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FRAMSELD REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2015/488 

frá 4. september 2014 

um breytingu á framseldri reglugerð (ESB) nr. 241/2014 að því er varðar kröfur vegna eiginfjárgrunns 

fyrirtækja á grundvelli fasts kostnaðar (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af 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 (1), einkum þriðju undirgrein 4. mgr. 

97. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Með reglugerð (ESB) nr. 575/2013 er m.a. komið á varfærniskröfum fyrir verðbréfafyrirtæki til að tryggja að 

verðbréfafyrirtæki séu örugg og traust og að þau uppfylli á hverjum tíma kröfur vegna eiginfjárgrunns. Kröfur vegna 

eiginfjárgrunns, sem settar eru með þeirri reglugerð, miða að því að tryggja að áhætta sem leiðir af atvinnustarfsemi sé 

varin með nægilega háum eiginfjárgrunni. Samkvæmt 97. gr. reglugerðar (ESB) nr. 575/2013 geta fyrirtæki (þ.e. 

verðbréfafyrirtæki og einingar sem um getur í c-lið 2. liðar 1. mgr. 4. gr.) notað aðra aðferð sem byggist á föstum 

kostnaði til að reikna út heildaráhættugrunninn. Því er nauðsynlegt að fastsetja aðferðafræði við að reikna út fastan 

kostnað og setja fram skrá yfir atriði sem taka ætti með í útreikninginn í því skyni að ná fram sameiginlegri nálgun í 

öllum aðildarríkjunum. 

2) Til að tryggja að fyrirtæki geti skipulagt eðlileg slit eða endurskipulagningu á starfsemi sinni ættu þau að hafa yfir 

nægilegu fjármagni að ráða til að standa straum af rekstrarkostnaði yfir hæfilega langt tímabil. Til að vernda fjárfesta 

verður fyrirtæki við slit eða endurskipulagningu samt sem áður að halda starfsemi sinni áfram og geta staðið undir 

tapi sem hagnaður nær ekki að vega á móti. Þrátt fyrir að ýmis kostnaður (á borð við kaupauka starfsmanna) geti 

lækkað getur annar kostnaður (s.s. málsvarnarkostnaður) hækkað. Að teknu tilliti til þess að ekki öll fyrirtæki nota 

alþjóðlega reikningsskilastaðla og til að forðast eftirlitshögnun er nauðsynlegt að fylgja varfærinni aðferð við að 

reikna út eiginfjárgrunn fyrirtækja þar sem breytingar á reikningsskilaumgjörðinni eru sjálfkrafa teknar með í 

reikninginn og ekki er hægt að leyna högnun með því að breyta reikningsskilaflokkuninni. Til að áhrif breytilegs 

kostnaðar endurspeglist betur í eiginfjárgrunninum ættu reglur um eiginfjárgrunn fyrirtækja að byggjast á  aðferð þar 

sem breytilegur kostnaður er dreginn frá heildarútgjöldum. 

3) Að því gefnu að fyrirtæki noti einkaumboðsmenn og að viðskiptunum sem fram fara í gegnum þá fylgi áhætta fyrir 

fyrirtækin á sama hátt og viðskipti sem fram fara hjá fyrirtækjunum sjálfum ættu viðeigandi reglur um kröfur vegna 

eiginfjárgrunns fyrirtækja á grundvelli fasts kostnaðar að kveða á um að kostnaður í tengslum við einkaumboðsmenn 

skuli tekinn með til að endurspegla þessa áhættu. Þar sem kostnaður sem tengist einkaumboðsmönnum er að nokkru 

leyti breytilegur, án þess að teljast fyllilega breytilegur kostnaðarliður, og því úr hófi að taka alla upphæð 

kostnaðarins sem tengist einkaumboðsmönnum með inn í kröfur vegna eiginfjárgrunns ættu þessar reglur engu að 

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 78, 24.3.2015, bls. 1. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 80/2019 frá 

29. mars 2019 um breytingu á IX. viðauka (Fjármálaþjónusta) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu-

sambandsins nr. 44, 2.7.2020, bls. 59. 

(1) Stjtíð. ESB L 176, 27.6.2013, bls. 1. 
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síður að kveða á um að aðeins ákveðinn hundraðshluti þessa kostnaðar sé tekinn með í kröfurnar vegna 

eiginfjárgrunns. Til að komast hjá því að tvítelja upphæðir sem tengjast gjöldum einkaumboðsmanna ættu þessar 

reglur enn fremur að kveða á um að gjöld sem tengjast einkaumboðsmönnum skuli dregin frá áður en þessum 

hundraðshluta er bætt við kröfur vegna eiginfjárgrunns. 

4) Í reglugerð (ESB) nr. 575/2013 er kveðið á um að lögbær yfirvöld geti breytt kröfum vegna eiginfjárgrunns ef mikilvæg 

breyting hefur orðið á atvinnustarfsemi fyrirtækisins. Til að tryggja að lögbær yfirvöld beiti sömu skilyrðum alls staðar í 

Sambandinu er nauðsynlegt að fastsetja viðmiðanir um hvað teljist mikilvæg breyting. Þar sem fyrirtæki eru misstór 

væri það óþarflega íþyngjandi fyrir ýmis mjög lítil fyrirtæki eða fyrirtæki á byrjunarstigi að koma á aðlögunum á 

kröfum vegna eiginfjárgrunns, þar sem örar breytingar hljóta að verða hjá þeim. Þess vegna ætti að fastsetja 

lágmarksviðmiðunarmörk svo að þessi fyrirtæki séu undanskilin því að aðlaga kröfur vegna eiginfjárgrunns ef kröfur 

vegna eiginfjárgrunns þeirra eru undir lágmarkinu. 

5) Í framseldri reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 241/2014 (1) er mælt fyrir um tæknilega eftirlitsstaðla fyrir 

kröfur vegna eiginfjárgrunns stofnana. Í þessari reglugerð er kveðið á um aðferðafræðina við að reikna út fastan kostnað 

fyrirtækja. Til að tryggja samræmi, og til að auðvelda þeim sem bundnir eru þessum skyldum að fá ítarlega yfirsýn yfir öll 

ákvæði varðandi eiginfjárgrunn og finna þau á sama stað, er æskilegt að fella alla tæknilegu framkvæmdarstaðlana, sem 

krafist er með reglugerð (ESB) nr. 575/2013, í eina reglugerð. Því ætti að breyta framseldri reglugerð (ESB) nr. 241/2014 til 

samræmis við það. 

6) Reglugerð þessi byggist á frumvörpum að tæknilegum eftirlitsstöðlum sem Evrópska bankaeftirlitsstofnunin hefur lagt 

fyrir framkvæmdastjórnina. 

7) Evrópska bankaeftirlitsstofnunin hefur haft opið samráð við almenning um frumvörpin að tæknilegum eftirlitsstöðlum 

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

bankastarfsemi, sem komið var á fót í samræmi við 37. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1093/2010 

(2). Evrópska bankaeftirlitsstofnunin hafði einnig samráð við Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunina áður en 

frumvörpin að tæknilegu stöðlunum, sem þessi reglugerð byggist á, voru lögð fram. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Eftirfarandi V. kafli a bætist við í reglugerð (EB) nr. 241/2014: 

„V. KAFLI A 

EIGINFJÁRGRUNNUR Á GRUNDVELLI FASTS KOSTNAÐAR 

34. gr. b 

Útreikningur á hæfu fjármagni sem nemur minnst einum fjórða af föstum kostnaði fyrra árs að því er varðar 1. mgr. 

97. gr. reglugerðar (ESB) nr. 575/2013 

1. Í þessum kafla merkir „fyrirtæki“ eininguna sem um getur í c-lið 2. liðar 1. mgr. 4. gr. reglugerðar (ESB) nr. 575/2013 

sem veitir þá fjárfestingarþjónustu og -starfsemi sem skráð er í 2. og 4. lið A-þáttar I. viðauka tilskipunar Evrópuþingsins og 

ráðsins 2004/39/EB(*), eða verðbréfafyrirtæki. 

2. Að því er varðar 1. mgr. 97. gr. reglugerðar (ESB) nr. 575/2013 skulu fyrirtæki reikna út fastan kostnað sinn á fyrra ári 

með því að nota tölur sem leiða af viðeigandi reikningsskilaumgjörð og draga eftirfarandi liði frá heildarútgjöldum, eftir að 

hagnaði hefur verið úthlutað til hluthafa í nýjustu endurskoðuðu árlegu reikningsskilum eða, ef endurskoðuð reikningsskil eru 

ekki fyrir hendi, í árlegum reikningsskilum staðfestum af landsbundnum eftirlitsaðilum: 

a) algerlega valkvæða kaupauka starfsfólks, 

b) hagnaðarhluta starfsfólks, stjórnenda og meðeigenda að því marki sem hann er algerlega valkvæður,  

  

(1) Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 241/2014 frá 7. janúar 2014 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 

(ESB) nr. 575/2013 að því er varðar tæknilega eftirlitsstaðla fyrir kröfur vegna eiginfjárgrunns stofnana (Stjtíð. ESB L 74, 14.3.2014, bls. 8). 

(2) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1093/2010 frá 24. nóvember 2010 um að koma á fót evrópskri eftirlitsstofnun (Evrópska 

bankaeftirlitsstofnunin), um breytingu á ákvörðun nr. 716/2009/EB og niðurfellingu ákvörðunar framkvæmdastjórnarinnar 2009/78/EB 

(Stjtíð. ESB L 331, 15.12.2010, bls. 12). 
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c) aðra ráðstöfun hagnaðar og aðrar greiðslur vegna breytilegra starfskjara að því marki sem þær eru algerlega valkvæðar, 

d) sameiginleg greidd umboðslaun og þóknunargjöld, sem tengjast beint tekjum af umboðslaunum og þóknunum sem eru 

innifalin í heildartekjum, og þar sem greiðsla umboðslauna og þóknana veltur á því að raunverulega hafi verið tekið við 

greiðslum umboðslauna og þóknana, 

e) gjöld, miðlunargjöld og önnur gjöld sem greidd eru til stöðustofnunaraðila, kauphalla og milliliða í þeim tilgangi að 

framkvæma, skrá eða stöðustofna viðskipti, 

f) gjöld til einkaumboðsmanna eins og skilgreint er í 25. lið 4. gr. tilskipunar 2004/39/EB, 

g) vaxtagreiðslur til viðskiptavina af fjármunum þeirra, 

h) einstök útgjöld vegna starfsemi sem ekki er regluleg. 

3. Ef þriðji aðili, annar en einkaumboðsmaður, hefur stofnað til fasts kostnaðar fyrir hönd fyrirtækjanna, og þessi fasti 

kostnaður er ekki þegar innifalinn í heildarútgjöldunum sem um getur í 2. mgr., skulu fyrirtækin gera annað af eftirtöldu: 

a) ef fyrir hendi er sundurliðun kostnaðar þessara þriðju aðila skulu fyrirtæki ákvarða upphæð fasts kostnaðar sem þessir 

þriðju aðilar hafa stofnað til fyrir þeirra hönd og bæta þeirri upphæð við útkomuna sem leiðir af 2. mgr., 

b) ef sundurliðunin sem um getur í a-lið er ekki til staðar skulu fyrirtækin ákvarða upphæð kostnaðarins sem þessir þriðju 

aðilar stofnuðu til fyrir þeirra hönd á grundvelli viðskiptaáætlana fyrirtækjanna og bæta þeirri upphæð við útkomuna sem 

leiðir af 2. mgr. 

4. Ef fyrirtækið nýtir sér einkaumboðsmenn skal það bæta upphæð sem samsvarar 35% af öllum gjöldum sem tengjast 

einkaumboðsmönnunum við töluna sem leiðir af 2. mgr. 

5. Ef nýjustu, endurskoðuðu reikningsskil endurspegla ekki tólf mánaða tímabil skal fyrirtækið deila í niðurstöðu 

útreikninganna í 2. til 4. mgr. með fjölda mánaða sem fram koma í þessum reikningsskilum og margfalda svo niðurstöðuna með 

tólf til að fá fram samsvarandi ársupphæð. 

34. gr. c 

Skilyrði fyrir leiðréttingu lögbærs yfirvalds á kröfunni um að búa yfir hæfu fjármagni sem nemur minnst einum fjórða 

af föstum kostnaði fyrra árs í samræmi við 2. mgr. 97. gr. reglugerðar (ESB) nr. 575/2013 

1. Að því er varðar fyrirtæki sem um getur í annarri undirgrein, skal breyting á starfsemi fyrirtækis teljast mikilvæg ef 

einhver af eftirfarandi skilyrðum eru uppfyllt: 

a) breyting á starfsemi fyrirtækisins veldur 20% breytingu eða meira á áætluðum föstum kostnaði þess, 

b) breyting á starfsemi fyrirtækisins veldur breytingu á kröfum vegna eiginfjárgrunns á grundvelli áætlaðs fasts kostnaðar, sem 

nemur tveimur milljónum evra eða meira. 

Fyrirtækin sem um getur í fyrstu undirgrein skulu uppfylla annaðhvort eftirfarandi skilyrða: 

a) núverandi kröfur þeirra vegna eiginfjárgrunns á grundvelli fasts kostnaðar nema 125 000 evrum eða meira, 

b) kröfur þeirra vegna eiginfjárgrunns uppfylla bæði eftirfarandi skilyrði: 

i. á grundvelli núverandi fasts kostnaðar eru þær lægri en 125 000 evrur, 

ii. á grundvelli áætlaðs fasts kostnaðar eru þær 150 000 evrur eða meira. 

2. Að því er varðar fyrirtæki sem um getur í annarri undirgrein skal breyting á starfsemi fyrirtækisins teljast mikilvæg ef hún 

veldur því að áætlaður fastur kostnaður fyrirtækisins breytist um 100% eða meira. 
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Fyrirtækin sem um getur í fyrstu undirgrein skulu uppfylla bæði eftirfarandi skilyrði: 

a) krafa vegna eiginfjárgrunns þeirra á grundvelli núverandi fasts kostnaðar er lægri en 125 000 evrur, 

b) krafa vegna eiginfjárgrunns þeirra á grundvelli áætlaðs, fasts kostnaðar er lægri en 150 000 evrur. 

34. gr. d 

Útreikningur á áætluðum, föstum kostnaði ef fyrirtæki hefur ekki starfað í heilt ár í samræmi við 3. mgr. 97. gr. 

reglugerðar (ESB) nr. 575/2013 

Ef fyrirtæki hefur ekki starfað í heilt ár frá því að það hóf viðskipti skal það, við útreikning á atriðunum í a- til h-lið 2. mgr. 34. 

gr. b, nota þann áætlaða, fasta kostnað sem ráð er fyrir gert í fjárhagsáætlun þess fyrir starfsemi fyrstu tólf mánaðanna, sem lögð 

var fram með umsókn þess um starfsleyfi. 

____________ 

(*) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2004/39/EB frá 21. apríl 2004 um markaði fyrir fjármálagerninga og um breytingu á 

tilskipunum ráðsins 85/611/EBE og 93/6/EBE og tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2000/12/EB og um niðurfellingu á 

tilskipun ráðsins 93/22/EBE (Stjtíð. ESB L 145, 30.4.2004, bls. 1).“ 

2. gr. 

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

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

Gjört í Brussel, 4. september 2014. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

José Manuel BARROSO 

forseti. 

 __________  


