1060/2009 er þess krafist að skráð og vottuð lánshæfismatsfyrirtæki leggi fram 

matsupplýsingar til Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar (ESMA) þegar þau gefa út lánshæfismat eða 

matshorfur. Krafa þessi gildir ekki um möt sem eru gerð eingöngu fyrir fjárfesta og birt þeim gegn gjaldi. Þess er krafist 

að Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin birti matsupplýsingarnar sem lánshæfismatsfyrirtækin leggja fram á 

opinberu vefsetri sem nefnist evrópski matsvettvangurinn (ERP). Því ætti að mæla fyrir um reglur sem varða efni og 

framsetningu upplýsinganna sem lánshæfismatsfyrirtækin ættu að gera tiltæk Evrópsku verðbréfamarkaðseftir-

litsstofnuninni fyrir evrópska matsvettvanginn. 

2) Einnig er þess krafist í 2. mgr. 11. gr. og e-lið 4. mgr. 21. gr. reglugerðar (EB) nr. 1060/2009 að lánshæfismatsfyrirtæki 

leggi fram upplýsingar til Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar um fyrri gögn um afkastagetu og að því er 

varðar viðvarandi eftirlit. Mælt er fyrir um efni og framsetningu þeirra upplýsinga í framseldri reglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 448/2012 (2) og framseldri reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 446/2012 

(3), í þeirri röð. Mæla ætti fyrir um samþættar skýrslugjafarkröfur fyrir öll gögn varðandi skráningu á og vottun 

lánshæfismatsfyrirtækja sem senda á Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni til að greiða fyrir skilvirkari 

gagnavinnslu Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar og einföldun á skýrslugjöf gagna fyrir skráð og vottuð 

lánshæfismatsfyrirtæki. Því er í þessari reglugerð mælt fyrir um reglur varðandi gögn sem senda á að því er varðar 

evrópska matsvettvanginn, upplýsingarnar sem verða gerðar tiltækar um fyrri gögn um afkastagetu í miðlæga 

gagnasafninu sem Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin kemur á fót og upplýsingarnar sem lánshæfis-

matsfyrirtækin ættu að senda Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni reglulega varðandi viðvarandi eftirlit með 

lánshæfismatsfyrirtækjum. Því fellir þessi reglugerð úr gildi framselda reglugerð (ESB) nr. 448/2012 og framselda 

reglugerð (ESB) nr. 446/2012. Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin ætti að samþætta öll gögn, sem lánshæfis-

matsfyrirtæki senda evrópska matsvettvanginum, miðlæga gagnasafninu og viðvarandi eftirliti með lánshæfis-

matsfyrirtækjum, í einn gagnagrunn Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar. 

3) Nauðsynlegt er, til að tryggja að evrópski matsvettvangurinn veiti uppfærðar upplýsingar um matsaðgerðir sem eru ekki 

einungis birtar fjárfestum gegn greiðslu, að lýsa gögnunum sem tilkynnt verður um, þ.m.t. matinu og horfunum á 

metnum gerningi eða einingu, fréttatilkynningum sem fylgja matsaðgerðum, tilkynningum sem fylgja matsaðgerðum 

hins opinbera, tegund matsaðgerðar og degi og tíma birtingar. Fréttatilkynningar veita einkum upplýsingar um 

undirliggjandi lykilþætti matsákvörðunarinnar. Evrópski matsvettvangurinn lætur matsnotendum í té miðlægan 

aðgangsstað að uppfærðum matsupplýsingum og lækkar upplýsingakostnað með því að veita hnattrænt yfirlit yfir 

mismunandi matsgerðir sem gefnar hafa verið út um hverja metna einingu eða gerning.  

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 2, 6.1.2015, bls. 24. 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. 

(2) Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 448/2012 frá 21. mars 2012 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 

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

aðgengilegar í miðlægu gagnasafni sem komið er á fót af Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni (Stjtíð. ESB L 140, 30.5.2012, 

bls. 17). 

(3) Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (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 snið reglubundinna skýrslna með matsgögnum sem lánshæfismats-

fyrirtækjum ber að leggja fram til Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar (Stjtíð. ESB L 140, 30.5.2012, bls. 2). 
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4) Til að tryggja hnattrænt yfirlit yfir öll möt sem lánshæfismatsfyrirtæki veita sömu metnu einingu eða gerningi ættu 

lánshæfismatsfyrirtæki að nota sameiginleg auðkenni fyrir metnar einingar og metna gerninga þegar þau senda 

matsgögn til Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar. Því ætti hnattrænt viðurkennt auðkenni lögaðila  

(e. Global Legal Entity Identifier (LEI)) að vera eina hnattræna einkvæma auðkennisaðferðin við að auðkenna metnar 

einingar, útgefendur, upphafsaðila og lánshæfismatsfyrirtæki. 

5) Matsupplýsingum ætti að safna og birta daglega í því skyni að tryggja að upplýsingarnar um evrópska matsvettvanginn 

séu uppfærðar til að greiða fyrir einni daglegri uppfærslu á evrópska matsvettvanginum utan vinnutíma í Sambandinu. 

6) Matsupplýsingarnar sem skráð og vottuð lánshæfismatsfyrirtæki tilkynna ættu að auðvelda Evrópsku verðbréfa-

markaðseftirlitsstofnuninni að fylgjast náið með framferði og starfsemi lánshæfismatsfyrirtækja í því skyni að gera 

Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni kleift að bregðast skjótt við ef um er að ræða að raunverulega eða 

hugsanlega sé ekki farið að tilskildum ákvæðum reglugerðar (EB) nr. 1060/2009. Því ætti að senda Evrópsku verðbréfa-

markaðseftirlitsstofnuninni matsgögnin mánaðarlega. Lánshæfismatsfyrirtæki sem hafa færri en 50 starfsmenn og eru 

ekki hluti af samstæðu ættu þó að geta lagt fram matsgögn á tveggja mánaða fresti til að tryggja meðalhóf. Evrópsku 

verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni ætti áfram að geta krafist 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 eftirlitsskyni. 

7) Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin ætti að nota, fyrir viðvarandi eftirlit sitt, gögnin sem þegar hafa verið send 

fyrir evrópska matsvettvanginn til að forðast tvöföld gagnaskil. Einnig ætti að krefjast þess af lánshæfismatsfyrirtækjum, 

vegna viðvarandi eftirlits, að þau sendi upplýsingar um þau lánshæfismöt og þær matshorfur sem ekki er greint frá 

varðandi evrópska matsvettvanginn. 

8) Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin ætti að nota gögnin sem send eru vegna evrópska matsvettvangsins, og 

vegna viðvarandi eftirlits síns, til að safna upplýsingum um fyrri gögn um afkastagetu sem hún ætti að gera tiltæk í 

miðlæga gagnasafninu í samræmi við 2. mgr. 11. gr. reglugerðar (EB) nr. 1060/2009. Krefja ætti nýlega vottuð 

lánshæfismatsfyrirtæki um að leggja fram gögn að því er varðar a.m.k. 10 ár fyrir vottun þeirra, eða tímabilið frá því að 

þau hófu starfsemi, í því skyni að greiða frekar fyrir samanburðarhæfi og til að tryggja samræmi við gögnin sem hafa 

verið send í samræmi við framselda reglugerð (ESB) nr. 448/2012. Þess ætti ekki að vera krafist að vottuð 

lánshæfismatsfyrirtæki sendi þessi gögn, að öllu leyti eða að hluta, þegar þau geta sýnt fram á að það væri ekki í 

samræmi við umfang þeirra og hversu flókin þau eru. 

9) Lánshæfismatsfyrirtæki sem eru hluti af samstæðu ættu annaðhvort að geta gefið skýrslu með matsgögnum hvert fyrir 

sig til Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar eða veitt öðru fyrirtæki innan samstæðunnar umboð til að 

leggja fram gögnin fyrir þeirra hönd. Vegna þess hversu samþætt starfsemi lánshæfismatsfyrirtækja er á vettvangi 

Sambandsins og til að auðvelda skilning á tölfræðilegum upplýsingum eru lánshæfismatsfyrirtæki þó hvött til að skila 

heildarskýrslu fyrir alla samstæðuna. 

10) Lánshæfismatsfyrirtækjum er einnig heimilt, að því er varðar viðvarandi eftirlit Evrópsku verðbréfamarkaðse-

ftirlitsstofnunarinnar og birtingu fyrri skýrslna um afkastagetu, að senda Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni, 

að eigin vali, lánshæfismöt sem lánshæfismatsfyrirtæki þriðja lands, sem tilheyrir sömu samstæðu lánshæfismats-

fyrirtækja, gefa út en njóta ekki stuðnings í samræmi við 3. mgr. 4. gr. reglugerðar (EB) nr. 1060/2009. 

11) Lánshæfismatsfyrirtæki ættu, þegar þau leggja fram gögn, að flokka útgefin lánshæfismöt og matshorfur í mismunandi 

flokka: eftir matstegund og undirflokkum á borð við geira, atvinnugrein eða eignaflokk, eða eftir tegund útgefanda og 

útgáfu. Flokkar þessir eru byggðir á reynslu af fyrra matsgagnasafni Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar 

og þörfinni á eftirliti með lánshæfismatsgögnum. 

12) Flokkur ætti að teljast með í skýrslugjöf um „aðra fjármálagerninga“ í því skyni að kveða á um skýrslugjöf um 

lánshæfismöt um nýja fjármálagerninga sem gætu komið fram í kjölfarið á nýsköpun á fjármálasviði. Enn fremur ættu 

möt á fyrirtækjum og samsettir fjármögnunarmatsflokkar einnig að hafa „annan“ flokk sem næði yfir allar nýjar 

tegundir af útgáfum á vegum fyrirtækja eða samsetta fjármögnunarflokka sem ekki er hægt að flokka í fyrirliggjandi 

flokka.  
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13) Lánshæfismatsfyrirtæki ættu að leggja fyrstu skýrsluna fram eigi síðar en 1. janúar 2016 til að auðvelda Evrópsku 

verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni að koma evrópska matsvettvanginum á fót og til að greiða fyrir því að 

lánshæfismatsfyrirtæki hafi nægan tíma til að laga innri kerfi sín að nýju skýrslugjafarkröfunum. Fyrsta skýrslan ætti að 

innihalda gögn um öll möt sem gefin eru út og ekki afturkölluð til og með 21. júní 2015, til að tryggja samanburðarhæfi 

og samfelldni gagna sem send eru samkvæmt þessari reglugerð. Einnig ætti fyrsta skýrslan að innihalda gögn varðandi 

lánshæfismöt og matshorfur sem lánshæfismatsfyrirtækin gefa út frá 21. júní 2015 til 1. janúar 2016. Fyrsta skýrslan ætti 

að innihalda sömu tegund gagna og matsgögnin sem lögð verða daglega fram þaðan í frá. 

14) Taka ætti saman gögnin, sem lögð verða fram, á stöðluðu formi til að auðvelda Evrópsku verðbréfamarkaðse-

ftirlitsstofnuninni að taka við og vinna með gögnin á sjálfvirkan hátt í innri kerfum sínum. Vegna tækniframfara getur 

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

reglum, um ýmis tæknileg skýrslugjafarfyrirmæli um sendingu eða form skránna sem lánshæfismatsfyrirtækjum ber að 

senda. 

15) 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 

(1). 

16) Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin hefur haft opið samráð við almenning um drögin að tæknilegu eftirlits-

stöðlunum 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. 

17) Reglugerð þessi ætti að gilda frá 21. júní 2015 til að fara að 3. mgr. 2. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 

nr. 462/2013 (2). 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Gögn sem skulu koma fram í skýrslunni 

1.  Lánshæfismatsfyrirtæki skulu greina frá gögnum um öll útgefin og vottuð lánshæfismöt eða matshorfur í samræmi við  

8., 9. og 11. gr. Lánshæfismatsfyrirtæki skulu greina frá öllum lánshæfismötum og matshorfum sem gefin eru út á stigi metinna 

eininga um alla útgefna fjármagnsgerninga þeirra, þegar við á. 

2.  Lánshæfismatsfyrirtækin skulu tryggja nákvæmni, heilleika og tiltækileika gagnanna sem þau senda Evrópsku verðbréfa-

markaðseftirlitsstofnuninni og tryggja að skýrslur séu lagðar fram í samræmi við 8., 9. og 11. gr. með því að nota viðeigandi 

kerfi sem þróuð eru á grunni tæknilegra fyrirmæla sem Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin veitir. 

3.  Lánshæfismatsfyrirtæki skulu tilkynna Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni tafarlaust um hvers konar sérstakar 

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

4.  Fyrir samstæður lánshæfismatsfyrirtækja er aðilum hverrar samstæðu heimilt að veita einum aðila umboð til að leggja 

fram, fyrir þeirra hönd, skýrslur sem krafist er samkvæmt þessari reglugerð. Ef slík skýrsla er lögð fram fyrir hönd 

lánshæfismatsfyrirtækis skal það tilgreint í gögnunum, sem lögð eru fram til Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar. 

5.  Skýrslugjöf lánshæfismatsfyrirtækis fyrir hönd samstæðu getur innihaldið gögn um lánshæfismöt og matshorfur sem 

lánshæfismatsfyrirtæki í þriðja landi gefa út, sem tilheyra sömu samstæðu og njóta ekki stuðnings, að því er varðar 2. mgr. 

11. gr. og e-lið 4. mgr. 21. gr. reglugerðar (EB) nr. 1060/2009. Lánshæfismatsfyrirtæki skal, þegar það greinir ekki frá slíkum 

gögnum, útskýra það í skýrslunni um eigindlegu gögnin í gagnareitum 9 og 10 í töflu 1 í 1. hluta I. viðauka við þessa reglugerð. 

6.  Lánshæfismatsfyrirtæki skulu veita upplýsingar um stöðu skýrslu um lánshæfismat eða matshorfur með því að tilgreina 

hvort hún sé óumbeðin með þátttöku eða óumbeðin án þátttöku í samræmi við 5. mgr. 10. gr. reglugerðar (EB) nr. 1060/2009 

eða umbeðin.  

  

(1) 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). 

(2) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 462/2013 frá 21. maí 2013 um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1060/2009 um 

lánshæfismatsfyrirtæki (Stjtíð. ESB L 146, 31.5.2013, bls. 1). 
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2. gr. 

Skýrslugjöf um vanskilastöðu og afturkallanir 

1.  Lánshæfismatsfyrirtæki skal greina frá vanskilum að því er varðar mat í gagnareitum 6 og 13 í töflu 2 í 2. hluta I. viðauka 

þar sem eitt af eftirfarandi atvikum hefur átt sér stað: 

a)  matið gefur til kynna að vanskil hafi orðið samkvæmt skilgreiningu lánshæfismatsfyrirtækisins á vanskilum, 

b)  matið hefur verið afturkallað vegna ógjaldfærni metnu einingarinnar eða vegna endurskipulagningar skulda, 

c)  öll önnur tilvik þar sem lánshæfismatsfyrirtækið telur að metin eining eða metinn gerningur sé í vanskilum, hafi rýrnað 

verulega eða sambærilegt. 

2.  Þegar mat sem þegar hefur verið greint frá er afturkallað skal greina frá því í gagnareit 11 í töflu 2 í 2. hluta I. viðauka. 

3. gr. 

Matstegundir 

Lánshæfismatsfyrirtæki skulu, þegar þau greina frá lánshæfismötum og matshorfum, flokka þau samkvæmt eftirfarandi 

matstegundum: 

a)  mati á fyrirtækjum, 

b)  mati á samsettri fjármögnun, 

c)  lánshæfismati ríkis og hins opinbera, 

d)  öðrum fjármálagerningum. 

4. gr. 

Mat á fyrirtækjum 

1.  Lánshæfismatsfyrirtæki skulu, þegar þau greina frá mati á fyrirtækjum, flokka þau sem eina af eftirfarandi atvinnugrein: 

a)  fjármálastofnanir, þ.m.t. bankar, miðlarar og söluaðilar, 

b)  vátryggingar, 

c)  öll önnur viðskiptafyrirtæki eða útgefendur sem ekki falla undir a- og b-lið. 

2.  Lánshæfismatsfyrirtæki skulu flokka útgáfur á vegum fyrirtækja sem eina af eftirfarandi tegundum útgáfa: 

a)  skuldabréf, 

b)  sértryggð skuldabréf, eins og um getur í 4. mgr. 52. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2009/65/EB (1), sem uppfylla 

hæfiskröfurnar sem settar eru fram í 1.–3., 6. og 7. mgr. 129. gr. reglugerðar (ESB) nr. 575/2013 (2), 

c)  aðrar tegundir sértryggðra skuldabréfa, sem lánshæfismatsfyrirtækið hefur notað tilgreinda aðferðafræði sértryggðra 

skuldabréfa fyrir, líkön eða lykilforsendur fyrir útgáfu á lánshæfismati og sem falla ekki undir b-lið. 

d)  aðrar tegundir útgáfu á vegum fyrirtækja sem falla ekki undir a-, b- og c-lið. 

3.  Landskóði metinnar einingar eða útgáfna þeirra í gagnareit 10 í töflu 1 í 2. hluta I. viðauka skal vera kóði landsins þar sem 

einingin hefur lögheimili. 

5. gr. 

Möt á samsettri fjármögnun 

1.  Möt á samsettri fjármögnun skulu varða fjármálagerning eða aðrar eignir sem verða til við verðbréfunarviðskipti eða 

kerfisfyrirkomulag sem um getur í 61. lið 1. mgr. 4. gr. reglugerðar (ESB) nr. 575/2013.  

  

(1) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/65/EB frá 13. júlí 2009 um samræmingu á lögum og stjórnsýslufyrirmælum um verðbréfasjóði 

(UCITS) (Stjtíð. ESB L 302, 17.11.2009, bls. 32). 

(2) 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). 
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2.  Lánshæfismatsfyrirtæki skulu, þegar þau greina frá mötum á samsettri fjármögnun, flokka þau innan eins af eftirfarandi 

eignaflokkum: 

a)  eignavarin verðbréf, þ.m.t. bíla-, báta-, flugvéla-, náms-, neytendalán, lán fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki, lán vegna 

heilbrigðisþjónustu, lán vegna fullgerðra húsa, kvikmyndalán, nytjahlutalán, lán vegna orku, lán vegna búnaðar, 

kreditkortakröfur, haldsréttur vegna skatts, útlán í vanskilum, lán vegna afþreyingarökutækja, lán til einstaklinga og 

fyrirtækja og viðskiptakröfur, 

b)  verðbréf, tryggð með fasteignaveði í íbúðarhúsnæði, þ.m.t. bæði fyrsta flokks og undirmálsverðbréf, tryggð með 

fasteignaveði í íbúðarhúsnæði, og fasteignalán, 

c)  verðbréf, tryggð með fasteignaveði í atvinnuhúsnæði, þ.m.t. lán vegna smásölu- eða skrifstofuhúsnæðis, vegna sjúkrahúsa, 

umönnunaríbúða, geymsluaðstöðu, hótela, hjúkrunaraðstöðu, iðnaðar og fjölbýlishúsa, 

d)  skuldavafningar, þ.m.t. lánavafningar, lánavarðar skuldbindingar, tilbúnir vafningar, skuldavafningar sem eru í einu lagi 

eignasafns vegna verðbréfunar, lánasjóðsskuldbindingar, skuldavafningar eignavarinna verðbréfa og vafningar 

skuldavafninga, 

e)  eignavarin viðskiptabréf, 

f)  aðrir samsettir fjármálagerningar sem ekki er að finna í a–e lið, þ.m.t. samsett sértryggð skuldabréf, vafningar, 

vátryggingatengd verðbréf og fyrirtæki á sviði afleiða. 

3.  Lánshæfismatsfyrirtæki skal, eftir atvikum, einnig upplýsa hvaða sértæki undireignaflokkur hvers metins gernings 

tilheyrir gagnareit 34 í töflu 1 í 2. hluta I. viðauka. 

4.  Greina skal frá landskóða samsettra fjármálagerninga í gagnareit 10 í töflu 1 í 2. hluta I. viðauka og skal hann vera kóði 

landsins þar sem meirihluti undirliggjandi eigna hefur lögheimili. Metni gerningurinn skal flokkaður sem „alþjóðlegur“ þegar 

ekki er unnt að greina heimaland meirihluta undirliggjandi eigna. 

6. gr. 

Lánshæfismat ríkis og hins opinbera 

1.  Lánshæfismatsfyrirtæki skulu, þegar þau gefa skýrslu um gögn varðandi möt á einingum ríkis og hins opinbera og 

fjölþjóðlegra stofnana og útgefinna skulda þeirra, flokka þau sem einn af eftirfarandi geirum: 

a)  ríki, þegar metin eining er ríkisvald eða ríki eða þegar félag með sérstakan tilgang í ríkiseigu er útgefandi metinnar skuldar 

eða fjárskuldbindingar, skuldabréfs eða annars fjármálagernings eins og um getur í i. og ii. lið v-liðar 1. mgr. 3. gr. 

reglugerðar (EB) nr. 1060/2009 og þegar matið á við um ríkið, 

b)  svæðisyfirvald eða staðbundið yfirvald, þegar metin eining er svæðisyfirvald eða staðbundið yfirvald eða þegar staðbundið 

yfirvald eða svæðisyfirvald er útgefandi metinnar skuldar eða fjárskuldbindingar, skuldabréfs eða annars fjármálagernings, 

eða félag með sérstakan tilgang svæðisyfirvalds eða staðbundins yfirvalds eins og um getur í i. og ii. lið v-liðar 1. mgr. 

3. gr. reglugerðar (EB) nr. 1060/2009 og þegar mat á við um svæðisyfirvald eða staðbundið yfirvald, 

c)  alþjóðleg fjármálastofnun, eins og um getur í iii. lið v-liðar 1. mgr. 3. gr. reglugerðar (EB) nr. 1060/2009, 

d)  fjölþjóðleg samtök, svo sem þær stofnanir sem falla ekki undir c-lið og hluthafar einnar eða fleiri ríkisstjórnar hafa komið á 

fót, eiga og stjórna, þ.m.t. samtök sem um getur í U. bálki I. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 

nr. 1893/2006 (1). 

e)  opinberir aðilar, þ.m.t. þeir sem um getur í O., P. og Q. bálki í I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1893/2006. 

2.  Metni útgefandinn skal vera auðkenndur sem „alþjóðlegur“ í gagnareit 10 í töflu 1 í 2. hluta I. viðauka þegar ekki er hægt 

að auðkenna neitt land sem útgáfuland þegar um er að ræða alþjóðlegar fjármálastofnanir eða fjölþjóðlegar stofnanir eins og 

tilgreint er í c- og d-lið 1. mgr.  

  

(1) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1893/2006 frá 20. desember 2006 um stofnun atvinnugreinaflokkunar Evrópubandalaganna 

(NACE, 2. endursk.) og um breytingu á reglugerð ráðsins (EBE) nr. 3037/90 og einnig tilteknum EB-reglugerðum um sérstök 

hagskýrslusvið (Stjtíð. ESB L 393, 30.12.2006, bls. 1). 
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7. gr. 

Aðrir fjármálagerningar 

Greina skal frá lánshæfismötum og matsgerðum sem gefnar eru út um fjármálagerning eins og skilgreint er í k-lið 1. mgr. 3. gr. 

reglugerðar (EB) nr. 1060/2009 og ekki er heimilt að flokka sem útgáfu á vegum fyrirtækja skv. 2. mgr. 4. gr. þessarar 

reglugerðar, eða sem samsetta fjármálagerninga skv. 5. gr. þessarar reglugerðar eða útgáfu af hálfu ríkis eða hins opinbera skv. 

6. gr. þessarar reglugerðar. 

8. gr. 

Skýrslugjöf að því er varðar útgáfu á evrópskum matsvettvangi 

1.  Lánshæfismatsfyrirtæki skulu ætíð greina frá gögnum um öll lánshæfismöt eða matshorfur skv. 1. mgr. 11. gr. a 

reglugerðar (EB) nr. 1060/2009 þegar þau gefa út eða styðja lánshæfismat eða matshorfur sem eru ekki einungis birtar 

fjárfestum gegn greiðslu. 

2.  Greina skal frá lánshæfismötum og matshorfum sem um getur í 1. mgr. og eru útgefnar milli 20.00:00 á Mið-Evróputíma 

(CET) (1) einn dag til 19.59:59 á Mið-Evróputíma þess næsta fram til 21.59:59 á Mið-Evróputíma næsta dag. 

3.  Fyrir hvert lánshæfismat eða matshorfur sem greint er frá í samræmi við 1. mgr. skal meðfylgjandi fréttatilkynning, sem 

um getur í 5. lið I. hluta D. bálki I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1060/2009, gefin út á sama tíma. Einnig er heimilt að leggja 

fram enska útgáfu af fréttatilkynningu þar sem og þegar hún verður tiltæk þegar fréttatilkynning þessi er fyrst birt og lögð fram 

á öðru tungumáli en ensku. 

4.  Fyrir möt sem um getur í a-, b- og c-lið 1. mgr. 6. gr. skal greina frá í meðfylgjandi rannsóknarskýrslu sem um getur í 

1. lið III. hluta D. bálki I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1060/2009. Einnig er heimilt að leggja fram enska útgáfu af 

fréttatilkynningu þar sem og þegar hún verður tiltæk þegar rannsóknarskýrsla þessi er fyrst birt og lögð fram á öðru tungumáli 

en ensku. 

9. gr. 

Skýrslugjöf að því er varðar eftirlit Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar 

1.  Lánshæfismatsfyrirtæki skulu, eins og um getur í e-lið 4. mgr. 21. gr. reglugerðar (EB) nr. 1060/2009, greina frá gögnum 

um öll lánshæfismöt og allar matshorfur sem eru gefnar út og studdar, eða gefnar út í þriðja landi og ekki studdar, eins og um 

getur í 5. mgr. 1. gr., þ.m.t. upplýsingar um allar einingar eða skuldagerninga sem lagðir eru fram fyrir fyrstu athugun eða 

bráðabirgðamat, eins og um getur í 6. lið í I. hluta D. bálks I. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1060/2009. 

2.  Lánshæfismatsfyrirtæki skulu greina mánaðarlega frá matsgögnum sem varða undangenginn almanaksmánuð fyrir þau 

lánshæfismöt og þær matshorfur sem 8. gr. gildir ekki um. 

3.  Lánshæfismatsfyrirtæki sem er með færri en 50 starfsmenn og er ekki hluti af samstæðu lánshæfismatsfyrirtækja geta, á 

tveggja mánaða fresti, lagt fram matsgögnin sem um getur í 2. mgr., nema Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin krefjist 

mánaðarlegrar skýrslugjafar með tilliti til þess hvers eðlis útgáfa lánshæfismats þess er, hversu flókin hún er og með tilliti til 

umfangs hennar. Matsgögn þessi skulu vísa til almanaksmánaðanna tveggja á undan. 

4.  Leggja skal matsgögnin, sem um getur í 2. mgr. fram til Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar, innan 15 daga 

frá lokum tímabilsins sem skýrslan nær yfir. Fresturinn skal vera næsti vinnudagur þegar 15. dag mánaðarins ber upp á 

lögboðinn frídag í landinu þar sem lánshæfismatsfyrirtækið hefur lögheimili eða þegar lánshæfismatsfyrirtækið gefur skýrslu 

fyrir hönd samstæðu, í samræmi við 4. mgr. 1. gr., í landinu þar sem lánshæfismatsfyrirtækið hefur lögheimili. 

5.  Lánshæfismatsfyrirtækinu skal ekki vera skylt að leggja fram nein gögn þegar hvorki lánshæfismöt né matshorfur, sem 

um getur í 1. mgr., hafa verið gefnar út í undangengnum almanaksmánuði.  

  

(1) Mið-Evróputími hefur hliðsjón af breytingum til sumartíma Mið-Evróputíma. 
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10. gr. 

Skýrslugjöf að því er varðar fyrri afkastagetu 

Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin skal nota lánshæfismöt sem eru gefin út eða njóta stuðnings, eða eru gefin út í 

þriðja landi og njóta ekki stuðnings eins og um getur í 5. mgr. 1. gr., til að gera fyrri gögn um afkastagetu tiltæk í samræmi við 

2. mgr. 11. gr. reglugerðar (EB) nr. 1060/2009 og 1. lið II. hluta í E. bálki I. viðauka við þá reglugerð. 

11. gr. 

Fyrsta skýrslugjöf 

1.  Lánshæfismatsfyrirtæki sem eru skráð eða vottuð fyrir 21. júní 2015 skulu undirbúa fyrstu skýrslugjöfina til Evrópsku 

verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar eigi síðar en 1. janúar 2016 og skal skýrslan innihalda alla eftirfarandi þætti: 

a)  upplýsingar um öll lánshæfismöt og allar matshorfur sem um getur í 8. og 9. gr. og hafa verið gefnar út en ekki afturkallaðar 

eigi síðar en 21. júní 2015, 

b)  öll lánshæfismöt og allar matshorfur sem um getur í 8. og 9. gr. og hafa verið gefnar út milli 21. júní 2015 og  

31. desember 2015. 

2.  Lánshæfismatsfyrirtæki sem eru skráð eða vottuð milli 21. júní 2015 og 31. desember 2015 skulu hlíta þessari reglugerð 

frá 1. janúar 2016. Þau skulu greina frá, í fyrstu skýrslu sinni og í samræmi við 8. og 9. gr., öllum lánshæfismötum og 

matshorfum sem gefnar voru út frá skráningar- eða vottunardegi. 

3.  Lánshæfismatsfyrirtæki sem eru skráð eða vottuð eftir 1. janúar 2016 skulu fara að þessari reglugerð innan þriggja mánaða 

frá skráningar- og vottunardagsetningu. Þau skulu greina frá, í fyrstu skýrslu sinni og í samræmi við 8. og 9. gr., öllum 

lánshæfismötum og matshorfum sem gefnar voru út frá skráningar- eða vottunardegi. 

4.  Lánshæfismatsfyrirtæki sem er skráð eftir 21. júní 2015 skal einnig greina frá, til viðbótar fyrstu skýrslunni sem um getur 

í 2. og 3. mgr. og skv. 2. mgr. 11. gr. reglugerðar (EB) nr. 1060/2009 og 1. lið í II. hluta E. bálki I. viðauka við þá reglugerð, 

fyrri gögnum um afkastagetu sem varða að minnsta kosti síðustu 10 ár fyrir vottunardagsetninguna eða, þegar það hóf 

lánshæfismatsstarfsemi sína, innan 10 ára frá vottunardagsetningunni, varðandi tímabilið frá upphafi lánshæfismatsstarfsemi 

þess. Þess skal ekki að krafist að lánshæfismatsfyrirtæki gefi skýrslu um þessi gögn, að öllu leyti eða að hluta, þegar þau geta 

sýnt fram á að það væri ekki hóflegt varðandi umfang þeirra og hve flókin þau eru. 

12. gr. 

Gagnaskipan 

1.  Lánshæfismatsfyrirtæki skulu leggja fyrir Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunina eigindlegar gagnaskýrslur á 

forminu sem tilgreint er í töflunum í 1. hluta I. viðauka ásamt fyrstu skýrslu þeirra um matsgögn í samræmi við 11. gr. Tilkynna 

skal tafarlaust um breytingar á þessum eigindlegu gagnaskýrslum sem uppfærslu til kerfis Evrópsku verðbréfamarka-

ðseftirlitsstofnunarinnar áður en matsgögnin, sem breytingarnar hafa áhrif á, eru lögð fyrir Evrópsku verðbréfamarkaðse-

ftirlitsstofnunina. Heimilt er að leggja eitt safn af eigindlegum gagnaskýrslum fyrir Evrópsku verðbréfamarkaðse-

ftirlitsstofnunina þegar lánshæfismatsfyrirtæki gefur skýrslu fyrir hönd samstæðu, eins og um getur í 4. mgr. 1. gr. 

2.  Lánshæfismatsfyrirtæki skulu leggja fram skýrslur um matsgögn yfir möt sem um getur í 8., 9. og 11. gr. og á því formi 

sem tilgreint er í töflunum í 2. hluta í I. viðauka. 

13. gr. 

Verklagsreglur við skýrslugjöf 

1.  Lánshæfismatsfyrirtæki skulu leggja fram eigindlegar gagnaskýrslur og skýrslur um matsgögn sem um getur í 12. gr. í 

samræmi við tæknileg fyrirmæli sem Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin veitir og með því að nota skýrslugjafarkerfi 

Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar. 

2.  Lánshæfismatsfyrirtæki skulu vista skrárnar, sem sendar eru Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni eða sem hún 

tekur við, á rafrænu sniði í a.m.k. fimm ár. Gera skal skrár þessar aðgengilegar Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni, 

óski hún eftir því. 

3.  Lánshæfismatsfyrirtæki skal, þegar það finnur staðreyndavillur í gögnum sem búið er að skila inn, leiðrétta viðkomandi 

gögn án ótilhlýðilegrar tafar í samræmi við tæknileg fyrirmæli Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar. 
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14. gr. 

Niðurfelling og bráðabirgðaákvæði 

1.  Eftirfarandi reglugerðir eru felldar úr gildi frá og með 1. janúar 2016: 

a)  framseld reglugerð (ESB) nr. 446/2012, 

b)  framseld reglugerð (ESB) nr. 448/2012. 

2.  Líta ber á tilvísanir í reglugerðirnar sem nefndar eru í 1. mgr. sem tilvísanir í þessa reglugerð og skulu þær lesnar með 

hliðsjón af samsvörunartöflunni í II. viðauka. 

3.  Líta ber svo á að gögn, sem afhent eru Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni í samræmi við reglugerðirnar sem 

nefndar eru í 1. mgr. fyrir 1. janúar 2016, séu afhent í samræmi við þessa reglugerð og skal Evrópska verðbréfamarkaðs-

eftirlitsstofnunin halda áfram að nota þau í samræmi við 2. mgr. 11. gr. og e-lið 4. mgr. 21. gr. reglugerðar (EB)  

nr. 1060/2009 og 1.lið II. hluta E. bálks I. viðauka við þá reglugerð. 

15. gr. 

Gildistaka 

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

Hún gildir frá og með 21. júní 2015. 

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 

 Forsetti. 

 _____ 
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I. VIÐAUKI 

1. HLUTI 

SKRÁ YFIR GAGNAREITI FYRIR EIGINDLEGA GAGNASKRÁ 

Tafla 1 

Auðkenning og lýsing á aðferðafræði lánshæfismatsfyrirtækja 

Tafla þessi skal innihalda þætti sem auðkenna lánshæfismatsfyrirtækið sem gefur skýrslu, þ.m.t. löglega auðkenningu, 

aðferðafræði og stefnu sem notuð er. 

Tafla þessi skal innihalda eina línu fyrir hvert lánshæfismatsfyrirtæki sem gefur skýrslu. 

Nr. Heiti gagnareits Lýsing Gerð Staðall Gildissvið 

1 Auðkenni lánshæf-

ismatsfyrirtækis 

Kóði sem notaður er til að auðkenna lánshæf-

ismatsfyrirtækið sem gefur skýrslu. Evrópska 

verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin veitir hann 

við skráningu eða vottun. 

Lögboðið.  Tæknilegt 

2 Hnattrænt viður-

kennt auðkenni 

lögaðila (LEI) fyrir 

lánshæfismats-

fyrirtæki sem gefur 

skýrslu 

Hnattrænt viðurkennt auðkenni lögaðila fyrir 

lánshæfismatsfyrirtæki sem sendir skrána. 

Lögboðið. ISO 17442 Opinbert 

3 Heiti lánshæf-

ismatsfyrirtækis 

Heiti sem notað er til að auðkenna lánshæf-

ismatsfyrirtækið. Það skal vera í samræmi við 

heitið sem lánshæfismatsfyrirtækið notar í 

skráningarferlinu og allri annarri stjórnsýslu-

meðferð innan Evrópsku verðbréfamarkaðseftir-

litsstofnunarinnar. Þegar einn aðili samstæðu 

lánshæfismatsfyrirtækja skilar skýrslu fyrir 

hönd allrar samstæðunnar skal það heiti tilgre-

ina samstæðu lánshæfismatsfyrirtækjanna. 

Lögboðið.  Opinbert 

4 Lýsing á lánshæf-

ismatsfyrirtæki 

Stutt lýsing á lánshæfismatsfyrirtækinu. Lögboðið.  Opinbert 

5 Aðferðafræði láns-

hæfismatsfyrirtækis 

Lýsing á aðferðafræði lánshæfismatsfyrir-

tækisins við mat. Lánshæfismatsfyrirtækið getur 

lýst sérstökum eiginleikum aðferðafræði sinnar 

við mat. 

Lögboðið.  Opinbert 
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Nr. Heiti gagnareits Lýsing Gerð Staðall Gildissvið 

6 Tengill á vefsíðu 

fyrir aðferðafræði 

lánshæfismatsfyrirt

ækisins 

Tengillinn á vefsíðu lánshæfismatsfyrirtækisins 

þar sem finna má allar upplýsingar sem tengjast 

aðferðafræði og lýsingum á líkönum og 

lykilmatshorfum. 

Lögboðið. Gild tilvísun á 

vefsíðu. 

Opinbert 

7 Stefnur við umbe-

ðið og óumbeðið 

mat 

Lýsing á stefnu lánshæfismatsfyrirtækisins 

varðandi umbeðið og óumbeðið mat, með eða 

án þátttöku. Tilgreina skal, ef um fleiri en eina 

stefnu er að ræða, matstegundirnar sem eiga við 

hverja stefnu. 

Lögboðið.  Opinbert 

8 Stefna við mat á 

dótturfélagi 

Lýsing á stefnu varðandi skýrslugjöf um mat á 

dótturfélögum. 

Lögboðið. 

Á við um 

lánshæfismatsf

yrirtæki sem 

gefa út mat á 

fyrirtækjum. 

 Opinbert 

9 Landfræðilegt 

umfang skýrslu-

gjafar 

Ef um er að ræða lánshæfismatsfyrirtæki sem er 

hluti af samstæðu ættu þessir aðilar að nefna 

hvort þeir greini frá hvers konar mati sem 

samstæðan hefur gefið út (hnattrænt umfang) 

eða ekki (aðeins ESB-möt og studd möt). Lán-

shæfismatsfyrirtækið skal, þegar umfangið er 

ekki hnattrænt, útskýra hvers vegna svo er ekki. 

Greina skal frá undir „hnattrænt“ fyrir öll önnur 

lánshæfismatsfyrirtæki („Y“) 

Lögboðið. Y — já 

N — nei 

Opinbert 

10 Ástæður þess að 

umfangið er ekki 

hnattrænt 

Ástæður þess að lánshæfismatsfyrirtæki, sem 

tilheyrir samstæðu, greinir ekki frá öllum 

mötum samstæðunnar. 

Lögboðið. 

Á við þegar 

„Landfræðileg

t skýrslugjaf-

arumfang“ er 

= „N“ 

 Opinbert 

11 Skilgreining á 

vanskilum 

Lýsir skilgreiningu sem lánshæfismatsfyrir-

tækið notar um vanskil. 

Lögboðið.  Opinbert 

12 Tengill á vefsetur Tengill á heimasíðu á opinberu vefsetri 

lánshæfismatsfyrirtækis. 

Lögboðið. Gild tilvísun á 

vefsíðu. 

Opinbert 
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Tafla 2 

Skrá yfir tegundir mata eftir útgefendum 

Ljúka skal við töflu þessa ef lánshæfismatsfyrirtækið gefur út lánshæfismat fyrir útgefendur. Tafla þessi skal hafa eina línu fyrir 

hverja tegund af mati sem lánshæfismatsfyrirtækið gefur út á vettvangi útgefanda. 

Nr. Heiti gagnareits Lýsing Gerð Staðall Umfang 

1 Auðkenni tegundar 

mata eftir útgefend-

um 

Einkvæmt auðkenni fyrir hverja matstegund 

útgefenda sem hægt er að meta metna 

einingu með. 

Lögboðið. 

Gildir um 

lánshæfismats-

fyrirtæki sem 

gefa út mat á 

útgefandanum. 

 Tæknilegt 

2 Nafn á tegund mata 

eftir útgefendum 

Heiti matsflokks útgefanda. Lögboðið.  Tæknilegt 

3 Lýsing á matsteg-

undum eftir út-

gefendum 

Lýsing á metnum skuldaflokki. Lögboðið.  Tæknilegt 

4 Staðall á matste-

gund eftir útgef-

endum 

Þetta ætti að greina á milli tegunda mata á 

útgefendum: megin/hnattrænt lánshæfismat 

á útgefandanum, tegund skuldaflokka 

(mismunandi flokkum verður lýst í töflu 2 í 

2. hluta I. viðauka) og allt annað skuldamat 

á útgefanda. 

Lögboðið. IR — Mat á aðal-

útgefanda 

DT — Skuldamat 

OT — Annað 

Tæknilegt 

Tafla 3 

Skrá yfir skuldaflokka 

Ganga skal frá töflu þessari þegar lánshæfismatsfyrirtækið metur skuldaflokka eða skuldaútgáfur/gerninga (svo sem ótryggða 

forgangsskuld, ótryggða víkjandi skuld, ótryggða mjög víkjandi skuld). Tafla þessi skal hafa eina línu fyrir hverja skuldategund. 

Nr. Heiti gagnareits Lýsing Gerð Staðall Umfang 

1 Metið skuldaflokk-

unarauðkenni 

Einkvæmt auðkenni fyrir hvern skulda-

flokk sem notaður er til að flokka 

skuldaflokka eða skuldaútgáfur út-

gefanda sem er fyrirtæki eða ríkisút-

gefandi. 

Lögboðið. 

Á við ef mats-

stofnunin metur 

skuldaflokka 

fyrirtækja eða 

ríkisins 

 Tæknilegt 
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Nr. Heiti gagnareits Lýsing Gerð Staðall Umfang 

2 Heiti á metinni 

skuldaflokkun 

Heiti á metna skuldaflokknum. Skyldubundið.  Tæknilegt 

3 Lýsing á metinni 

skuldaflokkun 

Lýsing á metna skuldaflokknum. Skyldubundið.  Tæknilegt 

4 Forgangur Auðkennir forgang skuldaflokks metna 

útgefandans eða metnu útgáfunnar. 

Valkvætt. SEU — í tilvikum þegar 

metin skuld útgefanda eða 

útgáfan fellur undir flokk 

ótryggðar forgangsskuldar 

SEO — í tilvikum þegar 

metinn útgefandi eða út-

gáfa fellur undir annan 

flokk forgangsskuldar en 

SEU 

SB — í tilvikum þegar 

skuld útgefanda eða út-

gáfan fellur undir flokk 

víkjandi skuldar. 

Tæknilegt 

Tafla 4 

Skrá yfir tegundir útgáfa/áætlana 

Tafla þessi skal vera fullgerð þegar lánshæfismatsfyrirtæki metur skuldaútgáfur/fjármálagerninga. Lánshæfismatsfyrirtækið skal 

skrá allar tegundir útgáfa eða áætlana sem skuldirnar eru gefnar út samkvæmt (svo sem víxla, meðallangt skuldabréf, 

skuldabréf, viðskiptabréf). Taflan skal hafa eina línu fyrir hverja af þessum áætlunum eða útgáfutegundum. 

Nei Heiti gagnareits Lýsing Gerð Hefðbundin Gildissvið 

1 Auðkenni tegundar 

útgáfu/áætlunar 

Einkvæmt auðkenni fyrir hverja útgáfu/áætlun 

sem notuð er til að flokka möt á útgáfum. 

Skyldubundið. 

Á við ef lánshæfis-

matsfyrirtækið 

metur útgáfu fyrir-

tækja eða ríkis-

útgáfur. 

 Tæknilegt 

2 Heiti tegundar 

útgáfu/áætlunar 

Heiti útgáfu/áætlunar Skyldubundið.  Tæknilegt 

3 Lýsing tegundar 

útgáfu/áætlunar 

Lýsing útgáfu/áætlunar Skyldubundið.  Tæknilegt 
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Tafla 5 

Skrá yfir yfirgreinendur 

Tafla þessi skal innihalda skrá yfir alla yfirgreinendur sem starfa í Sambandinu. Hafi yfirgreinandi starfað á mismunandi 

tímabilum sem yfirgreinandi (með eyðum á milli) skal greina frá honum í töflunni mörgum sinnum: einu sinni fyrir hvert 

tímabil þegar hann starfar sem yfirgreinandi. Upphafs- og lokadagur sem úthlutaður er til starfseminnar skal ekki skarast hjá 

sama yfirgreinanda. Taflan skal innihalda eina línu fyrir hvern yfirgreinanda og sérstætt tímabil starfsemi hans. 

Nei Heiti gagnareits Lýsing Gerð Hefðbundin Gildissvið 

1 Innra auðkenni 

yfirgreinanda 

Einkvæm innri auðkenni starfs-

mannsins sem lánshæfismatsfyrir-

tækið skipar í stöðu yfirgreinanda. 

Skyldubundið.  Einungis eftirlit 

2 Heiti yfirgrein-

anda 

Fullt heiti yfirgreinanda. Skyldubundið.  Einungis eftirlit 

3 Upphafsdagur 

yfirgreinanda 

Upphafsdagur starfsmannsins í 

stöðu yfirgreinanda. 

Skyldubundið. ISO 8601 dagsetningarform 

(ÁÁÁÁ-MM-DD) 

Einungis eftirlit 

4 Lokadagur 

yfirgreinanda 

Lokadagur starfsmannsins í stöðu 

yfirgreinanda. Greina skal frá því í 

9999-01-01 ef starfsmaðurinn er 

starfandi í stöðu yfirgreinanda. 

Skyldubundið. ISO 8601 dagsetningarform 

(ÁÁÁÁ-MM-DD) eða 

9999-01-01. 

Einungis eftirlit 

Tafla 6 

Matskvarði 

Tafla þessi skal innihalda lýsingu á öllum kvörðum lánshæfismats sem lánshæfismatsfyrirtækin nota við útgáfu á 

lánshæfismötum sem gera skal grein fyrir samkvæmt þessari reglugerð. Lánshæfismatsfyrirtækin skulu tilgreina eina línu fyrir 

hvern lánshæfismatskvarða. Hægt er að greina frá upplýsingum um einn eða fleiri matsflokk fyrir hvern tilgreindan matsflokk í 

undirtöflu „Flokka“ og greina má frá upplýsingum um eitt eða fleiri þrep í undirskýrslu „Þrepa“. 

Nei Heiti gagnareits Lýsing Gerð Hefðbundin Gildissvið 

1 Auðkenni matskvarða Auðkennir með ótvíræðum hætti 

tiltekinn matskvarða lánshæfis-

matsfyrirtækisins. 

Skyldubundið.  Tæknilegt 

2 Fyrsti gildistökudagur 

matskvarða 

Dagsetningin þegar matskvarðinn 

tekur gildi. 

Skyldubundið. ISO 8601 dagsetningar-

form (ÁÁÁÁ-MM-DD) 

Opinbert 
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Nei Heiti gagnareits Lýsing Gerð Hefðbundin Gildissvið 

3 Lok gildistíma 

matskvarða 

Síðasti dagurinn þegar matskvarði 

er í gildi Greina ætti frá 

matskvarða, sem er gildur þessa 

stundina, sem 9999-01-01. 

Skyldubundið. ISO 8601 dagsetning-

arform (ÁÁÁÁ-MM-DD) 

eða 9999-01-01. 

Opinbert 

4 Lýsing á matskvarða Lýsing á matstegundum sem falla 

undir kvarðann,þ.m.t. landfræðilegt 

gildissvið ef við á. 

Skyldubundið.  Opinber 

5 Tímarammi Auðkennir gildissvið matskvarðans 

á grundvelli tímarammans. 

Skyldubundið. L — þegar matskvarðinn 

gildir um langtímamat 

S — þegar matskvarðinn 

gildir um skammtímamat 

Opinber 

6 Matstegund Auðkennir gildissvið matskvarðans 

á grundvelli matstegundarinnar. 

Skyldubundið. C — þegar matskvarðinn 

gildir um mat á fyrir-

tækjum 

S — þegar matskvarðinn 

gildir um lánshæfismat 

ríkis og lánshæfismat hins 

opinbera 

T — þegar matskvarðinn 

gildir um mat á samsettri 

fjármögnun 

O — þegar matskvarðinn 

gildir um aðra fjár-

málagerninga 

Opinber 

7 Umfang matskvarða Tilgreinir ef matskvarðinn er 

notaður til að gefa út bráða-

birgðamöt, endanleg möt eða hvort 

tveggja. 

Skyldubundið. PR — matskvarði er 

aðeins notaður fyrir 

bráðabirgðamöt 

FR — matskvarði er 

aðeins notaður fyrir 

endanleg möt 

BT — matskvarði er notað 

til útgáfu á bráða-

birgðamötum og endan-

legum mötum. 

Opinber 

8 Matskvarði sem notaður 

er fyrir miðlæga gagna-

safnið 

Greinir frá ef Evrópska verðbréfa-

markaðseftirlitsstofnunin mun nota 

matið fyrir tölfræðilega útreikninga 

í miðlægu gagnasafni (CEREP). 

Aðeins má nota einn matskvarða á 

hverja samsetningu matstegundar 

og tímaramma á hverju tilteknu 

tímabili. 

Skyldubundið. Y — já 

N — nei 

Tæknilegt 
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Nei Heiti gagnareits Lýsing Gerð Hefðbundin Gildissvið 

9 

F
lo

k
k

ar
 

Gildi matsflokks Röð matsflokksins á matskvarð-

anum (þegar 1 samsvarar flokknum 

sem stendur best hvað varðar 

lánstraust). 

Skyldubundið. Raðnúmerið er heil tala 

sem hefur lágmarksgild-

ið 1 og hámarksgildið  

20. Yfirlýsingin um gildi 

matsflokkanna skal vera 

samfelld. Það skal að lág-

marki vera einn mats-

flokkur fyrir hvert mat. 

Opinber 

10 Merki matsflokks Auðkennir tiltekinn matsflokk 

innan matskvarðans. 

Skyldubundið.  Opinber 

11 Lýsing á 

matsflokki 

Skilgreining á matsflokki innan 

matskvarðans. 

Skyldubundið.  Opinber 

12 

Þ
re

p
 

Gildi þreps Röð þrepsins á matskvarðanum 

(þegar 1 samsvarar þrepinu sem 

stendur best hvað varðar 

lánstraust). 

Skyldubundið. Gildi þreps er heil tala 

sem hefur lágmarks-

gildið 1 og hámarks-

gildið 99. Veitt gildi skulu 

vera samfelld. Það skal að 

lágmarki vera eitt mats-

þrep fyrir hvert mat. 

Opinber 

13 Merki þreps Auðkennir tiltekið þrep í mats-

kvarðanum. Þrep veita viðbótar-

upplýsingar um matsflokkana. 

Skyldubundið.  Opinber 

14 Lýsing á þrepi Lýsing þrepsins innan matskvarð-

ans. 

Skyldubundið.  Opinber 
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2. HLUTI 

SKRÁ YFIR GAGNAREITI FYRIR MATSGAGNASKRÁ 

Tafla 1 

Gögn sem lýsa metnu einingunni/metna gerningnum 

Tafla þessi skal auðkenna og lýsa öllum lánshæfismötum sem lánshæfismatsfyrirtækið gefur út og á að greina frá fyrir 

gildissvið þessarar reglugerðar. Tafla þessi skal innihalda eina línu fyrir hvert einstakt lánshæfismat sem greina á frá. Greina má 

frá einum eða fleiri „Upphafsaðilum“ til viðbótar fyrir hverja lánshæfismatslínu, þegar það á við. 

Nei Heiti gagnareits Lýsing Gerð Hefðbundin Gildissvið 

1 Auðkenni láns-

hæfismats-

fyrirtækis 

Kóði sem notaður er til að 

auðkenna lánshæfismats-

fyrirtækið sem gefur skýrsl-

una. Evrópska verðbréfa-

markaðseftirlitsstofnunin 

afhendir hann við skráningu 

eða vottun. 

Skyldubundið.  Tæknilegt 

2 Hnattrænt viðu-

rkennt auðkenni 

lögaðila fyrir 

lánshæfismats-

fyrirtæki sem 

gefur skýrslu 

Hnattrænt viðurkennt 

auðkenni lögaðila fyrir 

lánshæfismatsfyrirtæki sem 

sendir skrána. 

Skyldubundið. ISO 17442 Opinber 

3 Hnattrænt viður-

kennt auðkenni 

lögaðila fyrir 

lánshæfismats-

fyrirtækið sem ber 

ábyrgðina. 

Kóði á hnattrænu viður-

kenndu auðkenni lögaðila 

fyrir lánshæfismatsfyrir-

tækið sem ber ábyrgðina á 

matinu, t.d. ef um er að 

ræða: 

— mat sem gefið er út í 

Sambandinu, skráða 

lánshæfismatsfyrirtækið 

sem hefur gefið út 

matið, 

— stutt mat, skráða 

lánshæfismatsfyrirtækið 

sem hefur stutt matið, 

— mat sem vottað 

lánshæfismatsfyrirtæki 

hefur gefið út, vottaða 

lánshæfismatsfyrirtækið 

Skyldubundið. ISO 17442 Opinber 
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Nei Heiti gagnareits Lýsing Gerð Hefðbundin Gildissvið 

  — mat sem þriðja land 

gefur út en nýtur ekki 

stuðnings skráðs láns-

hæfismatsfyrirtækis, 

lánshæfismatsfyrirtæki 

þriðja lands sem gaf út 

matið. 

   

4 Hnattrænt við-

urkennt auðkenni 

lögaðila fyrir 

lánshæfismats-

fyrirtæki sem er 

útgefandi 

Kóði á hnattrænu viður-

kenndu auðkenni lögaðila 

fyrir lánshæfismatsfyrir-

tækið sem gaf út matið, þ.e. 

þegar um er að ræða: 

— mat sem gefið er út í 

Sambandinu, skráða 

lánshæfismatsfyrir-

tækið, 

— stuðning við mat, skráð 

lánshæfismatsfyrirtæki 

sem hefur stutt matið, 

— mat sem vottað 

lánshæfismatsfyrirtæki 

hefur gefið út, vottaða 

einingin, 

— mat sem þriðja land 

gefur út en nýtur ekki 

stuðnings skráðs 

lánshæfismatsfyrirtækis, 

lánshæfismatsfyrirtæki 

þriðja lands sem gaf út 

matið. 

Skyldubundið. ISO 17442 Opinber 

5 Auðkenni mats Einkvæmt auðkenni matsins 

sem skal haldast óbreytt. 

Auðkenni matsins skal vera 

einkvæmt í öllum skýrslum 

Evrópsku verðbréfa-

markaðseftirlits-

stofnunarinnar. 

Skyldubundið.  Tæknilegt 
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Nei Heiti gagnareits Lýsing Gerð Hefðbundin Gildissvið 

6 Matstegund Auðkennir hvort matið er 

lánshæfismat fyrirtækis eða 

ríkis eða hins opinbera, 

lánshæfismat samsettrar 

fjármögnunar eða mat á 

öðrum fjármálagerningum. 

Það skal haldast óbreytt. 

Skyldubundið. C — ef matið gildir um mat á 

fyrirtækjum 

S — ef matið gildir um mat á ríkjum 

T — ef matið gildir um mat á 

samsettri fjármögnun 

O — ef matið gildir um aðra 

fjármálagerninga. 

Opinber 

7 Aðrar 

matstegundir 

Lýsir tegund metins fjár-

málagernings sem greint var 

frá í „O“ matstegundinni. 

Skyldubundið. 

Á við um 

„Matstegund“ = 

„O“. 

 Einungis 

eftirlit 

8 Metið viðfang Tilgreinir ef matið vísar til 

einingar/útgefanda skulda-

rinnar eða skuldabréfs 

metinnar einingar/ 

fjármálagernings. 

Skyldubundið. ISR — matið vísar til einingar eða 

útgefanda skuldar 

INT —matið vísar til 

skuldabréfs/fjármálagernings. 

Opinber 

9 Tímarammi Auðkennir hvort matið er til 

skamms eða langs tíma. 

Hann skal haldast óbreyttur. 

Skyldubundið. L — ef matið gildir um langtímamat 

S — ef matið gildir um skammtíma-

mat 

Opinber 

10 Land Landskóði metnu 

einingarinnar/gerningsins. 

Skyldubundið. ISO 3166-1 kóði. 

Nota skal kóðann „ZZ“ til að tilgreina 

flokkinn „alþjóðlegur“. 

Opinber 

11 Gjaldmiðill Auðkennir hvort matið er 

sett fram með tilliti til 

gjaldmiðils hlutaðeigandi 

lands eða erlends 

gjaldmiðils. 

Skyldubundið. 

Á við um 

„Matstegund“ = 

„C“ eða „S“ 

LC — ef um er að ræða mat á 

gjaldmiðli hlutaðeigandi lands 

FC — ef um er að ræða mat á 

erlendum gjaldmiðli. 

Opinber 

12 Hnattrænt viður-

kennt auðkenni 

lögaðila/út-

gefanda 

Kóði á hnattrænu viður-

kenndu auðkenni lögað-

ilans/útgefandans. Hann 

skal haldast óbreyttur. 

Skyldubundið. 

Gildir aðeins ef 

metna einingin á 

rétt á að hljóta kóða 

á hnattrænt viður-

kennt auðkenni 

lögaðila. 

ISO 17442 Opinber 

13 Landsbundið 

skattskráningar-

númer lögað-

ila/útgefanda 

Einkvæmur kóði á skatt-

skráningarnúmer metnu 

einingarinnar. Hann skal 

haldast óbreyttur. 

Valkvætt. 

Ef við á. 

 Opinber 
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14 Lögaðili/út-

gefandi virðis-

aukaskattskóða 

Einkvæmur landsbundinn 

virðisaukaskattskóði metnu 

einingarinnar. Hann skal 

haldast óbreyttur. 

Valkvætt. 

Ef við á. 

 Opinber 

15 Auðkenniskóði 

banka (BIC) 

lögaðila/ 

útgefanda 

Einkvæmur auðkenniskóði 

banka fyrir metnu eining-

una. Hann skal haldast 

óbreyttur. 

Valkvætt. 

Gildir aðeins um 

einingar sem eru í 

fyrirsvari fjármála-

stofnana 

(„Atvinnugrein“ = 

„FI“ eða „IN“). 

ISO 9362 Opinber 

16 Innra auðkenni 

lögaðila/ 

útgefanda 

Einkvæmt innra auðkenni 

útgefandans. Það skal 

haldast óbreytt. 

Skyldubundið.  Einungis 

eftirlit 

17 Heiti lögaðila/ 

útgefanda 

Það skal innihalda viðeig-

andi skiljanlega tilvísun í 

lögheiti lögaðilans/ 

útgefandans. 

Skyldubundið.  Opinber 

18 Hnattrænt viður-

kennt auðkenni 

móðurfélags 

lögaðila/ 

útgefanda 

Kóði á hnattrænu viður-

kenndu auðkenni móður-

félagsins. Einungis skal 

greina frá því þegar metinn 

útgefandi er dótturfélag 

annarrar metinnar einingar. 

Hann skal haldast óbreyttur. 

Skyldubundið. 

Á við ef metin 

eining/útgefandi 

skulda er dótturfé-

lag annarrar metin-

nar einingar. 

ISO 17442 Opinber 

19 Innra auðkenni 

móðurfélags 

lögaðila/ 

útgefanda 

Einkvæmt innra auðkenni 

móðurfélagsins/útgefandans

Það skal haldast óbreytt. 

Skyldubundið. 

Á við ef metin 

eining er dótturfé-

lag annarrar metin-

nar einingar. 

 Einungis 

eftirlit 

20 Kóði flokkunar 

hagskýrslusvæða 

(NUTS) svæðis-

yfirvalds. 

Auðkenni borgar/svæðis 

innan metins sveitarfélags/ 

svæðisyfirvalds. 

Skyldubundið. 

Á einungis við um 

„Ríki“ sem er 

innan Sambandsins 

og um 

„Matstegund“ = 

„S“ og „Geiri“ = 

„SM“ 

Flokkunarkerfi Hagstofu Evrópusam-

bandsins: Flokkun hagskýrslusvæða  

1 til 3 

Opinber 
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21 ISIN-númer Alþjóðlegt auðkennisnúmer 

(ISIN-númer) metna gern-

ingsins. Það skal haldast 

óbreytt. 

Skyldubundið. 

Á við um „Metið 

viðfang“ = „INT“ 

og ef metnu gern-

ingarnir hafa fengið 

ISIN-númeri 

úthlutað. 

ISO 6166 Opinber 

22 Einkvæmt auð-

kenni gernings 

Samsetning eiginda gern-

ingsins sem auðkennir gern-

inginn á einkvæman hátt. 

Valkvætt. Staðall Evrópsku verðbréfamarka-

ðseftirlitsstofnunarinnar 

Einungis 

eftirlit 

23 Innra auðkenni 

gernings 

Einkvæmur kóði til að 

tilgreina fjármálagerninginn 

sem er metinn. Hann skal 

haldast óbreyttur. 

Skyldubundið. 

Á við um „Metið 

viðfang“ = „INT“. 

 Einungis 

eftirlit 

24 Tegund útgáfu/ 

áætlunar 

Vísar til tegundar 

útgáfu/áætlunar matsins. 

Valkvætt. 

Á við um 

„Matstegund“ = 

„C“ eða „S“ og 

„Metið viðfang“ = 

„INT“. 

Gilt „Auðkenni tegundar 

útgáfu/áætlunar“ sem áður var gefin 

skýrsla um í „Skrá yfir tegundir 

útgáfu/áætlunar“. 

Opinber 

25 Matstegundir 

útgefanda 

Tilgreinir matstegund 

útgefanda. 

Skyldubundið. 

Á við um 

„Matstegund“ = 

„C“ og fyrir 

„Metið viðfang“ = 

„INT“. 

Gilt „Auðkenni matstegundar út-

gefanda“ sem áður var gefin skýrsla 

um í „Skrá yfir matstegundir út-

gefenda“. 

Opinber 

26 Skuldaflokkur Tilgreinir skuldaflokkinn 

fyrir metnar útgáfur eða 

skuldir. 

Skyldubundið. 

Á við um 

„Matstegund“ = 

„C“ eða „S“ og 

„Metið viðfang“ = 

„ISR“ og 

„Matstegund 

útgefanda“  „DT“ 

eða „Metið 

viðfang“ = „INT“ 

ef við á. 

Gilt „Metið auðkenni skuldaflokk-

unar“ sem áður var gefin skýrsla um í 

„Skrá yfir skuldaflokka“. 

Opinber 

27 Útgáfudagur Tilgreinir útgáfudag metna 

gerningsins eða skulda-

útgáfunnar. Hann skal 

haldast óbreyttur. 

Skyldubundið. 

Á við um „Metið 

viðfang“ = „INT“. 

ISO 8601 dagsetningarform: (ÁÁÁÁ-

MM-DD) 

Einungis 

eftirlit 
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28 Gjalddagi Gjalddagi metna gern-

ingsins eða skuldaútgáf-

unnar. 

Skyldubundið. 

Á við um „Metið 

viðfang“ = „INT“. 

Ef ótímabundið: 

9999-01-01. 

ISO 8601 dagsetningarform: (ÁÁÁÁ-

MM-DD) eða 9999-01-01. 

Einungis 

eftirlit 

29 Stærð úti-

standandi útgáfu 

Stærð útistandandi útgáfu 

við útgáfu fyrsta mats. 

Greint skal frá fjárhæðinni í 

gjaldmiðli útgáfunnar sem 

kemur fyrir í skýrslunni 

„Gjaldmiðilskóði fyrir 

stærð útistandandi útgáfu“. 

Skyldubundið. 

Á við um „Metið 

viðfang“ = „INT“. 

 Einungis 

eftirlit 

30 Gjaldmiðilskóði 

fyrir stærð úti-

standandi útgáfu 

Kóði gjaldmiðils metnu 

útgáfunnar. 

Skyldubundið. 

Á við um „Metið 

viðfang“ = „INT“. 

ISO 4217 Einungis 

eftirlit 

31 Iðnaður Flokkun metinna eininga 

eða skuldabréfa sem greint 

er frá undir „fyrirtækis“ 

matstegundinni í fjármála-

fyrirtækjum, trygginga-

félögum og ófjárhagslegum 

fyrirtækjum. 

Skyldubundið. 

Á við um 

„Matstegund“ = 

„C“. 

FI — fyrir mat á fjármálastofnunum, 

þ.m.t. bönkum, miðlurum og 

söluaðilum 

IN — fyrir mat á vátryggingafélögum 

CO — fyrir mat á atvinnustarfsemi 

sem fellur ekki undir „FI“ eða „IN“ 

Opinber 

32 Geiri Auðkennir undirflokka fyrir 

lánshæfismat ríkis eða hins 

opinbera. 

Skyldubundið. 

Á við um 

„Matstegund“ = 

„S“. 

SV — fyrir mat á ríki 

SM — fyrir mat á svæðisbundnu eða 

staðbundnu yfirvaldi 

IF — fyrir mat á alþjóðlegri 

fjármálastofnun 

SO — fyrir mat á yfirþjóðlegum 

stofnunum, öðrum en „IF“ 

PE — fyrir mat á opinberum aðilum. 

Opinber 
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33 Eignaflokkur Skilgreinir helstu eigna-

flokka fyrir mat á samsettri 

fjármögnun. 

Skyldubundið. 

Á við um 

„Matstegund“ = 

„T“. 

ABS — fyrir mat á ABS 

RMBS — fyrir mat á RMBS 

RMBS — fyrir mat á CMBS 

CDO — fyrir mat á CDO 

ABCP — fyrir mat á ABCP 

OTH — fyrir annað. 

Opinber 

34 Undireign Skilgreinir undireignaflokka 

fyrir mat á samsettri fjár-

mögnun. 

Skyldubundið. 

Á við um 

„Matstegund“ = 

„T“. 

CCS — ef ABS: verðbréf með veði í 

kreditkortakröfum 

ALB — ef ABS: verðbréf tryggð með 

bílaláni 

CNS — ef ABS: verðbréf tryggð með 

neytendaláni 

SME — ef ABS: verðbréf tryggð með 

láni lítilla og meðalstórra fyrirtækja 

LES — ef ABS: verðbréf tryggð með 

leigu til einstaklings eða fyrirtækis 

HEL — ef RMBS: fasteignalán 

PRR — ef RMBS: fyrsta flokks 

RMBS, NPR — ef RMBS: undirmáls 

RMBS 

CFH — ef CDO: sjóðstreymis- og 

blendingsskuldavafningar/lánavafn-

ingar (e. hybrid CDOs/CLOs). 

SDO — ef CDO: 

gerviskuldavafningar/lánavafningar 

MVO — ef CDO: markaðsvirðis-

skuldavafningar 

SIV — ef OTH: vafningar 

Opinber 
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    ILS — ef OTH: vátryggingatengd 

verðbréf 

DPC — ef OTH: fyrirtæki á sviði 

afleiða 

SCB — ef OTH: samsett sértryggð 

skuldabréf 

OTH — annað. 

 

35 Annar undireigna-

flokkur 

Vísar til hins eigna- eða 

undireignaflokksins. 

Skyldubundið. 

Á við um 

„Matstegund“ = 

„T“ og 

„Undireignir“ = 

„OTH“. 

 Einungis 

eftirlit 

36 Flokkun fyrir-

tækjaútgáfa 

Flokkun sértryggðra 

skuldabréfa. 

Skyldubundið. 

Á við um 

„Matstegund“ = 

„C“ og „Metið 

viðfang“ = „INT“. 

BND —skuldabréf 

CBR — sértryggð skuldabréf eins og 

um getur í 4. mgr. 25. gr. tilskipunar 

Evrópuþingsins og ráðsins 

2009/65/EB og sem uppfylla hæfis-

kröfurnar sem settar eru fram í  

129. gr. reglugerðar (ESB) 

nr. 575/2013 

OCB — aðrar tegundir sértryggðra 

skuldabréfa fyrir hver lánshæfismats-

fyrirtækið hefur notað sérstaka að-

ferðafræði á matsaðferðum sér-

tryggðra skuldabréfa, líkönum og 

lykilforsendum mats við útgáfu á 

lánshæfismati og sem falla ekki undir 

b-lið 2. mgr. 5. gr. þessarar reglugerð-

ar 

OTH — aðrar tegundir útgáfu á 

vegum fyrirtækja sem falla ekki undir 

a-, b- og c-lið 2. mgr. 5. gr. þessarar 

reglugerðar. 

Opinber 

37 Aðrar útgáfur á 

vegum fyrirtækja 

Lýsir tegund útgáfu sem 

gefin er skýrsla um undir 

„annað“ flokki fyrir-

tækjaútgáfa. 

Skyldubundið. 

Á við um „Flokkun 

útgáfu á vegum 

fyrirtækja“ = 

„OTH“. 

 Einungis 

eftirlit 

38 Hlutagreiðslu-

flokkur 

Flokkur hlutagreiðslunnar. Skyldubundið. 

Á við um 

„Matstegund“ = 

„T“. 

 Opinber 
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39 Raðnúmer/auð-

kenni áætlunar 

Tilgreina skal sérstakt 

raðnúmer útgáfu ef hún er 

hluti af röð fjölútgáfa sam-

kvæmt sömu áætlun. Bæta 

mætti auðkenni áætlunar 

við, þar sem hún er fyrir 

hendi, til viðbótar við 

„Áætlun/samningur/heiti 

útgáfu“. 

Valkvætt. 

Á við um 

„Matstegund“ = 

„T“ eða 

„Matstegund“ = 

„C“ og „Metið 

viðfang“ = „INT“. 

 Opinber 

40 Áætlun/sam-

ningur/heiti út-

gáfu 

Tilgreinir heiti áætlunar-

innar/samningsins/útgáfu 

sem notað er í opinberum 

útgáfuskjölum 

Valkvætt. 

Á við um „Metið 

viðfang“ = „INT“. 

 Opinber 

41 

 

Innra auð-

kenni upp-

hafsaðila 

Sérstakur innri kóði sem 

lánshæfismatsfyrirtækið 

úthlutar upphafsaðilanum. 

Skyldubundið. 

Á við um 

„Matstegund“ = 

„T“.Gefa ætti 

skýrslu um 

„MARGIR“ þegar 

ekki er hægt að 

auðkenna einstaka 

upphafsaðila þegar 

margir þeirra eiga í 

hlut. 

 Einungis 

eftirlit 

42 

U
p

p
h

af
sa

ð
il

ar
 

Hnattrænt 

viðurkennt 

auðkenni 

upphafsaðila 

Kóði hnattræns viðurkennds 

auðkennis upphafsaðila. 

Skyldubundið. 

Á við ef 

„Matstegund“ = 

„T“ og „Innra 

auðkenni 

upphafsaðila“ er 

ekki „MARGIR“. 

ISO 17442 Einungis 

eftirlit 

43 BIC-kóði 

upphafsaðila 

Einkvæmur BIC-kóði 

upphafsaðilans. 

Valkvætt. 

Á við ef 

„Matstegund“ = 

„T“ og „Innra 

auðkenni 

upphafsaðila“ er 

ekki „MARGIR“. 

ISO 9362 Einungis 

eftirlit 

44 Heiti 

upphafsaðila 

Það skal innihalda viðeig-

andi skiljanlega tilvísun í 

lögheiti upphafsaðilans (eða 

móðurfélag útgefandans). 

Skyldubundið. 

Á við ef 

„Matstegund“ = 

„T“ og „Innri 

auðkenni 

upphafsaðila“ er 

ekki „MARGIR“. 

 Einungis 

eftirlit 
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45 Fyrra bráða-

birgðamat 

Það tilgreinir, fyrir öll ný 

möt, hvort lánshæfismats-

fyrirtækið hafi gefið út 

bráðabirgðamat eða fyrstu 

athugun áður en það gefur 

út endanlegt mat. 

Skyldubundið. 

Á við ef „Tegund 

aðgerðar“ = 

„NEW“ í Töflu 2 í 

2. hluta. 

Y — já 

N — nei 

Einungis 

eftirlit 

46 Auðkenni fyrra 

bráðabirgðamats 

Tilgreinir auðkenni mats 

fyrir fyrra útgefið bráða-

birgðamat eða fyrstu 

athugun. „Auðkenni fyrra 

bráðabirgðamats“ ætti að 

samsvara gildu bráða-

birgðamati „Auðkenni 

mats“ sem þegar hefur 

verið greint frá. 

Skyldubundið. 

Á við um „Fyrra 

bráðabirgðamat“ = 

„Y“ 

 Einungis 

eftirlit 

47 Flækjustigs-

mælikvarði 

Tilgreinir flækjustigsþrep 

sem er úthlutað til mats á 

samsettri fjármögnun þar 

sem hafðir eru í huga þættir 

eins og fjöldi upphafsaðila, 

mótaðila, landa og þörfin til 

að þróa nýja aðferðafræði 

eða nýja nýsköpunarþætti, 

endurbætur á lánshæfi, 

undirliggjandi skjalfesting, 

flóknar tryggingar, frá-

brugðið eða nýtt valdsvið 

og/eða tilvist afleiðuþátta 

meðal annarra þátta sem 

lánshæfismatsfyrirtækið 

getur talið viðeigandi þegar 

það metur flækjustig 

matsþjónustu. 

Skyldubundið. 

Á við um 

„Matstegund“ = 

„T“. 

S — hefðbundið flækjustig 

C — viðbótar flækjustig 

Einungis 

eftirlit 

48 Tegund viðskipta 

með samsettri 

fjármögnun 

Vísbending um hvort gern-

ingurinn vísi til sjálfstæðs 

sjóðs eða höfuðsjóðs. 

Skyldubundið. 

Á við um 

„Matstegund“ = 

„T“. 

S — sjálfstæð viðskipti 

M — höfuðsjóðsviðskipti 

Einungis 

eftirlit 
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49 Tegund mats 

vegna evrópsks 

matsvettvangs 

Auðkennir lánshæfismöt 

sem falla undir gildissvið 

evrópsks matsvettvangs, 

grundvölluð á kröfunum 

sem settar eru fram í 

11. gr. a reglugerðar (EB) 

nr. 1060/2009. 

Skyldubundið. NXI — matið er ekki einungis búið til 

og birt fjárfestum gegn gjaldi 

EXI — matið er einungis búið til og 

birt fjárfestum gegn gjaldi 

Tæknilegt 

50 Varðar töl-

fræðilegan 

útreikning í 

miðlægu 

gagnasafni 

Greinir frá ef matið verður 

notað fyrir tölfræðilegan 

útreikning í miðlægu 

gagnasafni. 

Skyldubundið. Y — já 

N — nei 

Tæknilegt 

Tafla 2 

Gögn um stakar lánshæfismatsaðgerðir 

Tafla þessi inniheldur allar matsaðgerðir sem eru gefnar út í tengslum við lánshæfismötin sem greint er frá í töflu 1. Ef 

fréttatilkynningar eða rannsóknarskýrslur ríkis eru gefnar út á mörgum tungumálum er hægt að senda inn margar útgáfur af 

fréttatilkynningunum eða rannsóknarskýrslum ríkis fyrir sömu matsaðgerð. 

Nr. Heiti gagnareits Lýsing Gerð Hefðbundin Gildissvið 

1 Auðkenni matsað-

gerðar 

Einkvæmt auðkenni mats-

gerðarinnar. Auðkenni mats-

aðgerðar skal vera einkvæmt 

á hvert mat sem greint er frá. 

Skyldubundið.  Tæknilegt 

2 Auðkenni hæfismats Einkvæmt auðkenni mats. Skyldubundið. Ætti að vera gilt „Auðkenni 

mats“ sem greint er frá í töflu 1 

í 2. hluta 

Tæknilegt 

3 Gildistökudagur og 

tímasetning aðgerðar 

Dagsetning og tími gildistöku 

aðgerðar. Þetta skal vera á 

sama tíma og samræmdur 

alheimstími (UTC) birtingar 

aðgerðar eða dreifingar 

áskriftar. 

Skyldubundið. ISO 8601 rýmkað dagsetn-

ingar- og tímaform: ÁÁÁÁ-

MM-DD (KK:MM:SS) 

Opinbert 

4 Dagur og tímasetning 

tilkynningar um 

aðgerð 

Dagur og tímasetning til-

kynningar til metnu einingar-

innar um aðgerð. 

Skal sett fram á samræmdum 

alheimstíma (UTC). Ætti 

aðeins að greina frá fyrir möt 

sem eru gefin út í 

Sambandinu. 

Skyldubundið. 

Á við um 

„Staðsetning á 

útgáfu matsins“ 

= „I“. 

ISO 8601 rýmkað dagsetn-

ingar- og tímaform: ÁÁÁÁ-

MM-DD (KK:MM:SS) 

Einungis eftirlit 
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5 Dagsetning ákvörð-

unar um aðgerð 

Auðkennir dagsetninguna 

þegar ákvörðun er tekin um 

aðgerð. 

Hún skal vera dagsetning 

bráðabirgðaákvörðunar (svo 

sem matsnefndarinnar) um 

aðgerð ef hún er síðan 

tilkynnt metnu einingunni 

fyrir lokaákvörðun. 

Ætti aðeins að greina frá fyrir 

möt sem eru gefin út í 

Sambandinu. 

Skyldubundið. 

Á við um 

„Staðsetning á 

útgáfu matsins“ 

= „I“. 

ISO 8601 dagsetningarform: 

(ÁÁÁÁ-MM-DD) 

Einungis eftirlit 

6 Tegund aðgerðar Auðkennir tegund aðgerðar 

sem lánshæfismatsfyrirtækið 

framkvæmir að því er varðar 

tiltekið mat. 

Skyldubundið. OR — ef um er að ræða 

útistandandi mat (aðeins fyrir 

fyrstu skýrslugjöf) 

PR — ef um er að ræða 

bráðabirgðamat 

NW — ef um er að ræða mat 

sem gefið er út í fyrsta sinn 

UP — ef um er að ræða að 

matið sé fært upp um flokk 

DG — ef um er að ræða að 

matið sé fært niður um flokk 

AF — ef um er að ræða að 

matið sé staðfest 

DF — ef um er að ræða að 

metnum útgefanda eða metnum 

gerningi sé fengin vanskilast-

aða eða fjarlægður úr van-

skilastöðu og vanskilin tengjast 

ekki annarri matsaðgerð 

SP — ef um er að ræða að 

matið sé fellt úr gildi 

WD — ef um er að ræða að 

matið sé afturkallað 

OT — ef um er að ræða að 

matið sé sett á eða fjarlægt frá 

stöðunni horfur/leitni 

WR — ef um er að ræða að 

matið sé sett á eða fjarlægt frá 

stöðunni athugun/endurskoðun 

Opinbert 
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7 Staða á horfum/ 

athugunum/ 

vanskilum 

Staða á horfum/athugunum/ 

vanskilum er fengin, henni 

við viðhaldið eða fjarlægð að 

því er tekur til matsins. 

Skyldubundið. 

Á við um 

„Aðgerðategund

“ = „OT“, 

„WR“, „DF“, 

„SP“ eða „OR“ 

P — stöðu er úthlutað 

M — stöðu er viðhaldið 

R — staða er fjarlægð 

Opinbert 

8 Horfur Auðkennir horfur/leitni, sem 

lánshæfismatsfyrirtæki 

úthlutar mati samkvæmt 

viðeigandi stefnu sinni. 

Skyldubundið. 

Á við um 

„Aðgerðartegun

d“ = „OT“ og 

„OR“ 

PR — ef um er að ræða 

jákvæðar horfur 

PR — ef um er að ræða 

neikvæðar horfur 

EVO — ef um er að ræða 

horfur í þróun 

STA — ef um er að ræða 

stöðugar horfur 

Opinbert 

9 Athugun/Endur-

skoðun 

Auðkennir stöðuna athugun 

eða endurskoðun, sem 

lánshæfismatsfyrirtæki 

úthlutar mati samkvæmt 

viðeigandi stefnu sinni. 

Skyldubundið. 

Á við um 

„Aðgerðartegun

d“ = „WR“ og 

„OR“ 

POW —ef um er að ræða 

jákvæða athugun/endurskoðun 

NEW — ef um er að ræða 

neikvæða 

athugun/endurskoðun 

EVW — ef um er að ræða 

athugun/endurskoðun í þróun 

UNW — ef um er að ræða 

athugun/endurskoðun sem 

óljóst er hvert stefnir 

Opinbert 

10 Ákvörðunarþáttur 

athugunar/endur-

skoðunar 

Auðkennir ástæðuna fyrir 

stöðu mats sem athugun/ 

endurskoðun. Ætti aðeins að 

greina frá fyrir möt sem eru 

gefin út í Sambandinu. 

Skyldubundið. 

Á við um 

„Aðgerðartegun

d“ = „WR“ og 

„OR“ og 

„Staðsetning 

útgáfu matsins“ 

= „I“. 

1 — þegar staða á 

athugun/endurskoðun er vegna 

breytinga á aðferðafræði, 

líkönum eða lykilforsendum 

hvað varðar mat 

2 — þegar staða á athugun/ 

endurskoðun er vegna 

efnahagslegra ástæðna, 

fjárhagslegra ástæðna eða 

lánshæfisástæðna 

3 — þegar staða á athugun/ 

endurskoðun er vegna annarra 

ástæðna (t.d. brotthvarfs 

greinenda eða þegar hagsmuna-

árekstrar eiga sér stað) 

Opinbert 
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11 Ástæða afturköllunar Auðkennir ástæðuna fyrir 

afturköllunaraðgerð. 

Skyldubundið. 

Á við um 

„Aðgerðarteg-

und“ = „WD“ 

1 — ef um er að ræða rangar 

eða ófullnægjandi upplýsingar 

um útgefanda/útgáfu 

2 — ef um er að ræða gjaldþrot 

metnu einingarinnar eða 

endurskipulagningu skulda 

3 — ef um er að ræða endur-

skipulagningu á metinni 

einingu (þ.m.t. samruni eða 

yfirtaka metinnar einingar) 

4 — ef um er að ræða lok 

líftíma skuldbindingarinnar eða 

þegar skuld er innleyst, kallað 

eftir henni, forfjármögnuð, 

felld úr gildi 

5 — ef um er að ræða sjálf-

virka ógildingu mats vegna 

viðskiptalíkans lánshæfismats-

fyrirtækisins (s.s. ef mat sem 

gildir um fyrirfram ákveðinn 

tíma rennur út) 

6 — ef um það er að ræða að 

mat sé dregið til baka af öðrum 

ástæðum 

7 — ef um það er að ræða að 

einn af liðunum, sem tilgreindir 

eru í 3. lið B. bálks I. viðauka 

reglugerðar (EB) 

nr. 1060/2009, hafi áhrif á 

matið 

8 — ef um er að ræða beiðni 

viðskiptavinar 

Opinber 

12 Aðrar ástæður 

afturköllunar 

Vinsamlegast tilgreinið 

ástæðuna þegar matið er 

afturkallað vegna annarra 

ástæðna en þeirra sem eru 

gefnar upp 

Skyldubundið. 

Á við um 

„Ástæður 

afturköllunar“ = 

6 

 Einungis eftirlit 
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13 Tilkynning um 

vanskil 

Þegar hin metna eining eða 

fjármálagerningurinn lendir í 

vanskilum eða losnar úr 

vanskilum vegna annarrar 

matsaðgerðar (s.s. uppfærsla, 

lækkun) 

Skyldubundið. 

Á við um 

„Aðgerðategund

“ = „AF“, 

„DG“, „UP“ 

eða „OR“ 

Y — já 

N — nei 

Opinbert 

14 Ástæður tímabund-

innar niðurfellingar 

Tiltekur ástæðuna fyrir 

tímabundinni niðurfellingu 

Skyldubundið. 

Á við um 

„Aðgerðartegun

d“ = „SP“ 

 Opinber 

15 Auðkenni mats-

kvarða 

Auðkennir matskvarðann sem 

notaður er til útgáfu á mats-

aðgerð. 

Skyldubundinn. 

Á við um 

„Aðgerðategund

“ = „NW“, 

„UP“, „AF“, 

„DG“, „PR“ 

eða „OR“ 

Gilt „Auðkenni matskvarða“, 

áður greint frá í „Matskvarða“ 

töflunni. 

Opinber 

16 Gildi mats Gildi þrepa sem lánshæfis-

matsfyrirtækið úthlutar vegna 

matsaðgerðar. 

Skyldubundið. 

Á við um 

„Aðgerðategund

“ = „NW“, 

„UP“, „AF“, 

„DG“, „PR“ 

eða „OR“ 

Gilt „Gildi þrepa“, áður greint 

frá í „Matskvarða“ töflunni. 

Opinber 

17 Staðsetning á útgáfu 

matsins 

Tilgreinir staðsetningu útgáfu 

lánshæfismata af hálfu 

eftirfarandi: möt sem skráð 

lánshæfismatsfyrirtæki gefur 

út í Sambandinu, möt sem 

lánshæfismatsfyrirtæki í 

þriðja landi, sem tilheyrir 

sömu samstæðu lánshæf-

ismatsfyrirtækja og studd eru 

í Sambandinu, gefa út, möt 

sem vottuð lánshæfismats-

fyrirtæki gefa út eða möt sem 

lánshæfismatsfyrirtæki í 

þriðja landi, sem tilheyrir 

sömu samstæðu lánshæf-

ismatsfyrirtækja en eru ekki 

studd í Sambandinu, gefa út. 

Skyldubundið. I — gefið út í Sambandinu 

E — stutt 

T — gefið út í þriðja landi af 

vottuðu lánshæfismatsfyrirtæki 

O — annað (ekki stutt) 

N — ekki tiltækt (gildir aðeins 

fyrir 1.1.2011). 

Opinber 
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18 Auðkenni yfirgrein-

anda 

Einkvæmt auðkenni yfir-

greinandans sem ber ábyrgð á 

matinu. Ætti aðeins að greina 

frá fyrir möt sem eru gefin út 

í Sambandinu. 

Skyldubundið. 

Á við um 

„Staðsetning á 

útgáfu matsins“ 

= „I“. 

Gilt „Auðkenni innri 

yfirgreinanda“, áður greint frá í 

„Skrá um yfirgreinendur“. 

Einungis eftirlit 

19 Land yfirgreinandans Auðkennir landið þar sem 

skrifstofa yfirgreinandans, 

sem ber ábyrgð á matinu, er. 

Skyldubundið. 

Á við um 

„Staðsetning á 

útgáfu matsins“ 

= „I“. 

ISO 3166-1 kóði. Einungis eftirlit 

20 Beiðnisstaða Beiðnisstaða metnu 

einingarinnar/gerningsins. 

Skyldubundið. S — ef matið er umbeðið, 

U — ef matið er óumbeðið án 

þátttöku 

U — ef matið er óumbeðið 

með þátttöku 

Opinber 

21 

F
ré

tt
at

il
k
y

n
n

in
g
 

Fréttatilkynning Tilgreinir ef fréttatilkynning 

fylgdi matsaðgerðinni. 

Skyldubundið. 

Á við um 

„Matstegund 

fyrir evrópskan 

matsvettvang“ = 

„NXI“. 

Y — já 

N — nei 

Opinber 

22 Tungumál frétta-

tilkynningar 

Auðkennir tungumálið sem 

rannsóknarskýrslan var gefin 

út á. 

Skyldubundið. 

Á við um 

„Fréttatil-

kynning“ = „Y“ 

ISO 639-1 Opinber 

23 Skráarnafn 

fréttatilkynn-

ingar 

Auðkennir skráarnafnið á 

útgáfu fréttatilkynningar-

innar. 

Skyldubundið. 

Á við um 

„Fréttatil-

kynning“ = „Y“ 

Staðall Evrópsku verðbréfa-

markaðseftirlitsstofnunarinnar 

Opinber 

24 Tengill á 

fréttatilkynningu 

Þegar matsaðgerðinni fylgir 

sama fréttatilkynning og 

annarri matsaðgerð ætti að 

taka þar fram „Auðkenni 

aðgerðar“ fyrir aðgerðina 

fyrir hverja almenna frétta-

tilkynningin var fyrst lögð 

fram. 

Skyldubundið. 

Á við um frétta-

tilkynningar 

sem varða fleiri 

en eina 

matsaðgerð. 

Gilt „Auðkenni aðgerðar“ Tæknilegt 
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25 

R
an

n
só

k
n

ar
sk

ý
rs

la
 

Rannsóknar-

skýrsla 

Tilgreinir ef rannsóknar-

skýrsla fylgdi matsaðgerð-

inni. Á einungis við um 

lánshæfismat á ríki sem 

greint er frá undir þætti: 

„SV“,„SM“ eða „IF“ 

Skyldubundið. 

Á við um 

„Matstegund“ = 

„S“ og „Geiri“ 

= „SV“, „SM“ 

eða „IF“ 

Y — já 

N — nei 

Opinbert 

26 Tungumál rann-

sóknarskýrslu 

Auðkennir tungumálið sem 

rannsóknarskýrslan var gefin 

út á. 

Skyldubundið. 

Á við um 

„Rannsóknarský

rsla ríkisvalds“ 

= „Y“ 

ISO 639-1 Opinbert 

27 Skráarheiti rann-

sóknarskýrslu 

Auðkennir skráarheitið sem 

rannsóknarskýrslan var gefin 

út á. 

Skyldubundið. 

Á við um 

„Rannsóknarský

rsla ríkisvalds“ 

= „Y“ 

Staðall Evrópsku verðbréfa-

markaðseftirlitsstofnunarinnar 

Opinber 

28 Tengill á rann-

sóknarskýrslu 

Þegar matinu fylgir sama 

rannsóknarskýrsla og annarri 

matsaðgerð skal þar tekið 

fram „Auðkenni aðgerðar“ 

fyrir aðgerðina sem almenna 

rannsóknarskýrslan var fyrst 

lögð fram fyrir. 

Valkvætt. Gilt „Auðkenni aðgerðar“ Tæknilegt 
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