
3.5.2018 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 29/33 

 

FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2016/1868 

frá 20. október 2016 

um breytingu og leiðréttingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) 2015/2450 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er 

varðar sniðmát fyrir gagnaskil til eftirlitsyfirvalda samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/138/EB (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/138/EB frá 25. nóvember 2009 um stofnun og rekstur fyrirtækja á 

sviði vátrygginga og endurtrygginga (Gjaldþolsáætlun II) (1), einkum þriðju undirgrein 10. mgr. 35. gr., þriðju undirgrein 

6. mgr. 244. gr. og annarri undirgrein 6. mgr. 245. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Hinn 2. apríl 2016 öðlaðist framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/467 (2) um breytingu á framseldri 

reglugerð (ESB) 2015/35 (3) gildi. Í framseldri reglugerð (ESB) 2016/467 er nýr eignaflokkur tekinn upp í lagalegan 

varfærnisramma fyrir vátryggingar að því er varðar fullgildar innviðafjárfestingar. Þessi nýi eignaflokkur á sviði innviða 

var afmarkaður af viðmiðum til að tryggja að þessar fjárfestingar sýni traust áhættusnið og fái endurskoðaða kvörðun, 

sem lækkar gjaldþolskröfuna, á grundvelli þess að hinum ströngu viðmiðum sé fylgt. 

2) Með framseldri reglugerð (ESB) 2016/467 er sérstök meðferð í framseldri reglugerð (ESB) 2015/35 á evrópskum 

áhættufjármagnssjóðum og evrópskum félagslegum framtakssjóðum rýmkuð þannig að hún nái einnig til evrópskra 

langtímafjárfestingarsjóða (ELTIF) og 168. gr. þeirrar framseldu reglugerðar breytt til að kveða á um jafngilda meðferð 

hlutabréfa sem viðskipti eru með á markaðstorgum fjármálagerninga og þeirra sem skráð eru á skipulega 

verðbréfamarkaði. 

3) Í framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2450 (4) er mælt fyrir um sniðmát fyrir gagnaskil sem 

vátrygginga- og endurtryggingafélög verða að nota til að veita eftirlitsyfirvöldum upplýsingar sem eru nauðsynlegar að 

því er varðar eftirlit. Til að tryggja að eftirlitsyfirvöld fái einnig viðeigandi upplýsingar, að því er varðar eftirlitsferlið, 

um fullgildar innviðafjárfestingar vátrygginga- og endurtryggingafélaga sem og fjárfestingar í evrópskum 

langtímafjárfestingarsjóðum og hlutabréfum sem viðskipti eru með á markaðstorgum fjármálagerninga ætti að breyta 

sniðmátunum fyrir gagnaskil þessara félaga til eftirlitsyfirvalda til samræmis við það eins og mælt er fyrir um í 

framkvæmdarreglugerð (ESB) 2015/2450. 

4) Í framkvæmdarreglugerð (ESB) 2015/2450 eru nokkrar minniháttar ritvillur sem ætti að leiðrétta. 

5) Þessi reglugerð byggir á frumvarpi að tæknilegum framkvæmdarstöðlum sem Evrópska eftirlitsstofnunin (Evrópska 

vátrygginga- og lífeyrissjóðaeftirlitsstofnunin) hefur lagt fyrir framkvæmdastjórnina. 

6) Evrópska eftirlitsstofnunin (Evrópska vátrygginga- og lífeyrissjóðaeftirlitsstofnunin) hefur haft opið samráð við 

almenning um frumvarpið að tæknilegum framkvæmdarstöðlum sem þessi reglugerð byggir á, greint mögulegan 

tengdan kostnað og ávinning og óskað eftir áliti hagsmunahóps í vátryggingum og endurtryggingum sem komið var á 

fót með 37. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1094/2010 (5),  

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 286, 21.10.2016, bls. 35. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 62/2018 frá 

23. mars 2018 um breytingu á IX. viðauka (Fjármálaþjónusta) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. ESB L 335, 17.12.2009, bls. 1. 

(2) Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/467 frá 30. september 2015 um breytingu á framseldri reglugerð 

framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/35 að því er varðar útreikninginn á lögbundnum gjaldþolskröfum fyrir nokkra eignaflokka í eigu 

vátrygginga- og endurtryggingafélaga (Stjtíð. ESB L 85, 1.4.2016, bls. 6). 

(3) Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/35 frá 10. október 2014 um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

2009/138/EB um stofnun og rekstur fyrirtækja á sviði vátrygginga og endurtrygginga (Gjaldþolsáætlun II) (Stjtíð. ESB L 12, 17.1.2015, 

bls. 1). 

(4) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2450 frá 2. desember 2015 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er 

varðar sniðmát fyrir gagnaskil til eftirlitsyfirvalda samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/138/EB (Stjtíð. ESB L 347, 

31.12.2015, bls. 1). 

(5) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1094/2010 frá 24. nóvember 2010 um að koma á fót evrópskri eftirlitsstofnun (Evrópska 

vátrygginga- og lífeyrissjóðaeftirlitsstofnunin), um breytingu á ákvörðun nr. 716/2009/EB og um niðurfellingu á ákvörðun framkvæmda-

stjórnarinnar 2009/79/EB (Stjtíð. ESB L 331, 15.12.2010, bls. 48). 

2018/EES/29/10 



Nr. 29/34 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 3.5.2018 

 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Breytingaákvæði 

Framkvæmdarreglugerð (ESB) 2015/2450 er breytt sem hér segir: 

1) ákvæðum I. viðauka er breytt í samræmi við I. viðauka við þessa reglugerð, 

2) ákvæðum II. viðauka er breytt í samræmi við II. viðauka við þessa reglugerð, 

3) ákvæðum III. viðauka er breytt í samræmi við III. viðauka við þessa reglugerð, 

4) ákvæðum VI. viðauka er breytt í samræmi við IV. viðauka við þessa reglugerð. 

2. gr. 

Leiðréttingarákvæði 

Ákvæði framkvæmdarreglugerðar (ESB) nr. 2015/2450 eru leiðrétt í samræmi við V. viðauka við þessa reglugerð. 

3. gr. 

Gildistaka 

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 20. október 2016. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jean-Claude JUNCKER 

forseti. 

 _____  
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I. VIÐAUKI 

Ákvæðum I. viðauka við framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2450 er breytt sem hér segir: 

1) Í stað S.26.01.01 komi eftirfarandi: 

„S.26.01.01 

Gjaldþolskrafa — Markaðsáhætta 

112. gr. Z0010  

   

Einfaldanir sem eru notaðar   C0010 

Einfaldanir — vikáhætta — skuldabréf og lán R0010  

Einfaldanir fyrir bundin félög — vaxtaáhætta R0020  

Einfaldanir fyrir bundin félög — vikáhætta á skuldabréf 

og lán 

R0030  

Einfaldanir fyrir bundin félög — samþjöppunaráhætta R0040  

 

  
Upphafleg algildi fyrir 

skell 
Algildi eftir skell 

  Eignir Skuldir Eignir 

Skuldir (að teknu tilliti til 

tapgleypni 

vátryggingaskuldar) 

Hrein 

gjald-

þolskrafa 

Skuldir (áður en tekið er 

tillit til tapgleypni 

vátryggingaskuldar) 

Verg 

gjald-

þolskrafa 

Markaðsáhætta — Grunnupplýsingar  C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 

Vaxtaáhætta R0100        

vaxtalækkunarskellur R0110        

vaxtahækkunarskellur R0120        

Hlutabréfaáhætta R0200        

hlutabréf af gerð 1 R0210        

hlutabréf af gerð 1 R0220        

stefnumiðaðar hlutdeildir (hlutabréf af gerð 1) R0230        

byggjast á líftíma (hlutabréf af gerð 1) R0240        
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Upphafleg algildi fyrir 

skell 
Algildi eftir skell 

  Eignir Skuldir Eignir 

Skuldir (að teknu tilliti til 

tapgleypni 

vátryggingaskuldar) 

Hrein 

gjald-

þolskrafa 

Skuldir (áður en tekið er 

tillit til tapgleypni 

vátryggingaskuldar) 

Verg 

gjald-

þolskrafa 

Markaðsáhætta — Grunnupplýsingar  C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 

hlutabréf af gerð 2 R0250        

hlutabréf af gerð 2 R0260        

stefnumiðaðar hlutdeildir (hlutabréf af gerð 2) R0270        

byggjast á líftíma (hlutabréf af gerð 2) R0280        

fullgild innviðahlutabréf R0290        

Fasteignaáhætta R0300        

 

  Upphafleg algildi fyrir 

skell 
Algildi eftir skell 

  

Eignir Skuldir Eignir 

Skuldir (að teknu tilliti til 

tapgleypni 

vátryggingaskuldar) 

Hrein 

gjald-

þolskrafa 

Skuldir (áður en tekið er 

tillit til tapgleypni 

vátryggingaskuldar) 

Verg 

gjald-

þolskrafa 

Markaðsáhætta — Grunnupplýsingar  C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 

Vikáhætta R0400        

skuldabréf og lán R0410        

skuldabréf og lán (fullgild innviðafjárfesting) R0411        

skuldabréf og lán (önnur en fullgild 

innviðafjárfesting) 

R0412        

skuldaafleiður R0420        

skellur niður á við á skuldaafleiður R0430        

skellur upp á við á skuldafleiður R0440        
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  Upphafleg algildi fyrir 

skell 
Algildi eftir skell 

  

Eignir Skuldir Eignir 

Skuldir (að teknu tilliti til 

tapgleypni 

vátryggingaskuldar) 

Hrein 

gjald-

þolskrafa 

Skuldir (áður en tekið er 

tillit til tapgleypni 

vátryggingaskuldar) 

Verg 

gjald-

þolskrafa 

Markaðsáhætta — Grunnupplýsingar  C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 

Verðbréfaðar stöður R0450        

verðbréfun af gerð 1 R0460        

verðbréfun af gerð 2 R0470        

endurverðbréfun R0480        

Samþjöppunaráhætta R0500        

Gjaldmiðilsáhætta R0600        

hækkun á virði erlends gjaldmiðils R0610        

lækkun á virði erlends gjaldmiðils R0620        

Fjölþætting innan einingar markaðsáhættu R0700        

Heildarmarkaðsáhætta R0800       “ 
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2) Í stað S.26.01.04 komi eftirfarandi: 

„S.26.01.04 

Gjaldþolskrafa — Markaðsáhætta 

112. gr. Z0010  

   

Einfaldanir sem eru notaðar  C0010 

Einfaldanir — vikáhætta — skuldabréf og lán R0010  

Einfaldanir fyrir bundin félög — vaxtaáhætta R0020  

Einfaldanir fyrir bundin félög — vikáhætta á skuldabréf og 

lán 

R0030  

Einfaldanir fyrir bundin félög — samþjöppunaráhætta R0040  

 

  
Upphafleg algildi fyrir 

skell 
Algildi eftir skell 

  Eignir Skuldir Eignir 

Skuldir (að teknu tilliti til 

tapgleypni 

vátryggingaskuldar) 

Hrein 

gjald-

þolskrafa 

Skuldir (áður en tekið er 

tillit til tapgleypni 

vátryggingaskuldar) 

Verg 

gjald-

þolskrafa 

Markaðsáhætta — Grunnupplýsingar  C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 

Vaxtaáhætta R0100        

vaxtalækkunarskellur R0110        

vaxtahækkunarskellur R0120        

Hlutabréfaáhætta R0200        

hlutabréf af gerð 1 R0210        

hlutabréf af gerð 1 R0220        

stefnumiðaðar hlutdeildir (hlutabréf af gerð 1) R0230        

byggjast á líftíma (hlutabréf af gerð 1) R0240        

hlutabréf af gerð 2 R0250        

hlutabréf af gerð 2 R0260        
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Upphafleg algildi fyrir 

skell 
Algildi eftir skell 

  Eignir Skuldir Eignir 

Skuldir (að teknu tilliti til 

tapgleypni 

vátryggingaskuldar) 

Hrein 

gjald-

þolskrafa 

Skuldir (áður en tekið er 

tillit til tapgleypni 

vátryggingaskuldar) 

Verg 

gjald-

þolskrafa 

Markaðsáhætta — Grunnupplýsingar  C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 

stefnumiðaðar hlutdeildir (hlutabréf af gerð 2) R0270        

byggjast á líftíma (hlutabréf af gerð 2) R0280        

fullgild innviðahlutabréf R0290        

Fasteignaáhætta R0300        

 

  
Upphafleg algildi fyrir 

skell 
Algildi eftir skell 

  Eignir Skuldir Eignir 

Skuldir (að teknu tilliti til 

tapgleypni 

vátryggingaskuldar) 

Hrein 

gjald-

þolskrafa 

Skuldir (áður en tekið er 

tillit til tapgleypni 

vátryggingaskuldar) 

Verg 

gjald-

þolskrafa 

Markaðsáhætta — Grunnupplýsingar  C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 

Vikáhætta R0400        

skuldabréf og lán R0410        

skuldabréf og lán (fullgild innviðafjárfesting) R0411        

skuldabréf og lán (önnur en fullgild innviða-

fjárfesting) 
R0412 

       

skuldaafleiður R0420        

skellur niður á við á skuldaafleiður R0430        

skellur upp á við á skuldaafleiður R0440        

Verðbréfaðar stöður R0450        

verðbréfun af gerð 1 R0460        
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Upphafleg algildi fyrir 

skell 
Algildi eftir skell 

  Eignir Skuldir Eignir 

Skuldir (að teknu tilliti til 

tapgleypni 

vátryggingaskuldar) 

Hrein 

gjald-

þolskrafa 

Skuldir (áður en tekið er 

tillit til tapgleypni 

vátryggingaskuldar) 

Verg 

gjald-

þolskrafa 

Markaðsáhætta — Grunnupplýsingar  C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 

verðbréfun af gerð 2 R0470        

endurverðbréfun R0480        

Samþjöppunaráhætta R0500        

Gjaldmiðilsáhætta R0600        

hækkun á virði erlends gjaldmiðils R0610        

lækkun á virði erlends gjaldmiðils R0620        

Fjölþætting innan einingar markaðsáhættu R0700        

Heildarmarkaðsáhætta R0800       “ 

3) Í stað SR.26.01.01 komi eftirfarandi: 

„SR.26.01.01 

Gjaldþolskrafa — Markaðsáhætta 

112. gr. Z0010  

Sjóður sem haldið er aðgreindum/Eignasafn, aðlagað vegna 

samræmingar, eða eftirstæður hluti 

Z0020  

Sjóður/Eignasafnsnúmer Z0030  

   

Einfaldanir sem eru notaðar  C0010 

Einfaldanir — vikáhætta — skuldabréf og lán R0010  

Einfaldanir fyrir bundin félög — vaxtaáhætta R0020  

Einfaldanir fyrir bundin félög — vikáhætta á skuldabréf og lán R0030  

Einfaldanir fyrir bundin félög — samþjöppunaráhætta á markaði R0040  
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Upphafleg algildi fyrir 

skell 
Algildi eftir skell 

  Eignir Skuldir Eignir 

Skuldir (að teknu tilliti til 

tapgleypni 

vátryggingaskuldar) 

Hrein 

gjald-

þolskrafa 

Skuldir (áður en tekið er 

tillit til tapgleypni 

vátryggingaskuldar) 

Verg 

gjald-

þolskrafa 

Markaðsáhætta — Grunnupplýsingar  C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 

Vaxtaáhætta R0100        

vaxtalækkunarskellur R0110        

vaxtahækkunarskellur R0120        

Hlutabréfaáhætta R0200        

hlutabréf af gerð 1 R0210        

hlutabréf af gerð 1 R0220        

stefnumiðaðar hlutdeildir (hlutabréf af gerð 1) R0230        

byggjast á líftíma (hlutabréf af gerð 1) R0240        

hlutabréf af gerð 2 R0250        

hlutabréf af gerð 2 R0260        

stefnumiðaðar hlutdeildir (hlutabréf af gerð 2) R0270        

byggjast á líftíma (hlutabréf af gerð 2) R0280        

fullgild innviðahlutabréf R0290        

Fasteignaáhætta R0300        
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Upphafleg algildi fyrir 

skell 
Algildi eftir skell 

  Eignir Skuldir Eignir 

Skuldir (að teknu tilliti til 

tapgleypni 

vátryggingaskuldar) 

Hrein gjald-

þolskrafa 

Skuldir (áður en tekið er 

tillit til tapgleypni 

vátryggingaskuldar) 

Verg 

gjald-

þolskrafa 

Markaðsáhætta — Grunnupplýsingar  C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 

Vikáhætta R0400        

skuldabréf og lán R0410        

skuldabréf og lán (fullgild innviðafjárfesting) R0411        

skuldabréf og lán (önnur en fullgild innviðafjár-

festing) 

R0412        

skuldaafleiður R0420        

skellur niður á við á skuldaafleiður R0430        

skellur upp á við á skuldaafleiður R0440        

Verðbréfaðar stöður R0450        

verðbréfun af gerð 1 R0460        

verðbréfun af gerð 2 R0470        

endurverðbréfun R0480        

Samþjöppunaráhætta R0500        

Gjaldmiðilsáhætta R0600        

hækkun á virði erlends gjaldmiðils R0610        

lækkun á virði erlends gjaldmiðils R0620        

Fjölþætting innan einingar markaðsáhættu R0700        

Heildarmarkaðsáhætta R0800       “ 
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II. VIÐAUKI 

Ákvæðum II. viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2015/2450 er breytt sem hér segir: 

1) Í S.06.02 — Skrá yfir eignir, í stað leiðbeininganna fyrir C0300 komi eftirfarandi: 

„C0300 Innviðafjárfesting Tilgreina hvort eignin er innviðafjárfesting eins og skilgreint er í  

a- og b-lið 55. mgr. 1. gr. framseldrar reglugerðar framkvæmda-

stjórnarinnar (ESB) 2015/35. 

Nota skal einn valkostanna í eftirfarandi tæmandi skrá: 

1 — Ekki innviðafjárfesting 

2 — Ófullgildir innviðir: Opinber ábyrgð (ríkisstjórn, seðlabanki, 

héraðsstjórn eða staðaryfirvald) 

3 — Ófullgildir innviðir: Frumkvæði með opinberum stuðningi, 

þ.m.t. opinber fjárveiting (ríkisstjórn, seðlabanki, héraðsstjórn eða 

staðaryfirvald) 

4 — Ófullgildir innviðir: Yfirþjóðleg ábyrgð/stuðningur (seðlabanki 

Evrópu, fjölþjóðlegur þróunarbanki, alþjóðastofnun) 

9 — Ófullgildir innviðir: Önnur ófullgild innviðalán eða 

fjárfestingar, ekki flokkaðar samkvæmt flokkunum að ofan 

12 — Fullgildir innviðir: Opinber ábyrgð (ríkisstjórn, seðlabanki, 

héraðsstjórn eða staðaryfirvald) 

13 — Fullgildir innviðir: Frumkvæði með opinberum stuðningi, 

þ.m.t. opinber fjárveiting (ríkisstjórn, seðlabanki, héraðsstjórn eða 

staðaryfirvald) 

14 — Fullgildir innviðir: Yfirþjóðleg ábyrgð/stuðningur (seðlabanki 

Evrópu, fjölþjóðlegur þróunarbanki, alþjóðastofnun) 

19 — Fullgildir innviðir: Aðrar fullgildar innviðafjárfestingar, ekki 

flokkaðar í flokkana að ofan. 

20 — Evrópskur langtímafjárfestingarsjóður (ELTIF) sem fjárfestir í 

innviðaeignum og sem fjárfestir í öðrum eignum en innviðum)“ 

2) Í S.21.02.C0080 komi eftirfarandi í stað leiðbeininganna: „Tilgreina ISO 4217 bókstafakóðann fyrir upphaflega 

gjaldmiðilinn.“ 

3) Í S.26.01 — Gjaldþolskrafa — Markaðsáhætta: 

a) Eftirfarandi röðum er bætt við undir Hlutabréfaáhættu, undir röð R0260-R0280/C0040: 

„R0290/C0020 Upphafleg algildi fyrir skell — 

Eignir — Hlutabréfaáhætta — 

fullgild innviðahlutabréf 

Þetta er upphaflegt algildi eigna sem eru næmar fyrir 

hlutabréfaáhættu vegna fullgildra innviðahlutabréfa 

Endurheimtanlegar fjárhæðir frá endurtryggingu og félögum 

með sérstakan tilgang skal ekki taka með í þennan reit. 

R0290/C0030 Upphafleg algildi fyrir skell — 

Skuldir — Hlutabréfaáhætta — 

fullgild innviðahlutabréf 

Þetta er upphaflegt algildi skulda sem eru næmar fyrir 

hlutabréfaáhættu vegna fullgildra innviðahlutabréfa. 

Vátryggingaskuldin skal vera að frádregnum endurheimtan-

legum fjárhæðum frá endurtryggingu og félagi með sérstakan 

tilgang. 
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R0290/C0040 Algildi fyrir skell — Eignir — 

Hlutabréfaáhætta — fullgild 

innviðahlutabréf 

Þetta er algildi eigna sem eru næmar fyrir hlutabréfaáhættu 

vegna fullgildra innviðahlutabréfa, eftir skellinn. 

Endurheimtanlegar fjárhæðir frá endurtryggingu og félögum 

með sérstakan tilgang skal ekki taka með í þennan reit. 

R0290/C0050 Algildi eftir skell — Skuldir (að 

teknu tilliti til tapgleypni vátrygg-

ingaskuldar) — Hlutabréfaáhætta — 

fullgild innviðahlutabréf 

Þetta er algildi skulda sem eru næmar fyrir hlutabréfaáhættu 

(vegna fullgildra innviðahlutabréfa), eftir skellinn og að 

teknu tilliti til tapgleypni vátryggingaskuldar. 

Vátryggingaskuldin skal vera að frádregnum endurheimtan-

legum fjárhæðum frá endurtryggingu og félagi með sérstakan 

tilgang. 

R0290/C0060 Algildi eftir skell — Hrein 

gjaldþolskrafa — Hlutabréfaáhætta 

— fullgild innviðahlutabréf 

Þetta er hrein gjaldþolskrafa vegna hlutabréfaáhættu (fyrir 

fullgild innviðahlutabréf) eftir leiðréttingu áður en tekið er 

tillit til tapgleypni vátryggingaskuldar. 

R0290/C0070 Algildi eftir skell — Skuldir (áður en 

tekið er tillit til tapgleypni vátrygg-

ingaskuldar) — Hlutabréfaáhætta — 

fullgild innviðahlutabréf 

Þetta er algildi skulda sem eru næmar fyrir hlutabréfaáhættu 

(vegna fullgildra innviðahlutabréfa), eftir skellinn en áður en 

tekið er tillit til tapgleypni vátryggingaskuldar. 

Vátryggingaskuldin skal vera að frádregnum endurheimtan-

legum fjárhæðum frá endurtryggingu og félagi með sérstakan 

tilgang. 

R0290/C0080 Algildi eftir skell — Verg 

gjaldþolskrafa — Hlutabréfaáhætta 

— fullgild innviðahlutabréf 

Þetta er verg gjaldþolskrafa vegna hlutabréfaáhættu fyrir 

fullgild innviðahlutabréf, þ.e. áður en tekið er tillit til 

tapgleypni vátryggingaskuldar.“ 

b) Eftirfarandi röðum er bætt við undir Vikáhættu, inn á milli raða R0410/C0080 og R0420/C0060: 

„R0411/C0020 Upphafleg algildi fyrir skell — 

Eignir — Vikáhætta — skuldabréf 

og lán (fullgildar innviðafjár-

festingar) 

Þetta er upphaflegt algildi eigna sem eru næmar fyrir 

vikáhættu á skuldabréf og lán sem eru fullgildar innviðafjár-

festingar. 

Endurheimtanlegar fjárhæðir frá endurtryggingu og félögum 

með sérstakan tilgang skal ekki taka með í þennan reit. 

R0411/C0030 Upphafleg algildi fyrir skell — 

Eignir — Vikáhætta — skuldabréf 

og lán (fullgildar innviðafjár-

festingar) 

Þetta er upphaflegt algildi skulda sem eru næmar fyrir 

vikáhættu á skuldabréf og lán sem eru fullgildar innviðafjár-

festingar. Þetta gildi skal eingöngu tilgreint þegar hægt er að 

leiða fram skiptinguna á milli R0411 og R0412 með þeirri 

aðferð sem notuð er við útreikninginn. Þegar skiptingin er 

ekki möguleg skal eingöngu fylla út R0410. 

Vátryggingaskuldin skal vera að frádregnum endur-

heimtanlegum fjárhæðum frá endurtryggingu og félagi með 

sérstakan tilgang. 

R0411/C0040 Algildi eftir skell — Eignir — 

Vikáhætta — skuldabréf og lán 

(fullgildar innviðafjárfestingar) 

Þetta er upphaflegt algildi eigna sem eru næmar fyrir 

vikáhættu á skuldabréf og lán sem eru fullgildar innviðafjár-

festingar, eftir skellinn. 

Endurheimtanlegar fjárhæðir frá endurtryggingu og félögum 

með sérstakan tilgang skal ekki taka með í þennan reit. 
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R0411/C0050 Algildi eftir skell — Skuldir (að 

teknu tilliti til tapgleypni 

vátryggingaskuldar) — Vikáhætta 

— skuldabréf og lán (fullgildar 

innviðafjárfestingar) 

Þetta er algildi skulda sem eru næmar fyrir vikáhættu á 

skuldabréf og lán sem eru fullgildar innviðafjárfestingar, eftir 

skellinn og að teknu tilliti til tapgleypni vátryggingaskuldar. 

Þetta gildi skal eingöngu tilgreint þegar hægt er að leiða fram 

skiptinguna á milli R0411 og R0412 með þeirri aðferð sem 

notuð er við útreikninginn. Þegar skiptingin er ekki möguleg 

skal eingöngu fylla út R0410. 

Vátryggingaskuldin skal vera að frádregnum endurheimtan-

legum fjárhæðum frá endurtryggingu og félagi með sérstakan 

tilgang. 

R0411/C0060 Algildi eftir skell — Hrein 

gjaldþolskrafa — Vikáhætta — 

skuldabréf og lán (fullgildar innviða-

fjárfestingar) 

Þetta er hrein gjaldþolskrafa vegna vikáhættu á skuldabréf og 

lán sem eru fullgildar innviðafjárfestingar, eftir leiðréttingu 

fyrir tapgleypni vátryggingaskuldar. Þetta gildi skal eingöngu 

tilgreint þegar hægt er að leiða fram skiptinguna á milli 

R0411 og R0412 með þeirri aðferð sem notuð er við 

útreikninginn. Þegar skiptingin er ekki möguleg skal 

eingöngu fylla út R0410. 

Ef R0010/C0010 = 1, skal ekki tilgreina þennan lið. 

R0411/C0070 Algildi eftir skell — Skuldir (áður en 

tekið er tillit til tapgleypni 

vátryggingaskuldar) — Vikáhætta 

— skuldabréf og lán (fullgildar 

innviðafjárfestingar) 

Þetta er algildi skulda sem eru næmar fyrir vikáhættu á 

skuldabréf og lán sem eru fullgildar innviðafjárfestingar, eftir 

skellinn en áður en tekið er tillit til tapsgleypni vátrygg-

ingaskuldar. Þetta gildi skal eingöngu tilgreint þegar hægt er 

að leiða fram skiptinguna á milli R0411 og R0412 með þeirri 

aðferð sem notuð er við útreikninginn. Þegar skiptingin er 

ekki möguleg skal eingöngu fylla út R0410. 

Vátryggingaskuldin skal vera að frádregnum endurheimtan-

legum fjárhæðum frá endurtryggingu og félagi með sérstakan 

tilgang. 

R0411/C0080 Algildi eftir skell — Verg 

gjaldþolskrafa — Vikáhætta — 

skuldabréf og lán (fullgildar innviða-

fjárfestingar) 

Þetta er verg gjaldþolskrafa vegna vikáhættu á skuldabréf og 

lán sem eru fullgildar innviðafjárfestingar, þ.e. áður en tekið 

er tillit til tapgleypni vátryggingaskuldar. Þetta gildi skal 

eingöngu tilgreint þegar hægt er að leiða fram skiptinguna á 

milli R0411 og R0412 með þeirri aðferð sem notuð er við 

útreikninginn. Þegar skiptingin er ekki möguleg skal 

eingöngu fylla út R0410. 

Ef R0010/C0010 = 1, skal ekki tilgreina þennan lið. 

R0412/C0020 Upphafleg algildi fyrir skell — 

Eignir — Vikáhætta — skuldabréf 

og lán (önnur en fullgildar innviða-

fjárfestingar) 

Þetta er upphaflegt algildi eigna sem eru næmar fyrir 

vikáhættu á skuldabréf og lán, önnur en fullgildar innviða-

fjárfestingar. 

Endurheimtanlegar fjárhæðir frá endurtryggingu og félögum 

með sérstakan tilgang skal ekki taka með í þennan reit. 

R0412/C0030 Upphafleg algildi fyrir skell — 

Skuldir — Vikáhætta — skuldabréf 

og lán (önnur en fullgildar innviða-

fjárfestingar) 

Þetta er upphaflegt algildi skulda sem eru næmar fyrir 

vikáhættu á skuldabréf og lán, önnur en fullgildar innviða-

fjárfestingar. Þetta gildi skal eingöngu tilgreint þegar hægt er 

að leiða fram skiptinguna á milli R0411 og R0412 með þeirri 

aðferð sem notuð er við útreikninginn. Þegar skiptingin er 

ekki möguleg skal eingöngu fylla út R0410. 

Vátryggingaskuldin skal vera að frádregnum endurheimtan-

legum fjárhæðum frá endurtryggingu og félagi með sérstakan 

tilgang. 
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R0412/C0040 Algildi eftir skell — Eignir — 

Vikáhætta — skuldabréf og lán 

(önnur en fullgildar innviða-

fjárfestingar) 

Þetta er upphaflegt algildi eigna sem eru næmar fyrir 

vikáhættu á skuldabréf og lán, önnur en fullgildar innviða-

fjárfestingar, eftir skellinn. 

Endurheimtanlegar fjárhæðir frá endurtryggingu og félögum 

með sérstakan tilgang skal ekki taka með í þennan reit. 

R0412/C0050 Algildi eftir skell — Skuldir (að 

teknu tilliti til tapgleypni 

vátryggingaskuldar) — Vikáhætta 

— skuldabréf og lán (önnur en 

fullgildar innviðafjárfestingar) 

Þetta er algildi skulda sem eru næmar fyrir vikáhættu á 

skuldabréf og lán, önnur en fullgildar innviðafjárfestingar, 

eftir skellinn og að teknu tilliti tapgleypni vátrygg-

ingaskuldar. Þetta gildi skal eingöngu tilgreint þegar hægt er 

að leiða fram skiptinguna á milli R0411 og R0412 með þeirri 

aðferð sem notuð er við útreikninginn. Þegar skiptingin er 

ekki möguleg skal eingöngu fylla út R0410. 

Vátryggingaskuldin skal vera að frádregnum endur-

heimtanlegum fjárhæðum frá endurtryggingu og félagi með 

sérstakan tilgang. 

R0412/C0060 Algildi eftir skell — Hrein 

gjaldþolskrafa — Vikáhætta — 

skuldabréf og lán (önnur en 

fullgildar innviðafjárfestingar) 

Þetta er hrein gjaldþolskrafa vegna vikáhættu á skuldabréf og 

lán, önnur en fullgildar innviðafjárfestingar, eftir leiðréttingu 

áður en tekið er tillit til tapgleypni vátryggingaskuldar. Þetta 

gildi skal eingöngu tilgreint þegar hægt er að leiða fram 

skiptinguna á milli R0411 og R0412 með þeirri aðferð sem 

notuð er við útreikninginn. Þegar skiptingin er ekki möguleg 

skal eingöngu fylla út R0410. 

Ef R0010/C0010 = 1, skal ekki tilgreina þennan lið. 

R0412/C0070 Algildi eftir skell — Skuldir (áður en 

tekið er tillit til tapgleypni 

vátryggingaskuldar) — Vikáhætta 

— skuldabréf og lán (önnur en 

fullgildar innviðafjárfestingar) 

Þetta er algildi skulda sem eru næmar fyrir vikáhættu á 

skuldabréf og lán, önnur en fullgildar innviðafjárfestingar, 

eftir skellinn en áður en tekið er tillit til tapgleypni 

vátryggingaskuldar. Þetta gildi skal eingöngu tilgreint þegar 

hægt er að leiða fram skiptinguna á milli R0411 og R0412 

með þeirri aðferð sem notuð er við útreikninginn. Þegar 

skiptingin er ekki möguleg skal eingöngu fylla út R0410. 

Vátryggingaskuldin skal vera að frádregnum endur-

heimtanlegum fjárhæðum frá endurtryggingu og félagi með 

sérstakan tilgang. 

R0412/C0080 Algildi eftir skell — Verg 

gjaldþolskrafa — Vikáhætta — 

skuldabréf og lán (önnur en 

fullgildar innviðafjárfestingar) 

Þetta er verg gjaldþolskrafa vegna vikáhættu á skuldabréf og 

lán, önnur en fullgildar innviðafjárfestingar, þ.e. áður en 

tekið er tillit til tapgleypni vátryggingaskuldar. Þetta gildi 

skal eingöngu tilgreint þegar hægt er að leiða fram 

skiptinguna á milli R0411 og R0412 með þeirri aðferð sem 

notuð er við útreikninginn. Þegar skiptingin er ekki möguleg 

skal eingöngu fylla út R0410. 

Ef R0010/C0010 = 1, skal ekki tilgreina þennan lið.“ 

  



3.5.2018 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 29/47 

 

III. VIÐAUKI 

Ákvæðum III. viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2015/2450 er breytt sem hér segir: 

1) Í S.06.02 — Skrá yfir eignir, í stað leiðbeininganna fyrir C0300 komi eftirfarandi: 

„C0300 Innviðafjárfesting Tilgreina hvort eignin er innviðafjárfesting eins og skilgreint er í 

málsgreinum 55a og 55b í 1. gr. framseldrar reglugerðar fram-

kvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/35. 

Nota skal einn valkostanna í eftirfarandi tæmandi skrá: 

1 — Ekki innviðafjárfesting 

2 — Ófullgildir innviðir: Opinber ábyrgð (ríkisstjórn, seðlabanki, 

héraðsstjórn eða staðaryfirvald) 

3 — Ófullgildir innviðir: Frumkvæði með opinberum stuðningi, 

þ.m.t. opinber fjárveiting (ríkisstjórn, seðlabanki, héraðsstjórn eða 

staðaryfirvald) 

4 — Ófullgildir innviðir: Yfirþjóðleg ábyrgð/stuðningur (seðlabanki 

Evrópu, fjölþjóðlegur þróunarbanki, alþjóðastofnun) 

9 — Ófullgildir innviðir: Önnur ófullgild innviðalán eða 

fjárfestingar, ekki flokkaðar samkvæmt flokkunum að ofan 

12 — Fullgildir innviðir: Opinber ábyrgð (ríkisstjórn, seðlabanki, 

héraðsstjórn eða staðaryfirvald) 

13 — Fullgildir innviðir: Frumkvæði með opinberum stuðningi, 

þ.m.t. opinber fjárveiting (ríkisstjórn, seðlabanki, héraðsstjórn eða 

staðaryfirvald) 

14 — Fullgildir innviðir: Yfirþjóðleg ábyrgð/stuðningur (seðlabanki 

Evrópu, fjölþjóðlegur þróunarbanki, alþjóðastofnun) 

19 — Fullgildir innviðir: Aðrar fullgildar innviðafjárfestingar, ekki 

flokkaðar í flokkana að ofan. 

20 — Evrópskur langtímafjárfestingarsjóður (e. ELTIF, sem 

fjárfestir í innviðaeignum og sem fjárfestir í öðrum eignum en 

innviðum)“ 

 2. Í S.26.01 — Gjaldþolskrafa — Markaðsáhætta: 

a) Eftirfarandi röðum er bætt við undir Hlutabréfaáhættu, undir röð R0260-R0280/C0040: 

„R0290/C0020 Upphafleg algildi fyrir skell — 

Eignir — Hlutabréfaáhætta — 

fullgild innviðahlutabréf 

Þetta er upphaflegt algildi eigna sem eru næmar fyrir 

hlutabréfaáhættu vegna fullgildra innviðahlutabréfa 

Endurheimtanlegar fjárhæðir frá endurtryggingu og félögum með 

sérstakan tilgang skal ekki taka með í þennan reit. 

R0290/C0030 Upphafleg raunvirði fyrir skell 

— Skuldir — Hlutabréfaáhætta 

— fullgild innviðahlutabréf 

Þetta er upphaflegt algildi skulda sem eru næmar fyrir 

hlutabréfaáhættu vegna fullgildra innviðahlutabréfa. 

Vátryggingaskuldin skal vera að frádregnum endurheimtanlegum 

fjárhæðum frá endurtryggingu og félagi með sérstakan tilgang. 
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R0290/C0040 Algildi fyrir skell — Eignir — 

Hlutabréfaáhætta — fullgild 

innviðahlutabréf 

Þetta er algildi eigna sem eru næmar fyrir hlutabréfaáhættu vegna 

fullgildra innviðahlutabréfa, eftir skellinn. 

Endurheimtanlegar fjárhæðir frá endurtryggingu og félögum með 

sérstakan tilgang skal ekki taka með í þennan reit. 

R0290/C0050 Algildi eftir skell — Skuldir (að 

teknu tilliti til tapgleypni 

vátryggingaskuldar) — Hluta-

bréfaáhætta — fullgild innviða-

hlutabréf 

Þetta er algildi skulda sem eru næmar fyrir hlutabréfaáhættu 

(vegna fullgildra innviðahlutabréfa), eftir skellinn og að teknu 

tilliti til tapgleypni vátryggingaskuldar. 

Vátryggingaskuldin skal vera að frádregnum endurheimtanlegum 

fjárhæðum frá endurtryggingu og félagi með sérstakan tilgang. 

R0290/C0060 Algildi eftir skell — Hrein 

gjaldþolskrafa — Hlutabréfa-

áhætta — fullgild innviða-

hlutabréf 

Þetta er hrein gjaldþolskrafa vegna hlutabréfaáhættu (fyrir fullgild 

innviðahlutabréf) eftir leiðréttingu fyrir tapgleypni vátrygg-

ingaskuldar. 

R0290/C0070 Algildi eftir skell — Skuldir 

(áður en tekið er tillit til 

tapgleypni vátryggingaskuldar) 

— Hlutabréfaáhætta — fullgild 

innviðahlutabréf 

Þetta er algildi skulda sem eru næmar fyrir hlutabréfaáhættu 

(vegna fullgildra innviðahlutabréfa), eftir skellinn en áður en tekið 

er tillit til tapgleypni vátryggingaskuldar. 

Vátryggingaskuldin skal vera að frádregnum endurheimtanlegum 

fjárhæðum frá endurtryggingu og félagi með sérstakan tilgang. 

R0290/C0080 Algildi eftir skell — Verg 

gjaldþolskrafa — Hlutabréfa-

áhætta — fullgild innviða-

hlutabréf 

Þetta er verg gjaldþolskrafa vegna hlutabréfaáhættu fyrir fullgild 

innviðahlutabréf, þ.e. áður en tekið er tillit til tapgleypni 

vátryggingaskuldar.“ 

b) Eftirfarandi röðum er bætt við undir Vikáhættu, inn á milli raða R0410/C0080 og R0420/C0060: 

„R0411/C0020 Upphafleg algildi fyrir skell — 

Eignir — Vikáhætta — 

skuldabréf og lán (fullgildar 

innviðafjárfestingar) 

Þetta er upphaflegt algildi eigna sem eru næmar fyrir vikáhættu á 

skuldabréf og lán sem eru fullgildar innviðafjárfestingar. 

Endurheimtanlegar fjárhæðir frá endurtryggingu og félögum með 

sérstakan tilgang skal ekki taka með í þennan reit. 

R0411/C0030 Upphafleg algildi fyrir skell — 

Eignir — Vikáhætta — 

skuldabréf og lán (fullgildar 

innviðafjárfestingar) 

Þetta er upphaflegt algildi skulda sem eru næmar fyrir vikáhættu á 

skuldabréf og lán sem eru fullgildar innviðafjárfestingar. Þetta 

gildi skal eingöngu tilgreint þegar hægt er að leiða fram 

skiptinguna á milli R0411 og R0412 með þeirri aðferð sem notuð 

er við útreikninginn. Þegar skiptingin er ekki möguleg skal 

eingöngu fylla út R0410. 

Vátryggingaskuldin skal vera að frádregnum endurheimtanlegum 

fjárhæðum frá endurtryggingu og félagi með sérstakan tilgang. 

R0411/C0040 Algildi eftir skell — Eignir — 

Vikáhætta — skuldabréf og lán 

(fullgildar innviðafjárfestingar) 

Þetta er upphaflegt algildi eigna sem eru næmar fyrir vikáhættu á 

skuldabréf og lán sem eru fullgildar innviðafjárfestingar, eftir 

skellinn. 

Endurheimtanlegar fjárhæðir frá endurtryggingu og félögum með 

sérstakan tilgang skal ekki taka með í þennan reit. 
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R0411/C0050 Algildi eftir skell — Skuldir (að 

teknu tilliti til tapgleypni 

vátryggingaskuldar) — 

Vikáhætta — skuldabréf og lán 

(fullgildar innviðafjárfestingar) 

Þetta er algildi skulda sem eru næmar fyrir vikáhættu á skuldabréf 

og lán sem eru fullgildar innviðafjárfestingar, eftir skellinn og að 

teknu tilliti til tapgleypni vátryggingaskuldar. Þetta virði skal 

eingöngu tilgreint þegar hægt er að leiða fram skiptinguna á milli 

R0411 og R0412 með þeirri aðferð sem notuð er við 

útreikninginn. Þegar skiptingin er ekki möguleg skal eingöngu 

fylla út R0410. 

Vátryggingaskuldin skal vera að frádregnum endurheimtanlegum 

fjárhæðum frá endurtryggingu og félagi með sérstakan tilgang. 

R0411/C0060 Algildi eftir skell — Hrein 

gjaldþolskrafa — Vikáhætta — 

skuldabréf og lán (fullgildar 

innviðafjárfestingar) 

Þetta er hrein gjaldþolskrafa vegna vikáhættu á skuldabréf og lán 

sem eru fullgildar innviðafjárfestingar, eftir leiðréttingu áður en 

tekið er tillit til tapgleypni vátryggingaskuldar. Þetta gildi skal 

eingöngu tilgreint þegar hægt er að leiða fram skiptinguna á milli 

R0411 og R0412 með þeirri aðferð sem notuð er við 

útreikninginn. Þegar skiptingin er ekki möguleg skal eingöngu 

fylla út R0410. 

Ef R0010/C0010 = 1, skal ekki tilgreina þennan lið. 

R0411/C0070 Algildi eftir skell — Skuldir 

(áður en tekið er tillit til 

tapgleypni vátryggingaskuldar) 

— Vikáhætta — skuldabréf og 

lán (fullgildar innviðafjár-

festingar) 

Þetta er algildi skulda sem eru næmar fyrir vikáhættu á skuldabréf 

og lán sem eru fullgildar innviðafjárfestingar, eftir skellinn en 

áður en tekið er tillit til tapgleypni vátryggingaskuldar. Þetta gildi 

skal eingöngu tilgreint þegar hægt er að leiða fram skiptinguna á 

milli R0411 og R0412 með þeirri aðferð sem notuð er við 

útreikninginn. Þegar skiptingin er ekki möguleg skal eingöngu 

fylla út R0410. 

Vátryggingaskuldin skal vera að frádregnum endurheimtanlegum 

fjárhæðum frá endurtryggingu og félagi með sérstakan tilgang. 

R0411/C0080 Algildi eftir skell — Verg 

gjaldþolskrafa — Vikáhætta — 

skuldabréf og lán (fullgildar 

innviðafjárfestingar) 

Þetta er verg gjaldþolskrafa vegna vikáhættu á skuldabréf og lán 

sem eru fullgildar innviðafjárfestingar, þ.e. áður en tekið er tillit 

til tapgleypni vátryggingaskuldar. Þetta gildi skal eingöngu 

tilgreint þegar hægt er að leiða fram skiptinguna á milli R0411 og 

R0412 með þeirri aðferð sem notuð er við útreikninginn. Þegar 

skiptingin er ekki möguleg skal eingöngu fylla út R0410. 

Ef R0010/C0010 = 1, skal ekki tilgreina þennan lið. 

R0412/C0020 Upphafleg algildi fyrir skell — 

Eignir — Vikáhætta — 

skuldabréf og lán (önnur en 

fullgildar innviðafjárfestingar) 

Þetta er upphaflegt algildi eigna sem eru næmar fyrir vikáhættu á 

skuldabréf og lán, önnur en fullgildar innviðafjárfestingar. 

Endurheimtanlegar fjárhæðir frá endurtryggingu og félögum með 

sérstakan tilgang skal ekki taka með í þennan reit. 

R0412/C0030 Upphafleg algildi fyrir skell — 

Skuldir — Vikáhætta — 

skuldabréf og lán (önnur en 

fullgildar innviðafjárfestingar) 

Þetta er upphaflegt algildi skulda sem eru næmar fyrir vikáhættu á 

skuldabréf og lán, önnur en fullgildar innviðafjárfestingar. Þetta 

gildi skal eingöngu tilgreint þegar hægt er að leiða fram 

skiptinguna á milli R0411 og R0412 með þeirri aðferð sem notuð 

er við útreikninginn. Þegar skiptingin er ekki möguleg skal 

eingöngu fylla út R0410. 

Vátryggingaskuldin skal vera að frádregnum endurheimtanlegum 

fjárhæðum frá endurtryggingu og félagi með sérstakan tilgang. 
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R0412/C0040 Algildi eftir skell — Eignir — 

Vikáhætta — skuldabréf og lán 

(önnur en fullgildar innviða-

fjárfestingar) 

Þetta er upphaflegt algildi eigna sem eru næmar fyrir vikáhættu á 

skuldabréf og lán, önnur en fullgildar innviðafjárfestingar, eftir 

skellinn. 

Endurheimtanlegar fjárhæðir frá endurtryggingu og félögum með 

sérstakan tilgang skal ekki taka með í þennan reit. 

R0412/C0050 Algildi eftir skell — Skuldir (að 

teknu tilliti til tapgleypni 

vátryggingaskuldar) — 

Vikáhætta — skuldabréf og lán 

(önnur en fullgildar innviðafjár-

festingar) 

Þetta er algildi skulda sem eru næmar fyrir vikáhættu á skuldabréf 

og lán, önnur en fullgildar innviðafjárfestingar, eftir skellinn og 

að teknu tilliti til tapgleypni vátryggingaskuldar. Þetta gildi skal 

eingöngu tilgreint þegar hægt er að leiða fram skiptinguna á milli 

R0411 og R0412 með þeirri aðferð sem notuð er við 

útreikninginn. Þegar skiptingin er ekki möguleg skal eingöngu 

fylla út R0410. 

Vátryggingaskuldin skal vera að frádregnum endurheimtanlegum 

fjárhæðum frá endurtryggingu og félagi með sérstakan tilgang. 

R0412/C0060 Algildi eftir skell — Hrein 

gjaldþolskrafa — Vikáhætta — 

skuldabréf og lán (önnur en 

fullgildar innviðafjárfestingar) 

Þetta er hrein gjaldþolskrafa vegna vikáhættu á skuldabréf og lán, 

önnur en fullgildar innviðafjárfestingar, eftir leiðréttingu áður en 

tekið er tillit til tapgleypni vátryggingaskuldar. Þetta virði skal 

eingöngu tilgreint þegar hægt er að leiða fram skiptinguna á milli 

R0411 og R0412 með þeirri aðferð sem notuð er við 

útreikninginn. Þegar skiptingin er ekki möguleg skal eingöngu 

fylla út R0410. 

Ef R0010/C0010 = 1, skal ekki tilgreina þennan lið. 

R0412/C0070 Algildi eftir skell — Skuldir 

(áður en tekið er tillit til 

tapgleypni vátryggingaskuldar) 

— Vikáhætta — skuldabréf og 

lán (önnur en fullgildar innviða-

fjárfestingar) 

Þetta er algildi skulda sem eru næmar fyrir vikáhættu á skuldabréf 

og lán, önnur en fullgildar innviðafjárfestingar, eftir skellinn en 

áður en tekið er tillit til tapgleypni vátryggingaskuldar. Þetta gildi 

skal eingöngu tilgreint þegar hægt er að leiða fram skiptinguna á 

milli R0411 og R0412 með þeirri aðferð sem notuð er við 

útreikninginn. Þegar skiptingin er ekki möguleg skal eingöngu 

fylla út R0410. 

Vátryggingaskuldin skal vera að frádregnum endurheimtanlegum 

fjárhæðum frá endurtryggingu og félagi með sérstakan tilgang. 

R0412/C0080 Algildi eftir skell — Verg 

gjaldþolskrafa — Vikáhætta — 

skuldabréf og lán (önnur en 

fullgildar innviðafjárfestingar) 

Þetta er verg gjaldþolskrafa vegna vikáhættu á skuldabréf og lán, 

önnur en fullgildar innviðafjárfestingar, þ.e. áður en tekið er tillit 

til tapgleypni vátryggingaskuldar. Þetta gildi skal eingöngu 

tilgreint þegar hægt er að leiða fram skiptinguna á milli R0411 og 

R0412 með þeirri aðferð sem notuð er við útreikninginn. Þegar 

skiptingin er ekki möguleg skal eingöngu fylla út R0410. 

Ef R0010/C0010 = 1, skal ekki tilgreina þennan lið.“ 
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IV. VIÐAUKI 

Ákvæðum VI. viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2015/2450 er breytt sem hér segir: 

Í stað raðar fyrir kóða 48 komi eftirfarandi: 

„48 Innviðasjóðir Sjóðir um sameiginlega fjárfestingu sem fjárfesta í innviðaeignum eins 

og skilgreint er í liðum 55a eða 55b í 1. gr. framseldrar reglugerðar 

(ESB) 2015/35.“ 
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V. VIÐAUKI 

1) Ákvæði I. viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2015/2450 eru leiðrétt sem hér segir: 

a) Í stað fyrirsagnar í SR.01.01.04.R0840 komi eftirfarandi: 

„Gjaldþolskrafa — fyrir samstæður sem nota staðalregluna“. 

b) Í stað fyrirsagnar í SR.01.01.04.R0850 komi eftirfarandi: 

„Gjaldþolskrafa — fyrir samstæður sem nota staðalregluna og hlutalíkan“. 

c) Í stað fyrirsagnar í SR.01.01.04.R0860 komi eftirfarandi: 

„Gjaldþolskrafa — fyrir samstæður sem nota alhliða líkan“. 

d) Í S.05.01.01 komi eftirfarandi í stað annarrar töflu: 

  

„Vátryggingagrein fyrir: skaðatrygginga- og 

endurtryggingaskuldbindingar 

(frumtryggingastarfsemi og seld hlutfallsleg 

endurtrygging) 

Vátryggingagrein fyrir: 

seldar óhlutfallslega endurtryggingar 

Samtals 

  

Réttarað-

stoðartrygg-

ingar 

Ferðamanna-

aðstoð 

Ýmiss konar 

fjárhagstjón 

Heilsutrygg-

ingar 

Slysatrygg-

ingar 

Sjó-, flug- og 

farmtrygg-

ingar 

Eignatrygg-

ingar 

  C0100 C0110 C0120 C0130 C0140 C0150 C0160 C0200 

Bókfærð iðgjöld   

Vergt — frumtryggingastarfsemi R0110         

Vergt — seld hlutfallsleg endurtrygging R0120         

Vergt — seld óhlutfallsleg endurtrygging R0130         

Hlutdeild endurtryggjenda R0140         

Hreint R0200         

Iðgjöld ársins   

Vergt — frumtryggingastarfsemi R0210         

Vergt — seld hlutfallsleg endurtrygging R0220         

Vergt — seld óhlutfallsleg endurtrygging R0230         
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Vátryggingagrein fyrir: skaðatrygginga- og 

endurtryggingaskuldbindingar 

(frumtryggingastarfsemi og seld hlutfallsleg 

endurtrygging) 

Vátryggingagrein fyrir: 

seldar óhlutfallslega endurtryggingar 

Samtals 

  

Réttarað-

stoðartrygg-

ingar 

Ferðamanna-

aðstoð 

Ýmiss konar 

fjárhagstjón 

Heilsutrygg-

ingar 

Slysatrygg-

ingar 

Sjó-, flug- og 

farmtrygg-

ingar 

Eignatrygg-

ingar 

  C0100 C0110 C0120 C0130 C0140 C0150 C0160 C0200 

Hlutdeild endurtryggjenda R0240         

Hreint R0300         

Tjón ársins   

Vergt — frumtryggingastarfsemi R0310         

Vergt — seld hlutfallsleg endurtrygging R0320         

Vergt — seld óhlutfallsleg endurtrygging R0330         

Hlutdeild endurtryggjenda R0340         

Hreint R0400         

Breytingar á annarri vátryggingaskuld   

Vergt — frumtryggingastarfsemi R0410         

Vergt — seld hlutfallsleg endurtrygging R0420         

Vergt — seld óhlutfallsleg endurtrygging R0430         

Hlutdeild endurtryggjenda R0440         

Hreint R0500        “ 

e) Í S.05.02.01 komi eftirfarandi í stað raðar R1300: 

„Heildarútgjöld R1300       “ 

f) Í S.14.01.01.C0180 komi eftirfarandi í stað fyrirsagnarinnar: 

„Besta mat og vátryggingaskuld í heild“. 

g) Í S.23.01.01 komi eftirfarandi í stað raðar R0230: 

„Frádrættir fyrir hlutdeildir í fjármála- og lánastofnunum R0230     “ 
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h) Í S.23.01.04: 

i. Komi eftirfarandi í stað raðar R0220: 

„Gjaldþolsliðir frá reikningsskilum sem ættu ekki að vera hluti af 

afstemmingarvarasjóðnum og uppfyllir ekki viðmiðin til að flokkast sem 

gjaldþolsliðir í tengslum við Gjaldþolsáætlun II 

R0220 

    

“ 

ii. Í stað raðar R0230 komi eftirfarandi: 

„Frádrættir fyrir hlutdeildir í öðrum fjármálafyrirtækjum, þ.m.t. félögum 

sem eru ekki eftirlitsskyld og leggja stund á fjármálastarfsemi 
R0230 

    
“ 

 iii. Í stað raðar R0440 komi eftirfarandi: 

„Heildareiginfjárgrunnur í öðrum fjármálageirum R0440     “ 

i) Í SR.27.01.01, fyrstu töflu, er röð Z0010 varðandi 112. gr. felld brott, 

j) Í S.26.01.01, S.26.01.04 og SR.26.01.01 komi eftirfarandi í stað raðar R0600: 

„Gjaldmiðilsáhætta R0600       “ 

k) Í S.27.01.01, S.27.01.04 og SR.27.01.01 í R0600 komi eftirfarandi í stað fyrirsagnarinnar: 

„Tilgreind stormsvæði í heild áður en tekið er tillit til fjölþættingaráhrifa“. 

l) Í S.27.01.01, S.27.01.04 og SR.27.01.01 í R1030 komi eftirfarandi í stað fyrirsagnarinnar: 

„Tilgreind jarðskjálftasvæði í heild áður en tekið er tillit til fjölþættingaráhrifa“. 

m) Í S.27.01.01, S.27.01.04 og SR.27.01.01 í R1400 komi eftirfarandi í stað fyrirsagnarinnar: 

„Tilgreind flóðasvæði í heild áður en tekið er tillit til fjölþættingaráhrifa“. 

n) Í S.27.01.01, S.27.01.04 og SR.27.01.01 í R1720 komi eftirfarandi í stað fyrirsagnarinnar: 

„Tilgreind haglélssvæði í heild áður en tekið er tillit til fjölþættingaráhrifa“. 

o) Í S.27.01.01, S.27.01.04 og SR.27.01.01, í töflunni „Manngerð hamfaraáhætta — Sjótryggingar“, komi eftirfarandi í stað raðar R2420: 

„Í heild að teknu tilliti til fjölþættingaráhrifa R2420   “ 
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p) Í S.27.01.01, S.27.01.04 og SR.27.01.01, í töflunni „Manngerð hamfaraáhætta — Ábyrgðartryggingar“, komi eftirfarandi í stað raðar R2820: 

„Í heild að teknu tilliti til fjölþættingaráhrifa R2820   “ 

q) Í S.27.01.01, S.27.01.04 og SR.27.01.01, í töflunni „Manngerð hamfaraáhætta — Greiðslur og efndavátryggingar“, komi eftirfarandi í stað raðar R3120: 

„Í heild að teknu tilliti til fjölþættingaráhrifa R3120   “ 

r) Í S.27.01.01, S.27.01.04 og SR.27.01.01, í töflunni „Önnur hamfaraáhætta í skaðatryggingum“, komi eftirfarandi í stað raða R3260 og R3270: 

„Fjölþættingaráhrif milli flokka skuldbindinga R3260     

Í heild að teknu tilliti til fjölþættingaráhrifa R3270    “ 

s) Í S.29.01.01.R0200 komi eftirfarandi í stað fyrirsagnarinnar: 

„Breytingar vegna hreinnar vátryggingaskuldar“. 

t) Í S.31.02.01 komi eftirfarandi í stað fyrsta hluta fyrstu töflunnar: 

„Innri kóði 

félags með 

sérstakan 

tilgang 

Gerð kóða 

félags með 

sérstakan 

tilgang 

Auðkenniskóði 

útgefinna 

skuldaviðurkenninga 

eða annars 

fjármögnunarfyrir-

komulags félags 

með sérstakan 

tilgang 

Gerð 

auðkenniskóða 

útgefinna 

skuldaviður-

kenninga eða 

annars 

fjármögnunar-

fyrirkomulags 

félags með 

sérstakan tilgang 

Vátrygginga-

greinar tengdar 

verðbréfun félags 

með sérstakan 

tilgang 

Gerð 

kveikjuatburðar/

-atburða í félagi 

með sérstakan 

tilgang 

Samnings-

bundinn 

kveikjuatburður 

Sami 

kveikjuatburður 

og í undirliggj-

andi eignasafni 

endurtrygginga-

taka? 

Grunnáhætta 

sem leiðir af 

fyrirkomulagi 

áhættuyfirfærslu 

Grunnáhætta 

sem leiðir af 

samningsskil-

málum 

(framh.) 

C0030 C0210 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090 C0100 C0110  

         “  

u) Í S.31.02.04 komi eftirfarandi í stað fyrsta hluta fyrstu töflunnar: 

„Lögheiti á 

endurtryggðu 

félagi 

Auðkenniskóði 

félagsins 

Innri kóði 

félags með 

sérstakan 

tilgang 

Gerð kóða 

félags með 

sérstakan 

tilgang 

Auðkenniskóði 

útgefinna 

skuldaviður-

kenninga eða 

annars 

fjármögnun-

arfyrirkomu-

lags félags með 

sérstakan 

tilgang 

Gerð 

auðkenniskóða 

útgefinna 

skuldaviður-

kenninga eða 

annars 

fjármögnun-

arfyrirkomu-

lags félags með 

sérstakan 

tilgang 

Vátrygginga-

greinar tengdar 

verðbréfun 

félags með 

sérstakan 

tilgang 

Gerð kveikju-

atburðar/-

atburða í félagi 

með sérstakan 

tilgang 

Samnings-

bundinn 

kveikjuat-

burður 

Sami 

kveikjuat-

burður og í 

undirliggjandi 

eignasafni 

endurtrygg-

ingataka 

Grunnáhætta 

sem leiðir af 

fyrirkomulagi 

áhættuyfir-

færslu 

(framh.) 

C0010 C0020 C0030 C0210 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090 C0100  

          “  
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2) Ákvæði bæði II. og III. viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2015/2450 eru leiðrétt sem hér segir: 

a) Í S.01.01.C0010/R0150 komi eftirfarandi í stað leiðbeininganna: 

„Nota skal einn valkostanna í eftirfarandi tæmandi skrá: 

1 — Tilgreint 

2 — Ekki tilgreint þar sem engir sjóðir um sameiginlega fjárfestingu eru til staðar 

3 — Ekki krafist í samræmi við leiðbeiningar sniðmátsins 

6 — Undanþegið skv. 6. til 8. mgr. 35. gr. 

7 — Ekki krafist þar sem engar umtalsverðar breytingar frá síðustu ársfjórðungslegu gagnaskilum (þessi valkostur á 

aðeins við um árleg gagnaskil) 

0 — Ekki tilgreint (í þessu tilviki er þörf á sérstökum rökstuðningi)“. 

b) Í S.01.01.C0010/R0160 komi eftirfarandi í stað leiðbeininganna: 

„Nota skal einn valkostanna í eftirfarandi tæmandi skrá: 

1 — Tilgreint 

2 — Ekki tilgreint þar sem engin samsett fjármálaafurð er til staðar 

3 — Ekki krafist í samræmi við leiðbeiningar sniðmátsins 

6 — Undanþegið skv. 6. til 8. mgr. 35. gr. 

0 — Ekki tilgreint af öðrum ástæðum (í þessu tilviki er þörf á sérstökum rökstuðningi)“. 

c) Í S.01.01.C0010/R0200 komi eftirfarandi í stað leiðbeininganna: 

„Nota skal einn valkostanna í eftirfarandi tæmandi skrá: 

1 — Tilgreint 

2 — Ekki tilgreint þar sem engin verðbréfalánveiting og endurhverf verðbréfakaup eru til staðar 

3 — Ekki krafist í samræmi við leiðbeiningar sniðmátsins 

6 — Undanþegið skv. 6. til 8. mgr. 35. gr. 

0 — Ekki tilgreint af öðrum ástæðum (í þessu tilviki er þörf á sérstökum rökstuðningi)“. 

d) Í S.02.02.C0020/R0130 komi eftirfarandi í stað leiðbeininganna: 

„Tilgreina heildarvirði innstæðna frá endurtryggjendum og skulda vegna trygginga og miðlara og skulda vegna 

endurtrygginga fyrir alla gjaldmiðla.“ 

e) Í S.02.02.C0030/R0130 komi eftirfarandi í stað leiðbeininganna: 

„Tilgreina virði innstæðna frá endurtryggjendum og skulda vegna trygginga og miðlara og skulda vegna 

endurtrygginga fyrir reikningsskilagjaldmiðilinn.“ 

f) Í S.02.02.C0040/R0130 komi eftirfarandi í stað leiðbeininganna: 

„Tilgreina virði innstæðna frá endurtryggjendum og skulda vegna trygginga og miðlara og skulda vegna 

endurtrygginga fyrir aðra gjaldmiðla sem eru ekki tilgreindir sérstaklega. 

Þetta felur í sér að í þennan reit er ekki færð fjárhæðin sem er tilgreind í reikningsskilagjaldmiðlinum (C0030/R0130) 

og í gjaldmiðlunum sem eru tilgreindir sérstaklega (C0050/R0130).“  



3.5.2018 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 29/57 

 

g) Í S.02.02.C0050/R0130 komi eftirfarandi í stað leiðbeininganna: 

„Tilgreina virði innstæðna frá endurtryggjendum og skulda vegna trygginga og miðlara og skulda vegna 

endurtrygginga fyrir hvern þann gjaldmiðil sem krafa er um að tilgreindur sé sérstaklega.“ 

h) Í S.05.01.C0010 til C0160/R1000 komi eftirfarandi í stað leiðbeininganna: 

„Öflunarkostnaður tekur til útgjalda, þ.m.t. endurnýjunarkostnaðar, sem hægt er að tilgreina á stigi einstaks 

vátryggingasamnings og sem stofnað hefur verið til vegna þess að félagið hefur gefið út þann tiltekna samning. Þetta 

eru umboðslaun og kostnaður við að selja, stofna til og virkja vátryggingasamning sem hefur verið gefinn út. Hann 

tekur til hreyfinga í frestuðum öflunarkostnaði. Að því er varðar endurtryggingafélög skal skilgreiningunni beitt að 

breyttu breytanda. 

Hreinn öflunarkostnaður endurspeglar samtölu frumtryggingastarfsemi og seldra endurtrygginga, lækkuð um 

fjárhæðina sem endurtryggingafélög ábyrgjast.“ 

i) Í S.06.02. komi eftirfarandi í stað sjöttu málsgreinar almennra athugasemda: 

„Í töflunni Upplýsingar um stöður sem haldið er, skal hver eign tilgreind sérstaklega í eins mörgum línum og þörf er á 

til að færa inn á tilhlýðilegan hátt allar ópeningalegar breytur sem krafist er í þeirri töflu, að undanskildum liðnum 

„Magn“. Ef hægt er að færa tvö virði á eina breytu fyrir sömu eign þarf að tilgreina þessa eign í fleiri en einni línu.“ 

j) Í S.06.02.C0050, S.07.01.C0050 og S.11.01.C0050 komi eftirfarandi í stað annarrar málsgreinar leiðbeininganna: 

„Þegar tilgreina þarf sama eignaauðkenniskóða fyrir eina eign sem gefin er út í tveimur eða fleiri mismunandi 

gjaldmiðlum og kóðinn í C0040 er skilgreindur með eignaauðkenniskóða og ISO 4217 bókstafskóða gjaldmiðilsins, 

skal gerð eignaauðkenniskóðans vísa til valkostar 99 og valkostar upphaflega eignaauðkenniskóðans, eins og í 

eftirfarandi dæmi þar sem tilgreindi kóðinn var ISIN-kóði + gjaldmiðill: „99/1“.“ 

k) Í S.06.02.C0110 og S.11.01.C0080 komi eftirfarandi í stað fyrstu málsgreinar leiðbeininganna: 

„ISO 3166–1 alpha–2 kóði landsins þar sem eignir félags eru í vörslu. Til að tilgreina alþjóðlega vörsluaðila, eins og 

Euroclear, er vörslulandið það land þar sem fjárvörsluþjónustan var skilgreind samkvæmt samningi.“ 

l) Í S.06.02.C0140 komi eftirfarandi í stað leiðbeininganna: 

„Útistandandi fjárhæð mæld sem fjárhæð á gjalddaga, fyrir allar eignir þar sem þessi liður á við, og sem nafnverð fyrir 

CIC = 72, 73, 74, 75, 79 og 8. Þessi liður á ekki við fyrir CIC flokka 71 og 9. Þessi liður skal ekki tilgreindur ef liður 

„Magn“ (C0130) er tilgreindur.“ 

m) Í S.06.02.C0170 komi eftirfarandi í stað leiðbeininganna: 

„Virði reiknað út skv. 75. gr. tilskipunar 2009/138/EB, sem samsvarar: 

— „fjárhæð á gjalddaga“ (útstandandi höfuðstóll mældur sem fjárhæð á gjalddaga eða sem nafnverð) margfaldaðri 

með „Prósentutölu fjárhæðar á gjalddaga af einingarverði Gjaldþolsáætlunar II“ plús „Áfallnir vextir“, fyrir eignir 

þar sem fyrstu tveir liðirnir eiga við, 

— „magni“ margfölduðu með „Einingarverði Gjaldþolsáætlunar II“, fyrir eignir þar sem þessir tveir liðir eiga við, 

— virði eigna samkvæmt Gjaldþolsáætlun II fyrir eignir sem hægt er að flokka undir eignaflokka 71 og 9.“ 

n) Í S.06.02.C0380 komi eftirfarandi í stað leiðbeininganna: 

„Fjárhæð í prósentum af bókfærðu verði, hreint verð án áfallinna vaxta, fyrir eignina, ef við á. 

Þessi liður skal tilgreindur ef upplýsingar hafa verið veittar um „fjárhæð á gjalddaga“ (C0140) í fyrsta hluta 

sniðmátsins („Upplýsingar um stöður sem haldið er“) nema fyrir CIC flokka 71. og 9. 

Þessi liður skal ekki tilgreindur ef liður „Einingarverð Gjaldþolsáætlunar II“ (C0370) er tilgreindur.“  
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o) Í S.08.01 komi eftirfarandi í stað þriðju málsgreinar almennra athugasemda: 

„Afleiður eru taldar til eigna ef virði þeirra samkvæmt Gjaldþolsáætlun II er jákvætt eða núll. Þær eru taldar til skulda 

ef virði þeirra samkvæmt Gjaldþolsáætlun II er neikvætt. Bæði afleiður sem eru álitnar sem eignir eða álitnar sem 

skuldir skulu teknar með.“ 

p) Í S.08.02.C0230 komi eftirfarandi í stað leiðbeininganna: 

„Virði afleiðunnar reiknað út samkvæmt 75. gr. tilskipunar 2009/138/EB á viðskiptadegi (loka- eða söludag) eða 

gjalddaga. Það getur verið jákvætt, neikvætt eða núll.“ 

q) Í S.09.01.C0100 og C0110 er eftirfarandi bætt við í lok leiðbeininganna:  

„Þennan útreikning skal gera án áfallinna vaxta.“ 

r) Í S.11.01.C0100 komi eftirfarandi í stað leiðbeininganna: 

„Útistandandi fjárhæð mæld sem fjárhæð á gjalddaga, fyrir allar eignir þar sem þessi liður á við, og sem nafnverð fyrir 

CIC = 72, 73, 74, 75, 79 og 8. Þessi liður á ekki við um CIC flokka 71 og 9. Þessi liður skal ekki tilgreindur ef liður 

„Magn“ (C0090) er tilgreindur.“ 

s) Í S.11.01.C0120 komi eftirfarandi í stað leiðbeininganna: 

„Virði reiknað út samkvæmt 75. gr. tilskipunar 2009/138/EB, sem samsvarar: 

— „fjárhæð á gjalddaga“ (útstandandi höfuðstóll mældur sem fjárhæð á gjalddaga eða sem nafnverð) margfaldaðri 

með „Prósentutölu fjárhæðar á gjalddaga af einingarverði Gjaldþolsáætlunar II“ plús „Áfallnir vextir“, fyrir eignir 

þar sem fyrstu tveir liðirnir eiga við, 

— „magni“ margfölduðu með „Einingarverði Gjaldþolsáætlunar II“, fyrir eignir þar sem þessir tveir liðir eiga við, 

— virði eigna samkvæmt Gjaldþolsáætlun II fyrir eignir sem hægt er að flokka undir eignaflokka 71 og 9.“ 

t) Í S.11.01.C0270 komi eftirfarandi í stað leiðbeininganna: 

„Fjárhæð í prósentum af bókfærðu virði, hreint verð án áfallinna vaxta, fyrir eignina, ef við á. 

Þessi liður skal tilgreindur ef upplýsingar hafa verið veittar um „fjárhæð á gjalddaga“ (C0100) í fyrsta hluta 

sniðmátsins („Upplýsingar um stöður sem haldið er“) nema fyrir CIC flokka 71. og 9. 

Þessi liður skal ekki tilgreindur ef liður „Einingarverð Gjaldþolsáætlunar II“ (C0260) er tilgreindur.“ 

u) Í S.23.01.R0290/C0030 komi eftirfarandi í stað leiðbeininganna: 

„Þetta er sú fjárhæð kjarnagjaldþolsliða eftir frádrátt sem uppfyllir viðmiðin fyrir takmarkaða liði þáttar 1.“ 

v) Í S.23.01.R0290/C0040 komi eftirfarandi í stað leiðbeininganna: 

„Þetta er sú fjárhæð kjarnagjaldþolsliða eftir frádrátt sem uppfylla viðmiðin fyrir þátt 2.“ 

w) Í S.23.01.R0290/C0050 komi eftirfarandi í stað leiðbeininganna: 

„Þetta er sú fjárhæð kjarnagjaldþolsliða eftir frádrátt sem uppfylla viðmiðin fyrir þátt 3.“ 

x) Í S.25.01 komi eftirfarandi í stað fjórðu málsgreinar almennra athugasemda: 

„Útreikningur á „q þætti“ =
𝑙𝑒𝑖ð𝑟é𝑡𝑡𝑖𝑛𝑔 (𝑒.𝑎𝑑𝑗𝑢𝑠𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡)

𝑔𝑟𝑢𝑛𝑛𝑔𝑗𝑎𝑙𝑑þ𝑜𝑙𝑠𝑘𝑟𝑎𝑓𝑎 (𝐵𝑆𝐶𝑅‘)−í𝑔𝑖𝑙𝑑𝑖 𝑔𝑗𝑎𝑙𝑑þ𝑜𝑙𝑠𝑘𝑟ö𝑓𝑢 (𝑛𝑆𝐶𝑅)𝑖𝑛𝑡
, þar sem 

— leiðrétting = Leiðrétting reiknuð út samkvæmt einni þeirra þriggja aðferða sem getið er að ofan 
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— grunngjaldþolskrafa 

(BSCR‘) 

= Grunngjaldþolskrafa reiknuð út samkvæmt upplýsingum sem tilgreindar eru í þessu 

sniðmáti (C0040/R0100) 

— nSCRint = Ígildi gjaldþolskröfu fyrir áhættu óefnislegra eigna samkvæmt upplýsingum sem 

tilgreindar eru í þessu sniðmáti (C0040/R0070)“. 

y) Í S.26.05.R0230/C0020 er eftirfarandi fellt brott úr leiðbeiningunum: 

„Ef R0010/C0010 = 1, stendur þessi liður fyrir heildargjaldþolskröfu fyrir undireiningu iðgjalda- og sjóðsáhættu 

skaðatrygginga sem er reiknuð út með einfölduðum útreikningi.“ 

z) Í S.27.01 er röðin sem samsvarar Z0010 felld brott, 

aa) Í S.27.01 kemur „tilgreindur/tilgreind/tilgreint“ í stað allra tilvísana í „EES“. 

bb) Í S.27.01.C0410/R1950 komi eftirfarandi í stað leiðbeininganna: 

„Tilgreint vergt tap vegna landsigs, áður en tekið er tillit til fjölþættingaráhrifa milli svæða.“ 

cc) Í S.27.01.C0420/R1950 komi eftirfarandi í stað leiðbeininganna: 

„Áhættuþáttur fyrir yfirráðasvæði Frakklands vegna landsigs, áður en tekið er tillit til áhrifa af fjölþættingaráhrifum 

milli svæða“. 

dd) Í S.27.01.C1320/R3700–R4010, C1330/R3700–R4010, C1340/R3700–R4010, C1350/R3700–R4010, C1360/R3700–

R4010 komi eftirfarandi í stað leiðbeininganna: 

„Meðalvirði bóta sem vátrygginga- og endurtryggingafélag skulu greiða fyrir stærstu slysaáhættusamþjöppunina.“ 

ee) Í S.31.01.C0140 komi eftirfarandi í stað leiðbeininganna: 

„Fjárhæð innstæðna í reiðufé sem félagið hefur móttekið frá endurtryggjendum.“ 

ff) Í S.31.02.C0030 og C0200 komi eftirfarandi í stað leiðbeininganna: 

„Innri kóði sem félagið úthlutar félagi með sérstakan tilgang í þessari forgangsröð 

— Kennimerki lögaðila (e. LEI) 

— Sértækur kóði 

Þessi kóði skal vera einkvæmur fyrir hvert félag með sérstakan tilgang og haldast óbreyttur í síðari skýrslum.“ 

gg) Í S.31.01.C0230, S.31.02.C0290 er eftirfarandi bætt við í lok leiðbeininganna: 

„Nota skal einn valkostanna í eftirfarandi tæmandi skrá: 

0 — Útlánagæðaþrep 0 

1 — Útlánagæðaþrep 1 

2 — Útlánagæðaþrep 2 

3 — Útlánagæðaþrep 3 

4 — Útlánagæðaþrep 4 

5 — Útlánagæðaþrep 5  
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6 — Útlánagæðaþrep 6 

9 — Ekkert mat tiltækt“, 

hh) Í S.36.03.C0160, í stað vátryggingagreina 29 til 36 í leiðbeiningunum komi eftirfarandi: 

„29 — Sjúkratrygging 

30 — Vátrygging með ágóðahlutdeild 

31 — Söfnunarlíftryggingar 

32 — Aðrar líftryggingar 

33 — Lífeyrir sem á rætur sínar að rekja til skaðatryggingasamninga og varðar heilsutryggingaskuldbindingar 

34 — Lífeyrir sem á rætur sínar að rekja til skaðatryggingasamninga og tengist vátryggingaskuldbindingum öðrum en 

heilsutryggingaskuldbindingum 

35 — Heilsuendurtrygging 

36 — Lífendurtrygging“. 

3) Ákvæði II. viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2015/2450 eru leiðrétt sem hér segir: 

a) Í S.12.01.Z0030 komi eftirfarandi í stað annarrar málsgreinar leiðbeininganna: 

„Þegar liður Z0020 = 2, þá er „0“ tilgreint“, 

b) Í S.12.01 komi eftirfarandi í stað fyrsta dálks leiðbeininganna sem samsvarar R0340: 

„C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0340“, 

c) Í S.12.01.C0020, C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0110, C0150/R0110, C0210/R0110, C0020, 

C0030, C0060, C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0120, C0150/R0120, C0210/R0120, C0020, C0030, C0060, 

C0090, C0100, C0160, C0190, C0200/R0130, C0150/R0130 og C0210/R0130 komi eftirfarandi í stað annarrar 

málsgreinar leiðbeininganna: 

„Tilgreina skal þetta virði sem neikvætt virði þegar það lækkar vátryggingaskuldina.“ 

d) Í S.14.01.C0180 komi eftirfarandi í stað titilsins: 

„Besta mat og vátryggingaskuld í heild“. 

e) Í S.14.01.C0180 komi eftirfarandi í stað leiðbeininganna: 

„Fjárhæð vergs besta mats og vátryggingaskuldar í heild, reiknuð út eftir einsleitum áhættuflokkum“. 

f) Í S.16.01, í almennum athugasemdum, er eftirfarandi fellt úr leiðbeiningunum (8. mgr.): 

„Fjárhæðir skulu tilgreindar eftir árinu sem slysin, sem liggja til grundvallar kröfunum sem tengjast lífeyri, urðu.“ 

g) Í S.16.01.Z0030 komi eftirfarandi í stað fyrstu málsgreinar leiðbeininganna: 

„Gefa upp ISO 4217 bókstafakóða uppgjörsgjaldmiðils skuldbindingarinnar. Allar fjárhæðir, sem eru ekki tilgreindar 

eftir gjaldmiðli, eru tilgreindar í reikningsskilagjaldmiðli félagsins.“ 

h) Í S.16.01.C0010/R0030 og C0070/R0040-R0190 er eftirfarandi bætt við í lok leiðbeininganna: 

„Taka ætti tillit til upplýsinganna án frádráttar endurtrygginga.“ 
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i) Í S.16.01.C0080/R0040-R0190 komi eftirfarandi í stað leiðbeininganna: 

„Óafvöxtuð niðurstaða þróunar reiknuð út sem óafvaxtaðar lífeyriskröfur við upphaf árs N, að frádregnum 

lífeyrisgreiðslum á ári N og að frádregnum óafvöxtuðum lífeyriskröfum við lok árs N.“ 

j) Í S.17.01.Z0030 komi eftirfarandi í stað annarrar málsgreinar leiðbeininganna: 

„Þegar liður Z0020 = 2, þá er „0“ tilgreint“, 

k) Í S.17.01.C0020 til C0170/R0290, C0180/R0290, C0020 til C0170/R0300, C0180/R0300, C0020 til C0170/R0310 og 

C0180/R0310 komi eftirfarandi í stað annarrar málsgreinar: 

„Tilgreina skal þetta virði sem neikvætt virði þegar það lækkar vátryggingaskuldina.“ 

l) Í S.19.01.C0180/R0100 til R0260 komi eftirfarandi í stað leiðbeininganna: 

„„Samtala allra ára“ alls inniheldur samtölu allra gagna í röðum (samtala allra greiðslna sem varða 

tjónsárið/samningsárið), þ.m.t. í heild.“ 

m) Í S.23.01 er röð R0230/C0050 bætt við á eftir R0230/C0040: 

„R0230/C0050 Frádráttur fyrir hlutdeildir í fjármála- 

og lánastofnunum — þáttur 3 

Fjárhæð frádráttarins fyrir hlutdeildir í fjármála- og 

lánastofnunum sem eru dregnar frá þætti 3 í samræmi við 

68. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2015/35.“ 

n) Í S.23.01.R0500/C0010 komi eftirfarandi í stað leiðbeininganna: 

„Þetta er samtala allra kjarnagjaldþolsliða, eftir frádrátt, og allra stuðningsgjaldþolsliða sem uppfylla viðmið þáttar 1, 

þáttar 2 og þáttar 3 og sem eru þess vegna tiltækir til að uppfylla gjaldþolskröfuna.“ 

o) Í S.23.01.R0500/C0020 komi eftirfarandi í stað leiðbeininganna: 

„Þetta er samtala allra kjarnagjaldþolsliða, eftir frádrátt, sem uppfylla viðmiðin til að vera teknir með í ótakmarkaða 

liði þáttar 1, og sem eru þess vegna tiltækir til að uppfylla gjaldþolskröfuna.“ 

p) Í S.23.01.R0500/C0030 komi eftirfarandi í stað leiðbeininganna: 

„Þetta er samtala allra kjarnagjaldþolsliða, eftir frádrátt, sem uppfylla viðmiðin til að vera teknir með í takmarkaða liði 

þáttar 1, og sem eru þess vegna tiltækir til að uppfylla gjaldþolskröfuna.“ 

q) Í S.23.01.R0500/C0040 komi eftirfarandi í stað leiðbeininganna: 

„Þetta er samtala allra kjarnagjaldþolsliða, eftir frádrátt, og stuðningsgjaldþolsliða sem uppfylla viðmiðin til að vera 

teknir með í þátt 2 og sem eru þess vegna tiltækir til að uppfylla gjaldþolskröfuna.“ 

r) Í S.23.01.R0500/C0050 komi eftirfarandi í stað leiðbeininganna: 

„Þetta er samtala allra kjarnagjaldþolsliða, eftir frádrátt, og stuðningsgjaldþolsliða sem uppfylla viðmiðin til að vera 

teknir með í þátt 3 og sem eru þess vegna tiltækir til að uppfylla gjaldþolskröfuna.“ 

s) Í S.23.01.R0510/C0010 komi eftirfarandi í stað leiðbeininganna: 

„Þetta er samtala allra kjarnagjaldþolsliða, eftir frádrátt, sem uppfylla viðmið þáttar 1 og þáttar 2 og sem eru þess 

vegna tiltækir til að uppfylla kröfuna um lágmarksfjármagn.“  
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t) Í S.23.01.R0510/C0020 komi eftirfarandi í stað leiðbeininganna: 

„Þetta er samtala allra kjarnagjaldþolsliða, eftir frádrátt, sem uppfylla viðmiðin til að vera teknir með í ótakmarkaða 

liði þáttar 1, og sem eru þess vegna tiltækir til að uppfylla kröfuna um lágmarksfjármagn.“ 

u) Í S.23.01.R0510/C0030 komi eftirfarandi í stað leiðbeininganna: 

„Þetta er samtala allra kjarnagjaldþolsliða, eftir frádrátt, sem uppfylla viðmiðin til að vera teknir með í takmarkaða liði 

þáttar 1, og sem eru þess vegna tiltækir til að uppfylla kröfuna um lágmarksfjármagn.“ 

v) Í S.23.01.R0510/C0040 komi eftirfarandi í stað leiðbeininganna: 

„Þetta er samtala allra kjarnagjaldþolsliða, eftir frádrátt, sem uppfylla viðmiðin til að vera teknir með í þátt 2 og sem 

eru þess vegna tiltækir til að uppfylla kröfuna um lágmarksfjármagn.“ 

w) Í S.24.01.C0030, S.24.01.C0100, S.24.01.C0250, S.24.01.C0320, S.24.01.C0390, S.24.01.C0460, S.24.01.C0530 

komi eftirfarandi í stað annarrar málsgreinar: 

„Þegar tilgreina þarf sama eignaauðkenniskóðann fyrir eina eign sem gefin er út í tveimur eða fleiri mismunandi 

gjaldmiðlum og kóðinn í C0040 er skilgreindur með eignaauðkenniskóða og ISO 4217 bókstafskóða gjaldmiðilsins, 

skal gerð eignaauðkenniskóðans vísa til valkostar 99 og valkostar upphaflega eignaauðkenniskóðans, eins og í 

eftirfarandi dæmi þar sem tilgreindi kóðinn var ISIN-númerakóði + gjaldmiðill: „99/1“.“ 

x) Í S.29.01.01 — R0200 komi eftirfarandi í stað fyrirsagnarinnar: 

„Breytingar vegna hreinnar vátryggingaskuldar“. 

y) Í S.29.02.C0010/R0030 komi eftirfarandi í stað annars liðar fyrstu málsgreinar leiðbeininganna: 

„Fyrir þær fjárskuldir og víkjandi skuldir sem eru innleystar á reikningsskilatímabilinu, mismunurinn á innlausn–

arverðinu og virði samkvæmt Gjaldþolsáætlun II eins og hann er við lok síðasta reikningsskilatímabils.“ 

z) Í S.29.03.C0010–C0020/R0090, C0050-C0060/R0240 komi eftirfarandi í stað fyrsta liðar annarrar málsgreinar 

leiðbeininganna: 

„Tekin er upphafsstaða besta mats (reitur C0010/R0010), með tilliti til leiðréttingar á upphafsstöðu besta mats (reitur 

C0010/R0010 til R0040) og áhrifa af breytingu á sjóðstreymisspá árs N (annars vegar C0010/R0060 til R0080 og hins 

vegar C0020/R0060 til R0080).“ 

aa) Í S.29.04.Z0010 komi eftirfarandi í stað leiðbeininganna: 

„Vátryggingagreinar þar sem krafist er að greiningu verði skipt eftir tímabilum. Nota skal eftirfarandi tæmandi skrá: 

1 — 1 og 13 Sjúkrakostnaðartrygging 

2 — 2 og 14 Afkomutrygging 

3 — 3 og 15 Atvinnuslysatrygging 

4 — 4 og 16 Ábyrgðartrygging ökutækja 

5 — 5 og 17 Önnur ökutækjatrygging 

6 — 6 og 18 Sjó-, flug- og farmtrygging  

7 — 7 og 19 Bruna og eignatrygging 

8 — 8 og 20 Almenn ábyrgðartrygging 

9 — 9 og 21 Greiðslu- og efndavátrygging  
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10 — 10 og 22 Réttaraðstoðartrygging 

11 — 11 og 23 Ferðamannaaðstoð 

12 — 12 og 24 Vátrygging vegna ýmiss konar fjárhagstjóns 

25 — Óhlutfallsleg sjúkraendurtrygging 

26 — Óhlutfallsleg slysaendurtrygging 

27 — Óhlutfallsleg endurtrygging vegna sjó-, flug- og farmtrygginga 

28 — Óhlutfallsleg eignaendurtrygging 

37 — Líftrygging (þ.m.t. vátryggingagreinar 29 til 34, eins og skilgreint er í I. viðauka við framselda reglugerð (ESB) 

2015/35) 

38 — Heilsutrygging sem er stafrækt á svipuðum tæknilegum grunni og líftrygging (þ.m.t. vátryggingagreinar  

35 og 36)“. 

bb) Í S.30.01.C0310 komi eftirfarandi í stað leiðbeininganna: 

„Endurtryggingarfjárhæðin á kjörfrjálsum grunni er sá hluti vátryggingarfjárhæðarinnar sem er endurtryggður á 

kjörfrjálsum grunni. Fjárhæðin skal vera í samræmi við vátryggingarfjárhæðina eins og tilgreint er í C0290 og 

endurspegla hámarksskuldbindingu (100%) kjörfrjálsra endurtryggjenda.“ 

cc) Í S.30.02.C0090 komi eftirfarandi í stað leiðbeininganna: 

„Stendur fyrir starfsemi miðlarans sem í hlut á, af sjónarhóli félagsins. Ef um er að ræða samsetta starfsemi verður að 

geta hverrar starfsemi og aðgreina með „,“: 

1 — Milliliður við samningsgerð 

2 — Áhættutaka fyrir hönd 

3 — Fjármálaþjónusta“, 

dd) Í S.30.02.C0220 komi eftirfarandi í stað leiðbeininganna: 

„Stendur fyrir starfsemi miðlarans sem í hlut á, af sjónarhóli félagsins. Ef um er að ræða samsetta starfsemi verður að 

geta hverrar starfsemi og aðgreina með kommum: 

1 — Milliliður við samningagerð 

2 — Áhættutaka fyrir hönd 

3 — Fjármálaþjónusta“. 

ee) Í S.30.02.C0350 er eftirfarandi bætt við í lok leiðbeininganna: 

„Nota skal einn valkostanna í eftirfarandi tæmandi skrá: 

0 — Útlánagæðaþrep 0 

1 — Útlánagæðaþrep 1 

2 — Útlánagæðaþrep 2 

3 — Útlánagæðaþrep 3 

4 — Útlánagæðaþrep 4 

5 — Útlánagæðaþrep 5 

6 — Útlánagæðaþrep 6 

9 — Ekkert mat tiltækt“.  
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ff) Í S.30.04.C0090 komi eftirfarandi í stað leiðbeininganna: 

„Stendur fyrir starfsemi miðlarans sem í hlut á, af sjónarhóli félagsins. Ef um er að ræða samsetta starfsemi verður að 

geta hverrar starfsemi og aðgreina með kommum: 

1 — Milliliður við samningsgerð 

2 — Vátrygging fyrir hönd 

3 — Fjármálaþjónusta“. 

gg) Í S.30.04.C0310 komi eftirfarandi í stað leiðbeininganna: 

„Auðkenning kóðans sem er notaður fyrir liðinn „Veðveitandi“. Nota skal einn valkostanna í eftirfarandi tæmandi 

skrá: 

1 — Kennimerki lögaðila 

9 — Ekkert“. 

hh) Í S.36.03 komi eftirfarandi í stað annarrar málsgreinar almennra athugasemda: 

„Tilgangur þessa sniðmáts er að safna upplýsingum um öll viðskipti innan samstæðu (veruleg, mjög veruleg og 

viðskipti sem krafist er að séu tilgreind undir öllum kringumstæðum) sem tengjast innri endurtryggingu innan 

samstæðu sem er auðkennd samkvæmt d-lið 2. mgr. 213. gr. tilskipunar 2009/138/EB. Þetta tekur til en einskorðast 

ekki við:“ 

4) Ákvæði II. viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2015/2450 eru leiðrétt sem hér segir: 

a) Í S.11.01 komi eftirfarandi í stað annars liðar 11. mgr., annars liðar 12. mgr. og annars liðar 14. mgr. almennra 

athugasemda: 

„— Eignir sem hluteignarfélög á vátrygginga- og endurtryggingasviði eða eignarhaldsfélög á vátryggingasviði eða 

blönduð eignarhaldsfélög í fjármálastarfsemi halda beint (þ.e. ekki á grundvelli gegnsæisaðferðar) sem veði, 

skulu tilgreindar lið fyrir lið.“ 

b) Í S.11.01 komi eftirfarandi í stað annars liðar 15. mgr. almennra athugasemda: 

„— Eignir sem hluteignarfélög á vátrygginga- og endurtryggingasviði eða eignarhaldsfélög á vátryggingasviði eða 

blönduð eignarhaldsfélög í fjármálastarfsemi halda beint (þ.e. ekki á grundvelli gegnsæisaðferðar) sem veði 

samkvæmt aðferð 2, skulu tilgreindar lið fyrir lið.“ 

c) Í S.11.01 komi eftirfarandi í stað þriðja liðar 11. mgr. og þriðja liðar 14. mgr. almennra athugasemda: 

„— Eignir sem félög í samstæðunni halda beint (þ.e. ekki á grundvelli gegnsæisaðferðar) sem veði, í samræmi við a-, 

b- og c-lið 1. mgr. 335. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2015/35, skulu tilgreindar lið fyrir lið.“ 

d) Í S.11.01 komi eftirfarandi í stað þriðja liðar 12. mgr. almennra athugasemda: 

„— Eignir sem vátrygginga- og endurtryggingafélög, eignarhaldsfélög á vátryggingasviði, félög í hliðarstarfsemi og 

félag með sérstakan tilgang sem eru dótturfélög (á Evrópska efnahagssvæðinu, jafngildu svæði utan Evrópska 

efnahagssvæðisins og á svæði utan Evrópska efnahagssvæðisins sem er ekki jafngilt) halda beint (þ.e. ekki á 

grundvelli gegnsæisaðferðar) sem veði, skulu tilgreindar af félagi lið fyrir lið.“ 

e) Í S.11.01 komi eftirfarandi í stað þriðja liðar 15. mgr. almennra athugasemda: 

„— Eignir sem vátrygginga- og endurtryggingafélög, eignarhaldsfélög á vátryggingasviði, félög í hliðarstarfsemi og 

félag með sérstakan tilgang sem eru dótturfélög samkvæmt aðferð 2 (á Evrópska efnahagssvæðinu, jafngildu 

svæði utan Evrópska efnahagssvæðisins og svæði utan Evrópska efnahagssvæðisins sem er ekki jafngilt) halda 

beint (þ.e. ekki á grundvelli gegnsæisaðferðar) sem veði, skulu tilgreindar af félagi lið fyrir lið.“ 
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f) Í S.23.01 er röð R0230/C0050 bætt við (á eftir R0230/C0040): 

„R0230/C0050 Frádráttur fyrir hlutdeildir í öðrum 

fjármála- og lánastofnunum, þ.m.t. 

félögum sem eru ekki eftirlitsskyld 

og leggja stund á fjármálastarfsemi 

— þáttur 3 

Þetta er frádráttur á hlutdeildum í lánastofnunum, fjárfesting-

arfyrirtækjum, fjármálastofnunum, rekstraraðilum sérhæfðra 

sjóða, rekstrarfélögum verðbréfasjóða, stofnunum um 

starfstengdan lífeyri, félögum sem eru ekki eftirlitsskyld og 

leggja stund á fjármálastarfsemi, þ.m.t. hlutdeildir sem eru 

dregnar frá skv. 2. mgr. 228. gr. tilskipunar 2009/138/EB. 

Þessar hlutdeildir eru dregnar frá kjarnagjaldþoli og bætt við 

aftur sem gjaldþol samkvæmt viðeigandi sérreglum í raðirnar 

frá R0410 til R0440 og auðvelda með því útreikning á 

hlutföllum gjaldþolskröfunnar sem bæði undanskilja og taka 

til annarra aðila á fjármálamarkaði — þáttur 3.“ 

g) Í S.23.01 er röð R0440/C0050 bætt við (á eftir R0440/C0040): 

„R0440/C0050 Heildareiginfjárgrunnur annarra fjár-

málageira — þáttur 3 

Heildareiginfjárgrunnur í öðrum fjármálageirum — þáttur 3. 

Heildargjaldþol sem er dregið frá í reit R0230/C0010 er fært 

aftur hingað eftir leiðréttingu vegna ótiltæks gjaldþols 

samkvæmt viðeigandi sérreglum og eftir frádrátt skv. 2. mgr. 

228. gr. tilskipunar 2009/138/EB.“ 

h) Í S.23.01.R0520/C0010 komi eftirfarandi í stað leiðbeininganna: 

„Þetta er heildargjaldþol félagsins, sem samanstendur af kjarnagjaldþoli eftir frádrátt, að viðbættu stuðningsgjaldþoli, 

sem er tiltækt til að uppfylla gjaldþolskröfu fyrir samstæðu, en að undanskildum eiginfjárgrunni frá öðrum 

fjármálageirum og frá félögum sem eru tekin með og frádráttar- og samlagningaraðferðin tekur til.“ 

i) Í S.23.01.R0520/C0020 komi eftirfarandi í stað leiðbeininganna: 

„Þetta er gjaldþol félagsins, sem samanstendur af kjarnagjaldþoli eftir frádrátt, sem er tiltækt til að uppfylla 

gjaldþolskröfu fyrir samstæðu, en að undanskildum eiginfjárgrunni frá öðrum fjármálageirum og frá félögum sem eru 

tekin með og frádráttar- og samlagningaraðferðin tekur til, og sem uppfyllir viðmiðin til að vera tekið með í 

ótakmarkaða liði þáttar 1.“ 

j) Í S.23.01.R0520/C0030 komi eftirfarandi í stað leiðbeininganna: 

„Þetta er gjaldþol félagsins, sem samanstendur af kjarnagjaldþoli eftir frádrátt, sem er tiltækt til að uppfylla 

gjaldþolskröfu fyrir samstæðuna, en að undanskildum eiginfjárgrunni frá öðrum fjármálageirum og frá félögunum sem 

eru tekin með og sem frádráttar- og samlagningaraðferðin tekur til, og sem uppfyllir viðmiðin til að vera tekið með í 

takmarkaða liði þáttar 1.“ 

k) Í S.23.01.R0520/C0040 komi eftirfarandi í stað leiðbeininganna: 

„Þetta er gjaldþol félagsins, sem samanstendur af kjarnagjaldþoli eftir frádrátt, að viðbættu stuðningsgjaldþoli, sem er 

tiltækt til að uppfylla gjaldþolskröfu fyrir samstæðu, en að undanskildum eiginfjárgrunni frá öðrum fjármálageirum og 

frá félögunum sem eru tekin með og sem frádráttar- og samlagningaraðferðin tekur til, og sem uppfyllir viðmiðin til að 

vera tekið með í þátt 2.“ 

l) Í S.23.01.R0520/C0050 komi eftirfarandi í stað leiðbeininganna: 

„Þetta er gjaldþol félagsins, sem samanstendur af kjarnagjaldþoli eftir frádrátt, að viðbættu stuðningsgjaldþoli, sem er 

tiltækt til að uppfylla gjaldþolskröfu fyrir samstæðu, en að undanskildum eiginfjárgrunni frá öðrum fjármálageirum og 

frá félögunum sem eru tekin með og sem frádráttar- og samlagningaraðferðin tekur til, og sem uppfyllir viðmiðin til að 

vera tekið með í þátt 3.“  
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m) Í S.23.01.R0530/C0010 komi eftirfarandi í stað leiðbeininganna: 

„Þetta er heildargjaldþol félagsins, sem samanstendur af kjarnagjaldþoli eftir frádrátt, sem er tiltækt til að uppfylla 

lágmarks gjaldþolskröfu fyrir samstæðu, en að undanskildum eiginfjárgrunni frá öðrum fjármálageirum og frá 

félögunum sem eru tekin með og sem frádráttar- og samlagningaraðferðin tekur til.“ 

n) Í S.23.01.R0530/C0020 komi eftirfarandi í stað leiðbeininganna: 

„Þetta er gjaldþol félagsins, sem samanstendur af kjarnagjaldþoli eftir frádrátt, sem er tiltækt til að uppfylla lágmarks 

gjaldþolskröfu fyrir samstæðu, og sem uppfyllir viðmiðin til að vera tekið með í ótakmarkaða liði þáttar 1.“ 

o) Í S.23.01.R0530/C0030 komi eftirfarandi í stað leiðbeininganna: 

„Þetta er gjaldþol samstæðunnar, sem samanstendur af kjarnagjaldþoli eftir frádrátt, sem er tiltækt til að uppfylla 

lágmarks gjaldþolskröfu fyrir samstæðu, og sem uppfyllir viðmiðin til að vera tekið með í takmarkaða liði þáttar 1.“ 

p) Í S.23.01.R0530/C0040 komi eftirfarandi í stað leiðbeininganna: 

„Þetta er gjaldþol félagsins, sem samanstendur af kjarnagjaldþoli eftir frádrátt, sem er tiltækt til að uppfylla lágmarks 

gjaldþolskröfu fyrir samstæðu, og sem uppfyllir viðmiðin til að vera tekið með í þátt 2.“ 

q) Í S.23.01.R0680/C0010 komi eftirfarandi í stað leiðbeininganna: 

„Gjaldþolskrafa fyrir samstæðu er samtala gjaldþolskrafnanna fyrir samstæðu, reiknaðar út í samræmi við a-, b-, c- og 

d-lið 336. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2015/35 (R0590/C0010) og gjaldþolskröfunnar fyrir einingar sem 

frádráttar- og samlagningaraðferðin tekur til (R0670/C0010).“ 

r) Í S.25.02.C0070 komi eftirfarandi í stað leiðbeininganna: 

„Þessi reitur stendur fyrir fjárhæðina sem er reiknuð út fyrir hvern þátt samkvæmt hlutalíkaninu. Fjárhæðin sem 

reiknuð er út með staðalreglunni skal þess vegna vera mismunurinn milli fjárhæðanna sem tilgreindar eru í C0030 og 

C0070.“ 

s) Í S.32.01.C0140 komi eftirfarandi í stað leiðbeininganna: 

„Vátryggingafélög skulu tilgreina árangurinn af vátryggingastarfsemi sinni í samræmi við reikningsskil sín. Tilgreina 

skal fjárhæð. Gjaldmiðillinn sem er notaður skal vera reikningsskilagjaldmiðill samstæðunnar.“ 

t) Í S.32.01.C0150 komi eftirfarandi í stað leiðbeininganna: 

„Vátryggingafélög skulu tilgreina árangurinn af fjárfestingum sínum í samræmi við reikningsskil sín. Tilgreina skal 

fjárhæð. Gjaldmiðillinn sem er notaður skal vera reikningsskilagjaldmiðill samstæðunnar. 

Þetta virði skal ekki innihalda nein virði sem þegar hafa verið tilgreind í C0140.“ 

u) Í S.32.01.C0160 komi eftirfarandi í stað leiðbeininganna: 

„Öll tengd félög sem falla undir samstæðueftirlit, í skilningi c-liðar 1. mgr. 212. gr. tilskipunar 2009/138/EB, skulu 

tilgreina heildarframmistöðu sína í samræmi við reikningsskil sín. Tilgreina skal fjárhæð. Gjaldmiðillinn sem er 

notaður skal vera reikningsskilagjaldmiðill samstæðunnar.“ 

v) Í S.36.01, S.36.02, S.36.03 og S.36.04 er þriðja málsgrein almennra athugasemda felld brott. 

5) Ákvæði IV. viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2015/2450 eru leiðrétt sem hér segir: 

a) Í kóða 7 komi eftirfarandi í stað skilgreiningarinnar: 

„Peningar á efnislegu formi, ígildi handbærs fjár, bankainnstæður og aðrar peningainnstæður“. 

b) Í kóða 0 komi eftirfarandi í stað skilgreiningarinnar: 

„Aðrar eignir tilgreindar í „Aðrar fjárfestingar.“  
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6) Ákvæði VI. viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2015/2450 eru leiðrétt sem hér segir: 

a) Í stað kóðanna „Land“, „XV“, „XL“ og „XT“ komi eftirfarandi: 

„Fyrstu tvær stöður — Eignir skráðar í Skilgreining 

Land ISO 3166-1-alpha-2 landskóði Gefa upp ISO 3166-1-alpha-2 landskóðann þar sem 

eignin er skráð. Eign er álitin skráð ef viðskipti eru með 

hana á skipulegum verðbréfamarkaði eða á markaðstorgi 

fjármálagerninga, eins og skilgreint er í tilskipun 

2014/65/ESB. Ef eignin er skráð í fleiri en einu landi eða 

ef félagið notar, við virðismat, verð sem fæst hjá einum 

hinna skipulegu verðbréfamarkaða eða markaðstorga 

fjármálagerninga þar sem eignin er skráð, skal landið 

vera land hins skipulega verðbréfamarkaðar eða 

markaðstorgs fjármálagerninga sem notað er sem 

viðmiðun við verðmatið. 

XV Eignir skráðar í einu eða fleiri en einu 

landi 

Greina eignir sem eru skráðar í einu eða fleiri löndum en 

þegar félagið notar, við virðismat, verð sem fæst ekki hjá 

einum hinna skipulegu verðbréfamarkaða eða 

markaðstorgi fjármálagerninga þar sem eignin er skráð. 

XL Eignir sem eru ekki skráðar í kauphöll Greina eignir sem viðskipti eru ekki með á skipulegum 

verðbréfamarkaði eða markaðstorgi fjármálagerninga 

eins og skilgreint er í tilskipun 2014/65/ESB. 

XT Eignir sem eru ekki seljanlegar í kauphöll Greina eignir sem, eðli sínu samkvæmt, ekki er hægt að 

stunda viðskipti með á skipulegum verðbréfamarkaði eða 

markaðstorgi fjármálagerninga, eins og skilgreint er í 

tilskipun 2014/65/ESB.“ 

b) Á eftir röðinni fyrir kóða „0“ (Aðrar fjárfestingar), er bætt við nýrri röð sem hér segir: 

„09 Aðrar fjárfestingar Aðrar eignir tilgreindar í „Aðrar fjárfestingar“ 

 


