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FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2017/2189 

frá 24. nóvember 2017 

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

að því er varðar sniðmát fyrir framlagningu upplýsinga 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) Nauðsynlegt er að greiða fyrir samræmdri skýrslugjöf og bæta gæði upplýsinganna sem tilkynntar eru til eftirlits-

yfirvalda eins og kveðið er á um í framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2450 (2). 

2) Ákvæði þessarar reglugerðar tengjast náið hvert öðru þar sem þau varða öll framlagningu vátrygginga- og endurtrygg-

ingafélaga og samstæðna á upplýsingum til eftirlitsyfirvalda. Til að tryggja samfellu milli þessara ákvæða sem ættu að 

taka gildi á sama tíma og til að aðilar sem falla undir þessar skyldur, þ.m.t. fjárfestar sem ekki eru búsettir í Sam-

bandinu, eigi auðveldar með að fá heildstæða mynd og aðgang að þeim, er æskilegt að safna öllum tæknilegu fram-

kvæmdarstöðlunum sem krafist er skv. 35. gr. (10. mgr.), 244. gr. (6. mgr.) og 245. gr. (6. mgr.) tilskipunar 

2009/138/ESB í eina reglugerð. 

3) Reglugerð þessi byggist á drögum að tæknilegum framkvæmdarstöðlum sem Evrópska eftirlitsstofnunin (Evrópska 

vátrygginga- og lífeyrissjóðaeftirlitsstofnunin) hefur lagt fyrir framkvæmdastjórnina. 

4) Evrópska vátrygginga- og lífeyrissjóðaeftirlitsstofnunin hefur fylgt málsmeðferðinni sem mælt er fyrir um í 15. gr. 

reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1094/2010 (3) við að semja drögin að tæknilegu framkvæmdar-

stöðlunum, haft opið samráð við almenning um drögin sem þessi reglugerð byggist á, greint mögulegan kostnað og 

ávinning þar að lútandi og óskað eftir áliti hagsmunahóps í vátryggingum og endurtryggingum sem komið var á fót í 

samræmi við 37. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1094/2010. 

5) Því ætti að breyta framkvæmdarreglugerð (ESB) 2015/2450 til samræmis við það. 

6) Nokkrar minniháttar ritvillur í leiðbeiningum sniðmátanna í texta framkvæmdarreglugerðar (ESB) 2015/2450 ætti einnig 

að leiðrétta. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Breytingaákvæði 

Ákvæðum II. og III. viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2015/2450 er breytt í samræmi við I. viðauka við þessa 

reglugerð. 

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 310, 25.11.2017, bls. 3. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 163/2019 

frá 13. júní 2019 um breytingu á IX. viðauka (Fjármálaþjónusta) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

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

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

varðar sniðmát fyrir framlagningu upplýsinga til eftirlitsyfirvalda samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/138/EB (Stjtíð. 

ESB L 347, 31.12.2015, bls. 1). 

(3) 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 fram-

kvæmdastjórnarinnar 2009/79/EB (Stjtíð. ESB L 331, 15.12.2010, bls. 48). 
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2. gr. 

Leiðréttingarákvæði 

Ákvæði í I., II. og III. viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2015/2450 eru leiðrétt í samræmi við II. 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 24. nóvember 2017. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jean-Claude JUNCKER 

forseti. 

 _____   
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I. VIÐAUKI 

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

a) Í sniðmáti S.01.02 er lið C0010/R0081 er bætt við leiðbeiningarnar strax á eftir lið C0010/R0080 á eftirfarandi hátt: 

„C0010/R0081 Lok fjárhagsárs Tilgreinið ISO 8601 (dd–mm–áááá) kóða fyrir lok fjárhagsárs 

félagsins, t.d. 31-12-2017“. 

b) Í sniðmátum S.05.01 og S.05.02 er eftirfarandi bætt við síðast í annarri málsgrein almennu athugasemdanna: 

„, nema að því er varðar flokkunina á milli fjárfestingasamninga og vátryggingasamninga þegar það á við í reiknings-

skilunum. Þetta sniðmát skal ná yfir allan vátryggingarekstur án tillits til mögulegrar ólíkrar flokkunar á milli fjár-

festingasamninga og vátryggingasamninga í reikningsskilunum.“ 

c) Í sniðmáti S.06.02.C0330 kemur eftirfarandi í stað leiðbeininganna: 

„Tilgreinið lánshæfismatsstofnunina (utanaðkomandi lánshæfismatsfyrirtæki) sem gefur ytra lánshæfismat í C0320, 

með því að nota eftirfarandi tæmandi skrá. Ef möt eru gefin út af útibúum utanaðkomandi lánshæfismatsfyrirtækis, 

vinsamlega tilgreina móðurfélag þess (tilvísunin er í skrá Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar yfir skráð 

eða vottuð lánshæfismatsfyrirtæki í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1060/2009 frá 

16. september 2009 um lánshæfismatsfyrirtæki). Ef nýtt lánshæfismatsfyrirtæki er skráð eða vottað af Evrópsku 

verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni og á meðan hin tæmandi skrá er ekki uppfærð, vinsamlega tilgreinið „Annað 

tilnefnt utanaðkomandi lánshæfismatsfyrirtæki“. 

Gildir um a.m.k. CIC-flokka 1, 2, 5, 6 og 8 (veðlán og önnur lán, önnur en veðlán og önnur lán til einstaklinga), þar sem 

við á. 

— Euler Hermes Rating GmbH (auðkenni lögaðila, LEI-kóði: 391200QXGLWHK9VK6V27) 

— Japan Credit Rating Agency Ltd (LEI-kóði: 35380002378CEGMRVW86) 

— BCRA-Credit Rating Agency AD (LEI-kóði: 747800Z0IC3P66HTQ142) 

— Creditreform Rating AG (LEI-kóði: 391200PHL11KDUTTST66) 

— Scope Ratings AG (áður PSR Rating GmbH) (LEI-kóði: 391200WU1EZUQFHDWE91) 

— ICAP Group SA (LEI-kóði: 2138008U6LKT8VG2UK85) 

— GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (LEI-kóði: 391200OLWXCTKPADVV72) 

— ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (LEI-kóði: 529900977LETWLJF3295) 

— ARC Ratings, S.A. (áður Companhia Portuguesa de Rating, S.A) (LEI-kóði: 213800OZNJQMV6UA7D79) 

— AM Best Europe-Rating Services Ltd (AMBERS) (LEI-kóði: 549300VO8J8E5IQV1T26) 

— DBRS Ratings Limited (LEI-kóði: 5493008CGCDQLGT3EH93) 

— Pancosma France S.A.S. (LEI-kóði: 2138009Y4TCZT6QOJO69) 

— Fitch Deutschland GmbH (LEI-kóði: 213800JEMOT1H45VN340) 

— Fitch Italia S.p.A. (LEI-kóði: 213800POJ9QSCHL3KR31) 

— Fitch Polska S.A. (LEI-kóði: 213800RYJTJPW2WD5704) 

— Fitch Ratings España S.A.U. (LEI-kóði: 213800RENFIIODKETE60) 

— Fitch Ratings Limited (LEI-kóði: 2138009F8YAHVC8W3Q52) 

— Fitch Ratings CIS Limited (LEI-kóði: 213800B7528Q4DIF2G76) 

— Moody's Investors Service Cyprus Ltd (LEI-kóði: 549300V4LCOYCMNUVR81) 

— Moody's France S.A.S. (LEI-kóði: 549300EB2XQYRSE54F02) 

— Moody's Deutschland GmbH (LEI-kóði: 549300M5JMGHVTWYZH47) 

— Moody's Italia S.r.l. (LEI-kóði: 549300GMXJ4QK70UOU68) 

— Moody's Investors Service España S.A. (LEI-kóði: 5493005X59ILY4BGJK90) 
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— Moody's Investors Service Ltd (LEI-kóði: 549300SM89WABHDNJ349) 

— S&P Global Ratings France SAS (LEI-kóði: 54930035REY2YCDSBH09) 

— S&P Global Ratings Italy S.R.L. (LEI-kóði: 54930000NMOJ7ZBUQ063) 

— Standard & Poor's Credit Market Services Europe Limited (LEI-kóði: 549300363WVTTH0TW460) 

— CRIF Ratings S.r.l. (áður CRIF S.p.A.) (LEI-kóði: 8156001AB6A1D740F237) 

— Capital Intelligence Ratings Ltd (LEI-kóði: 549300RE88OJP9J24Z18) 

— European Rating Agency, a.s. (LEI-kóði: 097900BFME0000038276) 

— Axesor conocer para decidir SA (LEI-kóði: 95980020140005900000) 

— Cerved Rating Agency S.p.A. (áður CERVED Group S.p.A.) (LEI-kóði: 8156004AB6C992A99368) 

— Kroll Bond Rating Agency (LEI-kóði: 549300QYZ5CZYXTNZ676) 

— The Economist Intelligence Unit Ltd (LEI-kóði: 213800Q7GRZWF95EWN10) 

— Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (LEI-kóði: 815600BF4FF53B7C6311) 

— Spread Research (LEI-kóði: 969500HB6BVM2UJDOC52) 

— EuroRating Sp. z o.o. (LEI-kóði: 25940027QWS5GMO74O03) 

— HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings) (LEI-kóði: 549300IFL3XJKTRHZ480) 

— Moody's Investors Service EMEA Ltd (LEI-kóði: 54930009NU3JYS1HTT72) 

— Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (LEI-kóði: 54930016113PD33V1H31) 

— modeFinance S.r.l. (LEI-kóði: 815600B85A94A0122614) 

— INC Rating Sp. z o.o. (LEI-kóði: 259400SUBF5EPOGK0983) 

— Rating-Agentur Expert RA GmbH (LEI-kóði: 213800P3OOBSGWN2UE81) 

— Önnur tilnefnd utanaðkomandi lánshæfismatsfyrirtæki 

Þessi liður skal tilgreindur þegar ytra lánshæfismat (C0320) er tilkynnt.“ 

d) Í sniðmáti S.06.03.C0030 kemur eftirfarandi í stað síðasta málsliðar leiðbeininganna: 

„Flokkur „4 — Einingar um sameiginlega fjárfestingu“ skulu notaðar eingöngu fyrir óveruleg hrakvirði fyrir bæði 

„sjóðasjóði“ og sérhverja aðra sjóði.“ 

e) Í sniðmáti S.08.01.C0300 kemur eftirfarandi í stað leiðbeininganna: 

„Tilgreinið lánshæfismatsstofnunina (utanaðkomandi lánshæfismatsfyrirtæki) sem gefur ytra lánshæfismat í C0290, 

með því að nota eftirfarandi tæmandi skrá. Ef möt eru gefin út af útibúum utanaðkomandi lánshæfismatsfyrirtækis 

vinsamlega tilgreina móðurfélag þess (tilvísunin er í skrá Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar yfir skráð 

eða vottuð lánshæfismatsfyrirtæki í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1060/2009 frá 

16. september 2009 um lánshæfismatsfyrirtæki). Ef nýtt lánshæfismatsfyrirtæki er skráð eða vottað af Evrópsku 

verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni og á meðan hin tæmandi skrá er ekki uppfærð, vinsamlega tilgreinið „Annað 

tilnefnt utanaðkomandi lánshæfismatsfyrirtæki“. 

Gildir um a.m.k. CIC-flokka 1, 2, 5, 6 og 8 (veðlán og önnur lán, önnur en veðlán og önnur lán til einstaklinga), þar sem 

við á. 

— Euler Hermes Rating GmbH (auðkenni lögaðila, LEI-kóði: 391200QXGLWHK9VK6V27) 

— Japan Credit Rating Agency Ltd (LEI-kóði: 35380002378CEGMRVW86) 

— BCRA-Credit Rating Agency AD (LEI-kóði: 747800Z0IC3P66HTQ142) 

— Creditreform Rating AG (LEI-kóði: 391200PHL11KDUTTST66) 

— Scope Ratings AG (áður PSR Rating GmbH) (LEI-kóði: 391200WU1EZUQFHDWE91) 

— ICAP Group SA (LEI-kóði: 2138008U6LKT8VG2UK85) 

— GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (LEI-kóði: 391200OLWXCTKPADVV72) 

— ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (LEI-kóði: 529900977LETWLJF3295) 

— ARC Ratings, S.A. (áður Companhia Portuguesa de Rating, S.A) (LEI-kóði: 213800OZNJQMV6UA7D79) 

— AM Best Europe-Rating Services Ltd (AMBERS) (LEI-kóði: 549300VO8J8E5IQV1T26) 

— DBRS Ratings Limited (LEI-kóði: 5493008CGCDQLGT3EH93)  
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— Pancosma France S.A.S. (LEI-kóði: 2138009Y4TCZT6QOJO69) 

— Fitch Deutschland GmbH (LEI-kóði: 213800JEMOT1H45VN340) 

— Fitch Italia S.p.A. (LEI-kóði: 213800POJ9QSCHL3KR31) 

— Fitch Polska S.A. (LEI-kóði: 213800RYJTJPW2WD5704) 

— Fitch Ratings España S.A.U. (LEI-kóði: 213800RENFIIODKETE60) 

— Fitch Ratings Limited (LEI-kóði: 2138009F8YAHVC8W3Q52) 

— Fitch Ratings CIS Limited (LEI-kóði: 213800B7528Q4DIF2G76) 

— Moody's Investors Service Cyprus Ltd (LEI-kóði: 549300V4LCOYCMNUVR81) 

— Moody's France S.A.S. (LEI-kóði: 549300EB2XQYRSE54F02) 

— Moody's Deutschland GmbH (LEI-kóði: 549300M5JMGHVTWYZH47) 

— Moody's Italia S.r.l. (LEI-kóði: 549300GMXJ4QK70UOU68) 

— Moody's Investors Service España S.A. (LEI-kóði: 5493005X59ILY4BGJK90) 

— Moody's Investors Service Ltd (LEI-kóði: 549300SM89WABHDNJ349) 

— S&P Global Ratings France SAS (LEI-kóði: 54930035REY2YCDSBH09) 

— S&P Global Ratings Italy S.R.L. (LEI-kóði: 54930000NMOJ7ZBUQ063) 

— Standard & Poor's Credit Market Services Europe Limited (LEI-kóði: 549300363WVTTH0TW460) 

— CRIF Ratings S.r.l. (áður CRIF S.p.A.) (LEI-kóði: 8156001AB6A1D740F237) 

— Capital Intelligence Ratings Ltd (LEI-kóði: 549300RE88OJP9J24Z18) 

— European Rating Agency, a.s. (LEI-kóði: 097900BFME0000038276) 

— Axesor conocer para decidir SA (LEI-kóði: 95980020140005900000) 

— Cerved Rating Agency S.p.A. (áður CERVED Group S.p.A.) (LEI-kóði: 8156004AB6C992A99368) 

— Kroll Bond Rating Agency (LEI-kóði: 549300QYZ5CZYXTNZ676) 

— The Economist Intelligence Unit Ltd (LEI-kóði: 213800Q7GRZWF95EWN10) 

— Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (LEI-kóði: 815600BF4FF53B7C6311) 

— Spread Research (LEI-kóði: 969500HB6BVM2UJDOC52) 

— EuroRating Sp. z o.o. (LEI-kóði: 25940027QWS5GMO74O03) 

— HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings) (LEI-kóði: 549300IFL3XJKTRHZ480) 

— Moody's Investors Service EMEA Ltd (LEI-kóði: 54930009NU3JYS1HTT72) 

— Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (LEI-kóði: 54930016113PD33V1H31) 

— modeFinance S.r.l. (LEI-kóði: 815600B85A94A0122614) 

— INC Rating Sp. z o.o. (LEI-kóði: 259400SUBF5EPOGK0983) 

— Rating-Agentur Expert RA GmbH (LEI-kóði: 213800P3OOBSGWN2UE81) 

— Önnur tilnefnd utanaðkomandi lánshæfismatsfyrirtæki 

Þessi liður skal tilgreindur þegar ytra lánshæfismat (C0290) er tilkynnt.“ 

f) Í sniðmáti S.31.01.C0220 kemur eftirfarandi í stað leiðbeininganna: 

„Tilgreinið lánshæfismatsstofnunina (utanaðkomandi lánshæfismatsfyrirtæki) sem gefur ytra lánshæfismat í C0210, 

með því að nota eftirfarandi tæmandi skrá. Ef möt eru gefin út af útibúum utanaðkomandi lánshæfismatsfyrirtækis 

vinsamlega tilgreina móðurfélag þess (tilvísunin er í skrá Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar yfir skráð 

eða vottuð lánshæfismatsfyrirtæki í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1060/2009 frá 

16. september 2009 um lánshæfismatsfyrirtæki). Ef nýtt lánshæfismatsfyrirtæki er skráð eða vottað af Evrópsku 

verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni og á meðan hin tæmandi skrá er ekki uppfærð, vinsamlega tilgreinið „Annað 

tilnefnt utanaðkomandi lánshæfismatsfyrirtæki“. 

— Euler Hermes Rating GmbH (auðkenni lögaðila, LEI-kóði: 391200QXGLWHK9VK6V27) 

— Japan Credit Rating Agency Ltd (LEI-kóði: 35380002378CEGMRVW86) 

— BCRA-Credit Rating Agency AD (LEI-kóði: 747800Z0IC3P66HTQ142)  
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— Creditreform Rating AG (LEI-kóði: 391200PHL11KDUTTST66) 

— Scope Ratings AG (áður PSR Rating GmbH) (LEI-kóði: 391200WU1EZUQFHDWE91) 

— ICAP Group SA (LEI-kóði: 2138008U6LKT8VG2UK85) 

— GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (LEI-kóði: 391200OLWXCTKPADVV72) 

— ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (LEI-kóði: 529900977LETWLJF3295) 

— ARC Ratings, S.A. (áður Companhia Portuguesa de Rating, S.A) (LEI-kóði: 213800OZNJQMV6UA7D79) 

— AM Best Europe-Rating Services Ltd (AMBERS) (LEI-kóði: 549300VO8J8E5IQV1T26) 

— DBRS Ratings Limited (LEI-kóði: 5493008CGCDQLGT3EH93) 

— Pancosma France S.A.S. (LEI-kóði: 2138009Y4TCZT6QOJO69) 

— Fitch Deutschland GmbH (LEI-kóði: 213800JEMOT1H45VN340) 

— Fitch Italia S.p.A. (LEI-kóði: 213800POJ9QSCHL3KR31) 

— Fitch Polska S.A. (LEI-kóði: 213800RYJTJPW2WD5704) 

— Fitch Ratings España S.A.U. (LEI-kóði: 213800RENFIIODKETE60) 

— Fitch Ratings Limited (LEI-kóði: 2138009F8YAHVC8W3Q52) 

— Fitch Ratings CIS Limited (LEI-kóði: 213800B7528Q4DIF2G76) 

— Moody's Investors Service Cyprus Ltd (LEI-kóði: 549300V4LCOYCMNUVR81) 

— Moody's France S.A.S. (LEI-kóði: 549300EB2XQYRSE54F02) 

— Moody's Deutschland GmbH (LEI-kóði: 549300M5JMGHVTWYZH47) 

— Moody's Italia S.r.l. (LEI-kóði: 549300GMXJ4QK70UOU68) 

— Moody's Investors Service España S.A. (LEI-kóði: 5493005X59ILY4BGJK90) 

— Moody's Investors Service Ltd (LEI-kóði: 549300SM89WABHDNJ349) 

— S&P Global Ratings France SAS (LEI-kóði: 54930035REY2YCDSBH09) 

— S&P Global Ratings Italy S.R.L. (LEI-kóði: 54930000NMOJ7ZBUQ063) 

— Standard & Poor's Credit Market Services Europe Limited (LEI-kóði: 549300363WVTTH0TW460) 

— CRIF Ratings S.r.l. (áður CRIF S.p.A.) (LEI-kóði: 8156001AB6A1D740F237) 

— Capital Intelligence Ratings Ltd (LEI-kóði: 549300RE88OJP9J24Z18) 

— European Rating Agency, a.s. (LEI-kóði: 097900BFME0000038276) 

— Axesor conocer para decidir SA (LEI-kóði: 95980020140005900000) 

— Cerved Rating Agency S.p.A. (áður CERVED Group S.p.A.) (LEI-kóði: 8156004AB6C992A99368) 

— Kroll Bond Rating Agency (LEI-kóði: 549300QYZ5CZYXTNZ676) 

— The Economist Intelligence Unit Ltd (LEI-kóði: 213800Q7GRZWF95EWN10) 

— Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (LEI-kóði: 815600BF4FF53B7C6311) 

— Spread Research (LEI-kóði: 969500HB6BVM2UJDOC52) 

— EuroRating Sp. z o.o. (LEI-kóði: 25940027QWS5GMO74O03) 

— HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings) (LEI-kóði: 549300IFL3XJKTRHZ480) 

— Moody's Investors Service EMEA Ltd (LEI-kóði: 54930009NU3JYS1HTT72) 

— Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (LEI-kóði: 54930016113PD33V1H31) 

— modeFinance S.r.l. (LEI-kóði: 815600B85A94A0122614) 

— INC Rating Sp. z o.o. (LEI-kóði: 259400SUBF5EPOGK0983) 

— Rating-Agentur Expert RA GmbH (LEI-kóði: 213800P3OOBSGWN2UE81) 

— Önnur tilnefnd utanaðkomandi lánshæfismatsfyrirtæki“.  
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g) Í sniðmáti S.31.02.C0280 kemur eftirfarandi í stað leiðbeininganna: 

„Tilgreinið lánshæfismatsstofnunina (utanaðkomandi lánshæfismatsfyrirtæki) sem gefur ytra lánshæfismat í C0270, 

með því að nota eftirfarandi tæmandi skrá. Ef möt eru gefin út af útibúum utanaðkomandi lánshæfismatsfyrirtækis 

vinsamlega tilgreina móðurfélag þess (tilvísunin er í skrá Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar yfir skráð 

eða vottuð lánshæfismatsfyrirtæki í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1060/2009 frá 

16. september 2009 um lánshæfismatsfyrirtæki). Ef nýtt lánshæfismatsfyrirtæki er skráð eða vottað af Evrópsku 

verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni og á meðan hin tæmandi skrá er ekki uppfærð, vinsamlega tilgreinið „Annað 

tilnefnt utanaðkomandi lánshæfismatsfyrirtæki“. 

— Euler Hermes Rating GmbH (auðkenni lögaðila, LEI-kóði: 391200QXGLWHK9VK6V27) 

— Japan Credit Rating Agency Ltd (LEI-kóði: 35380002378CEGMRVW86) 

— BCRA-Credit Rating Agency AD (LEI-kóði: 747800Z0IC3P66HTQ142) 

— Creditreform Rating AG (LEI-kóði: 391200PHL11KDUTTST66) 

— Scope Ratings AG (áður PSR Rating GmbH) (LEI-kóði: 391200WU1EZUQFHDWE91) 

— ICAP Group SA ( (LEI-kóði: 2138008U6LKT8VG2UK85) 

— GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (LEI-kóði: 391200OLWXCTKPADVV72) 

— ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (LEI-kóði: 529900977LETWLJF3295) 

— ARC Ratings, S.A. (áður Companhia Portuguesa de Rating, S.A) (LEI-kóði: 213800OZNJQMV6UA7D79) 

— AM Best Europe-Rating Services Ltd (AMBERS) (LEI-kóði: 549300VO8J8E5IQV1T26) 

— DBRS Ratings Limited (LEI-kóði: 5493008CGCDQLGT3EH93) 

— Pancosma France S.A.S. (LEI-kóði: 2138009Y4TCZT6QOJO69) 

— Fitch Deutschland GmbH (LEI-kóði: 213800JEMOT1H45VN340) 

— Fitch Italia S.p.A. (LEI-kóði: 213800POJ9QSCHL3KR31) 

— Fitch Polska S.A. (LEI-kóði: 213800RYJTJPW2WD5704) 

— Fitch Ratings España S.A.U. (LEI-kóði: 213800RENFIIODKETE60) 

— Fitch Ratings Limited (LEI-kóði: 2138009F8YAHVC8W3Q52) 

— Fitch Ratings CIS Limited (LEI-kóði: 213800B7528Q4DIF2G76) 

— Moody's Investors Service Cyprus Ltd (LEI-kóði: 549300V4LCOYCMNUVR81) 

— Moody's France S.A.S. (LEI-kóði: 549300EB2XQYRSE54F02) 

— Moody's Deutschland GmbH (LEI-kóði: 549300M5JMGHVTWYZH47) 

— Moody's Italia S.r.l. (LEI-kóði: 549300GMXJ4QK70UOU68) 

— Moody's Investors Service España S.A. (LEI-kóði: 5493005X59ILY4BGJK90) 

— Moody's Investors Service Ltd (LEI-kóði: 549300SM89WABHDNJ349) 

— S&P Global Ratings France SAS (LEI-kóði: 54930035REY2YCDSBH09) 

— S&P Global Ratings Italy S.R.L. (LEI-kóði: 54930000NMOJ7ZBUQ063) 

— Standard & Poor's Credit Market Services Europe Limited (LEI-kóði: 549300363WVTTH0TW460) 

— CRIF Ratings S.r.l. (áður CRIF S.p.A.) (LEI-kóði: 8156001AB6A1D740F237) 

— Capital Intelligence Ratings Ltd (LEI-kóði: 549300RE88OJP9J24Z18) 

— European Rating Agency, a.s. (LEI-kóði: 097900BFME0000038276) 

— Axesor conocer para decidir SA (LEI-kóði: 95980020140005900000) 

— Cerved Rating Agency S.p.A. (áður CERVED Group S.p.A.) (LEI-kóði: 8156004AB6C992A99368) 

— Kroll Bond Rating Agency (LEI-kóði: 549300QYZ5CZYXTNZ676) 

— The Economist Intelligence Unit Ltd (LEI-kóði: 213800Q7GRZWF95EWN10) 

— Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (LEI-kóði: 815600BF4FF53B7C6311) 

— Spread Research (LEI-kóði: 969500HB6BVM2UJDOC52) 

— EuroRating Sp. z o.o. (LEI-kóði: 25940027QWS5GMO74O03)  
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— HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings) (LEI-kóði: 549300IFL3XJKTRHZ480) 

— Moody's Investors Service EMEA Ltd (LEI-kóði: 54930009NU3JYS1HTT72) 

— Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (LEI-kóði: 54930016113PD33V1H31) 

— modeFinance S.r.l. (LEI-kóði: 815600B85A94A0122614) 

— INC Rating Sp. z o.o. (LEI-kóði: 259400SUBF5EPOGK0983) 

— Rating-Agentur Expert RA GmbH (LEI-kóði: 213800P3OOBSGWN2UE81) 

— Önnur tilnefnd utanaðkomandi lánshæfismatsfyrirtæki“, 

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

a) Í sniðmáti S.01.02.C0010/R0040 kemur eftirfarandi í stað leiðbeininganna: 

„Tilgreinið gerð félagsins sem gefur skýrslu. Eftirfarandi tæmandi skrá yfir valkosti skal notuð til að tilgreina starfsemi 

félagsins: 

2 — Líftryggingafélög 

3 — Skaðatryggingafélög 

4 — Félög sem leggja stund á bæði líf- og skaðatryggingastarfsemi — 2. mgr. 73. gr. 

5 — Félög sem leggja stund á bæði líf- og skaðatryggingastarfsemi — 5. mgr. 73. gr. 

6 — Endurtryggingafélög“. 

b) Í sniðmáti S.01.02.C0010/R0100 valkostunum „3 — Endurframlagning sniðmáta S.30 í samræmi við leiðbeiningar 

sniðmátsins“ og „4 — Óútfyllt framlagning“ bætt við leiðbeiningarnar á eftir valkosti „2 — Skýrslugjöf eftir þörfum“. 

c) Í sniðmáti S.04.01 kemur eftirfarandi í stað annarrar málsgreinar almennra athugasemda: 

„Þetta sniðmát á að tilkynna út frá reikningsskilasjónarmiði, þ.e.: Staðbundnum góðum reikningsskilavenjum (GAAP) 

eða alþjóðlegum reikningsskilastaðli (IFRS) ef viðurkenndur sem staðbundin góð reikningsskilavenja. Þó skal að nota 

vátryggingagreinar eins og skilgreindar eru í I. viðauka við framselda reglugerð (ESB) 2015/35. Félög skulu nota sama 

viðurkenningar- og matsgrundvöll og fyrir birtu reikningsskilin. Engrar nýrrar viðurkenningar eða nýs endurmats er 

krafist, nema fyrir flokkunina á milli fjárfestingarsamninga og vátryggingasamninga þegar það á við í reiknings-

skilunum. Þetta sniðmát skal ná yfir allan vátryggingarekstur án tillits til mögulegrar ólíkrar flokkunar á milli fjár-

festingasamninga og vátryggingasamninga í reikningsskilunum.“ 

d) Í sniðmáti S.06.03 kemur eftirfarandi í stað þriðju málsgreinar almennu athugasemdanna: 

„Fyrir tilgreininguna á löndum skal gegnsæisaðferðinni beitt til að tilgreina áhættuskuldbindinguna á land fyrir 90% af 

virði sjóðanna. Félög skulu hafa fullnægjandi vissu fyrir því að þau 10% sem ekki eru tilgreind eftir landi séu dreifð 

yfir landfræðileg svæði, t.d. að ekki meira en 5% séu í einu einstöku landi. Gegnsæisaðferðinni skal beitt m.t.t. fjár-

hæðarinnar sem fjárfest er, með því að byrja á stærsta niður til minnsta einstaka sjóðs og skal aðferðinni beitt með 

samræmdum hætti yfir tíma.“ 

e) Í sniðmáti S.12.01 eru eftirfarandi orð úr fyrstu setningu leiðbeininganna fyrir liði C0150/R0320 og C0210/R0320 felld 

brott: 

„þegar umbreytingaraðlöguninni á viðeigandi áhættulausan vaxtaferil hefur verið beitt“. 

f) Í sniðmáti S.12.01 eru eftirfarandi orð úr fyrstu setningu leiðbeininganna fyrir liði C0020, C0030, C0060, C0090, 

C0100, C0160, C0190, C0200/R0340, C0150/R0340 og C0210/R0340 felld brott: 

„þegar aðlöguninni vegna óstöðugleika hefur verið beitt“. 

g) Í sniðmáti S.12.01 eru eftirfarandi orð úr fyrstu setningu leiðbeininganna fyrir liði C0020, C0030, C0060, C0090, 

C0100, C0160, C0190, C0200/R0360, C0150/R0360 og C0210/R0360 felld brott: 

„þegar aðlöguninni vegna samræmingar hefur verið beitt“. 

h) Í sniðmáti S.17.01 eru eftirfarandi orð úr fyrstu setningu leiðbeininganna fyrir liði C0020-C0170/R0470 og 

C0180/R0470 felld brott: 

„þegar umbreytingaraðlöguninni á viðeigandi áhættulausan vaxtaferil hefur verið beitt“.  
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i) Í sniðmáti S.21.01 kemur eftirfarandi í stað þriðju og fjórðu málsgreinar almennu athugasemdanna: 

„Tjónadreifingarsnið skaðatryggingar sýnir dreifingu uppsafnaðra gjaldfærðra tjóna, í (fyrirframskilgreindum) 

flokkum, við lok skýrslugjafarársins. 

Uppsöfnuð, gjaldfærð tjón merkir samtölu vergra, greiddra tjóna og vergra tilkynntra, en óuppgerðra tjóna, í hverju 

tilviki fyrir sig fyrir hvert tjónstilvik, útistandandi eða afgreitt, sem tilheyrir tilteknu tjónaári („AY“)/tryggingarári 

(„UWY“) (AY/UWY). Fjárhæðir vergra tjóna innihalda alla þætti sem bótagreiðslan sjálf er samsett úr en að undan-

skildum sérhverjum útgjöldum, nema þeim sem rekja má til sértækra tjóna. Upplýsingar varðandi bótagreiðslur skulu 

tilkynntar án endurheimta og aðilaskipta. Krafist er sögulegra gagna allt aftur til þess er Gjaldþolsáætlun II var fyrst 

beitt.“ 

j) Í sniðmáti S.21.01.C0030/R0010 til R0210 kemur eftirfarandi í stað annarrar og þriðju málsgreinar leiðbeininganna: 

„Ef reikningsskilagjaldmiðillinn er í evrum er hægt að nota einn af eftirfarandi 5 grunnvalkostum sem byggjast á 

normaltjónadreifingu: 

1 — 20 flokkar af 5 000 auk 1 opins aukaflokks fyrir uppsafnað tjón á tímabilinu > 100 000. 

2 — 20 flokkar af 50 000 auk 1 opins aukaflokks fyrir uppsafnað tjón á tímabilinu > 1 milljón. 

3 — 20 flokkar af 250 000 auk 1 opins aukaflokks fyrir uppsafnað tjón á tímabilinu > 5 milljónir. 

4 — 20 flokkar af 1 milljón auk 1 opins aukaflokks fyrir uppsafnað tjón á tímabilinu > 20 milljónir. 

5 — 20 flokkar af 5 milljón auk 1 opins aukaflokks fyrir uppsafnað tjón á tímabilinu > 100 milljónir. 

Þó skal félag nota flokka sérstaka fyrir félagið, einkum þegar uppsafnað tjón á tímabilinu < 100 000 til að tryggja að 

sundurliðunarstigið sé nægjanlegt til að gefa viðunandi innsýn í dreifinguna á uppsöfnuðu gjaldfærðu tjónunum, nema 

þau séu þegar tilgreind af eftirlitsyfirvaldinu.“ 

k) Í sniðmáti S.21.01.C0050, C0070, C0090, C0110, C0130, C0150, C0170, C0190, C0210, C0230, C0250, C0270, 

C0290, C0310, C0330/R0010 til R0210 kemur eftirfarandi í stað fyrsta málsliðar leiðbeininganna: 

„Fjöldi tjóna sem rakin eru til hvers tjóna-/tryggingarárs N til N–14, fyrir uppsöfnuð gjaldfærð tjón við lok 

skýrslugjafarársins sem falla innan upphafs- og lokafjárhæðar viðkomandi flokks.“ 

l) Í sniðmáti S.21.01.C0060, C0080, C0100, C0120, C0140, C0160, C0180, C0200, C0220, C0240, C0260, C0280, 

C0300, C0320, C0340/R0010 til R0210 kemur eftirfarandi í stað fyrstu og þriðju málsgreinar leiðbeininganna: 

„Uppsöfnuð og samanlögð fjárhæð gjaldfærðra tjóna fyrir öll einstök tjón sem tilheyra hverju tjóna-/tryggingarári N til 

N–14, fyrir uppsöfnuð tjón við lok skýrslugjafarársins sem falla innan upphafs- og lokafjárhæðar viðkomandi flokks. 

Uppsöfnuð gjaldfærð tjón: samtala vergra greiddra tjóna og vergra tilkynntra, en óuppgerðra tjóna (RBNS), í hverju 

tilviki fyrir sig fyrir hvert tjónstilvik, útistandandi og afgreitt, sem tilheyrir tilteknu tjóna-/tryggingarári (AY/UWY).“ 

m) Í sniðmáti S.30.02.C0340 kemur eftirfarandi í stað leiðbeininganna: 

„Tilgreinið lánshæfismatsstofnunina (utanaðkomandi lánshæfismatsfyrirtæki) sem gefur ytra lánshæfismat í C0330, 

með því að nota eftirfarandi tæmandi skrá. Ef möt eru gefin út af útibúum utanaðkomandi lánshæfismatsfyrirtækis 

vinsamlega tilgreina móðurfélag þess (tilvísunin er í skrá Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar yfir skráð 

eða vottuð lánshæfismatsfyrirtæki í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1060/2009 frá 

16. september 2009 um lánshæfismatsfyrirtæki). Ef nýtt lánshæfismatsfyrirtæki er skráð eða vottað af Evrópsku 

verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni og á meðan hin tæmandi skrá er ekki uppfærð, vinsamlega tilgreinið „Annað 

tilnefnt utanaðkomandi lánshæfismatsfyrirtæki“. 

— Euler Hermes Rating GmbH (auðkenni lögaðila, LEI-kóði: 391200QXGLWHK9VK6V27) 

— Japan Credit Rating Agency Ltd (LEI-kóði: 35380002378CEGMRVW86) 

— BCRA-Credit Rating Agency AD (LEI-kóði: 747800Z0IC3P66HTQ142) 

— Creditreform Rating AG (LEI-kóði: 391200PHL11KDUTTST66) 

— Scope Ratings AG (áður PSR Rating GmbH) (LEI-kóði: 391200WU1EZUQFHDWE91) 

— ICAP Group SA ( (LEI-kóði: 2138008U6LKT8VG2UK85)  
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— GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (LEI-kóði: 391200OLWXCTKPADVV72) 

— ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (LEI-kóði: 529900977LETWLJF3295) 

— ARC Ratings, S.A. (áður Companhia Portuguesa de Rating, S.A) (LEI-kóði: 213800OZNJQMV6UA7D79) 

— AM Best Europe-Rating Services Ltd (AMBERS) (LEI-kóði: 549300VO8J8E5IQV1T26) 

— DBRS Ratings Limited (LEI-kóði: 5493008CGCDQLGT3EH93) 

— Pancosma France S.A.S. (LEI-kóði: 2138009Y4TCZT6QOJO69) 

— Fitch Deutschland GmbH (LEI-kóði: 213800JEMOT1H45VN340) 

— Fitch Italia S.p.A. (LEI-kóði: 213800POJ9QSCHL3KR31) 

— Fitch Polska S.A. (LEI-kóði: 213800RYJTJPW2WD5704) 

— Fitch Ratings España S.A.U. (LEI-kóði: 213800RENFIIODKETE60) 

— Fitch Ratings Limited (LEI-kóði: 2138009F8YAHVC8W3Q52) 

— Fitch Ratings CIS Limited (LEI-kóði: 213800B7528Q4DIF2G76) 

— Moody's Investors Service Cyprus Ltd (LEI-kóði: 549300V4LCOYCMNUVR81) 

— Moody's France S.A.S. (LEI-kóði: 549300EB2XQYRSE54F02) 

— Moody's Deutschland GmbH (LEI-kóði: 549300M5JMGHVTWYZH47) 

— Moody's Italia S.r.l. (LEI-kóði: 549300GMXJ4QK70UOU68) 

— Moody's Investors Service España S.A. (LEI-kóði: 5493005X59ILY4BGJK90) 

— Moody's Investors Service Ltd (LEI-kóði: 549300SM89WABHDNJ349) 

— S&P Global Ratings France SAS (LEI-kóði: 54930035REY2YCDSBH09) 

— S&P Global Ratings Italy S.R.L. (LEI-kóði: 54930000NMOJ7ZBUQ063) 

— Standard & Poor's Credit Market Services Europe Limited (LEI-kóði: 549300363WVTTH0TW460) 

— CRIF Ratings S.r.l. (áður CRIF S.p.A.) (LEI-kóði: 8156001AB6A1D740F237) 

— Capital Intelligence Ratings Ltd (LEI-kóði: 549300RE88OJP9J24Z18) 

— European Rating Agency, a.s. (LEI-kóði: 097900BFME0000038276) 

— Axesor conocer para decidir SA (LEI-kóði: 95980020140005900000) 

— Cerved Rating Agency S.p.A. (áður CERVED Group S.p.A.) (LEI-kóði: 8156004AB6C992A99368) 

— Kroll Bond Rating Agency (LEI-kóði: 549300QYZ5CZYXTNZ676) 

— The Economist Intelligence Unit Ltd (LEI-kóði: 213800Q7GRZWF95EWN10) 

— Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (LEI-kóði: 815600BF4FF53B7C6311) 

— Spread Research (LEI-kóði: 969500HB6BVM2UJDOC52) 

— EuroRating Sp. z o.o. (LEI-kóði: 25940027QWS5GMO74O03) 

— HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings) (LEI-kóði: 549300IFL3XJKTRHZ480) 

— Moody's Investors Service EMEA Ltd (LEI-kóði: 54930009NU3JYS1HTT72) 

— Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (LEI-kóði: 54930016113PD33V1H31) 

— modeFinance S.r.l. (LEI-kóði: 815600B85A94A0122614) 

— INC Rating Sp. z o.o. (LEI-kóði: 259400SUBF5EPOGK0983) 

— Rating-Agentur Expert RA GmbH (LEI-kóði: 213800P3OOBSGWN2UE81) 

— Önnur tilnefnd utanaðkomandi lánshæfismatsfyrirtæki, 

Þessi liður skal tilgreindur þegar ytra lánshæfismat (C0330) er tilkynnt.“  
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n) Í sniðmáti S.30.04.C0240 kemur eftirfarandi í stað leiðbeininganna: 

„Tilgreinið lánshæfismatsstofnunina (utanaðkomandi lánshæfismatsfyrirtæki) sem gefur ytra lánshæfismat í C0230, 

með því að nota eftirfarandi tæmandi skrá. Ef möt eru gefin út af útibúum utanaðkomandi lánshæfismatsfyrirtækis 

vinsamlega tilgreina móðurfélag þess (tilvísunin er í skrá Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar yfir skráð 

eða vottuð lánshæfismatsfyrirtæki í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1060/2009 frá 

16. september 2009 um lánshæfismatsfyrirtæki). Ef nýtt lánshæfismatsfyrirtæki er skráð eða vottað af Evrópsku 

verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni og á meðan hin tæmandi skrá er ekki uppfærð, vinsamlega tilgreinið „Annað 

tilnefnt utanaðkomandi lánshæfismatsfyrirtæki“. 

— Euler Hermes Rating GmbH (auðkenni lögaðila, LEI-kóði: 391200QXGLWHK9VK6V27) 

— Japan Credit Rating Agency Ltd (LEI-kóði: 35380002378CEGMRVW86) 

— BCRA-Credit Rating Agency AD (LEI-kóði: 747800Z0IC3P66HTQ142) 

— Creditreform Rating AG (LEI-kóði: 391200PHL11KDUTTST66) 

— Scope Ratings AG (áður PSR Rating GmbH) (LEI-kóði: 391200WU1EZUQFHDWE91) 

— ICAP Group SA (LEI-kóði: 2138008U6LKT8VG2UK85) 

— GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (LEI-kóði: 391200OLWXCTKPADVV72) 

— ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (LEI-kóði: 529900977LETWLJF3295) 

— ARC Ratings, S.A. (áður Companhia Portuguesa de Rating, S.A) (LEI-kóði: 213800OZNJQMV6UA7D79) 

— AM Best Europe-Rating Services Ltd (AMBERS) (LEI-kóði: 549300VO8J8E5IQV1T26) 

— DBRS Ratings Limited (LEI-kóði: 5493008CGCDQLGT3EH93) 

— Pancosma France S.A.S. (LEI-kóði: 2138009Y4TCZT6QOJO69) 

— Fitch Deutschland GmbH (LEI-kóði: 213800JEMOT1H45VN340) 

— Fitch Italia S.p.A. (LEI-kóði: 213800POJ9QSCHL3KR31) 

— Fitch Polska S.A. (LEI-kóði: 213800RYJTJPW2WD5704) 

— Fitch Ratings España S.A.U. (LEI-kóði: 213800RENFIIODKETE60) 

— Fitch Ratings Limited (LEI-kóði: 2138009F8YAHVC8W3Q52) 

— Fitch Ratings CIS Limited (LEI-kóði: 213800B7528Q4DIF2G76) 

— Moody's Investors Service Cyprus Ltd (LEI-kóði: 549300V4LCOYCMNUVR81) 

— Moody's France S.A.S. (LEI-kóði: 549300EB2XQYRSE54F02) 

— Moody's Deutschland GmbH (LEI-kóði: 549300M5JMGHVTWYZH47) 

— Moody's Italia S.r.l. (LEI-kóði: 549300GMXJ4QK70UOU68) 

— Moody's Investors Service España S.A. (LEI-kóði: 5493005X59ILY4BGJK90) 

— Moody's Investors Service Ltd (LEI-kóði: 549300SM89WABHDNJ349) 

— S&P Global Ratings France SAS (LEI-kóði: 54930035REY2YCDSBH09) 

— S&P Global Ratings Italy S.R.L. (LEI-kóði: 54930000NMOJ7ZBUQ063) 

— Standard & Poor's Credit Market Services Europe Limited (LEI-kóði: 549300363WVTTH0TW460) 

— CRIF Ratings S.r.l. (áður CRIF S.p.A.) (LEI-kóði: 8156001AB6A1D740F237) 

— Capital Intelligence Ratings Ltd (LEI-kóði: 549300RE88OJP9J24Z18) 

— European Rating Agency, a.s. (LEI-kóði: 097900BFME0000038276) 

— Axesor conocer para decidir SA (LEI-kóði: 95980020140005900000) 

— Cerved Rating Agency S.p.A. (áður CERVED Group S.p.A.) (LEI-kóði: 8156004AB6C992A99368) 

— Kroll Bond Rating Agency (LEI-kóði: 549300QYZ5CZYXTNZ676) 

— The Economist Intelligence Unit Ltd (LEI-kóði: 213800Q7GRZWF95EWN10) 

— Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (LEI-kóði: 815600BF4FF53B7C6311) 

— Spread Research (LEI-kóði: 969500HB6BVM2UJDOC52)  
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— EuroRating Sp. z o.o. (LEI-kóði: 25940027QWS5GMO74O03) 

— HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings) (LEI-kóði: 549300IFL3XJKTRHZ480) 

— Moody's Investors Service EMEA Ltd (LEI-kóði: 54930009NU3JYS1HTT72) 

— Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (LEI-kóði: 54930016113PD33V1H31) 

— modeFinance S.r.l. (LEI-kóði: 815600B85A94A0122614) 

— INC Rating Sp. z o.o. (LEI-kóði: 259400SUBF5EPOGK0983) 

— Rating-Agentur Expert RA GmbH (LEI-kóði: 213800P3OOBSGWN2UE81) 

— Önnur tilnefnd utanaðkomandi lánshæfismatsfyrirtæki“, 

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

a) Í sniðmáti S.01.02.C0010/R0100 er valkosti „4 — Óútfyllt framlagning“ bætt við leiðbeiningarnar á eftir valkosti „2 — 

Skýrslugjöf eftir þörfum“. 

b) Í sniðmáti S.06.03 kemur eftirfarandi í stað þriðju málsgreinar almennu athugasemdanna: 

„Fyrir tilgreininguna á löndum skal gegnsæisaðferðinni beitt til að tilgreina áhættuskuldbindinguna á land fyrir 90% af 

virði sjóðanna. Samstæður skulu hafa fullnægjandi vissu fyrir því að þau 10% sem ekki eru tilgreind eftir landi séu 

dreifð yfir landfræðileg svæði, t.d. að ekki meira en 5% séu í einu einstöku landi. Gegnsæisaðferðinni skal beitt m.t.t. 

fjárhæðarinnar sem fjárfest er, með því að byrja á stærsta niður til minnsta einstaka sjóðs og skal aðferðinni beitt með 

samræmdum hætti yfir tíma.“ 

c) Í sniðmáti S.37.01.C0090 kemur eftirfarandi í stað leiðbeininganna: 

„Tilgreinið lánshæfismatsstofnunina (utanaðkomandi lánshæfismatsfyrirtæki) sem gefur ytra lánshæfismat í C0080, 

með því að nota eftirfarandi tæmandi skrá. Ef möt eru gefin út af útibúum utanaðkomandi lánshæfismatsfyrirtækis 

vinsamlega tilgreina móðurfélag þess (tilvísunin er í skrá Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar yfir skráð 

eða vottuð lánshæfismatsfyrirtæki í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1060/2009 frá 

16. september 2009 um lánshæfismatsfyrirtæki). Ef nýtt lánshæfismatsfyrirtæki er skráð eða vottað af Evrópsku 

verðbréfamarkaðseftirlitsstofnuninni og á meðan hin tæmandi skrá er ekki uppfærð, vinsamlega tilgreinið „Annað 

tilnefnt utanaðkomandi lánshæfismatsfyrirtæki“. 

— Euler Hermes Rating GmbH (auðkenni lögaðila, LEI-kóði: 391200QXGLWHK9VK6V27) 

— Japan Credit Rating Agency Ltd (LEI-kóði: 35380002378CEGMRVW86) 

— BCRA-Credit Rating Agency AD (LEI-kóði: 747800Z0IC3P66HTQ142) 

— Creditreform Rating AG (LEI-kóði: 391200PHL11KDUTTST66) 

— Scope Ratings AG (áður PSR Rating GmbH) (LEI-kóði: 391200WU1EZUQFHDWE91) 

— ICAP Group SA (LEI-kóði: 2138008U6LKT8VG2UK85) 

— GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH (LEI-kóði: 391200OLWXCTKPADVV72) 

— ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH (LEI-kóði: 529900977LETWLJF3295) 

— ARC Ratings, S.A. (áður Companhia Portuguesa de Rating, S.A) (LEI-kóði: 213800OZNJQMV6UA7D79) 

— AM Best Europe-Rating Services Ltd (AMBERS) (LEI-kóði: 549300VO8J8E5IQV1T26) 

— DBRS Ratings Limited (LEI-kóði: 5493008CGCDQLGT3EH93) 

— Pancosma France S.A.S. (LEI-kóði: 2138009Y4TCZT6QOJO69) 

— Fitch Deutschland GmbH (LEI-kóði: 213800JEMOT1H45VN340) 

— Fitch Italia S.p.A. (LEI-kóði: 213800POJ9QSCHL3KR31) 

— Fitch Polska S.A. (LEI-kóði: 213800RYJTJPW2WD5704) 

— Fitch Ratings España S.A.U. (LEI-kóði: 213800RENFIIODKETE60) 

— Fitch Ratings Limited (LEI-kóði: 2138009F8YAHVC8W3Q52) 

— Fitch Ratings CIS Limited (LEI-kóði: 213800B7528Q4DIF2G76) 

— Moody's Investors Service Cyprus Ltd (LEI-kóði: 549300V4LCOYCMNUVR81) 

— Moody's France S.A.S. (LEI-kóði: 549300EB2XQYRSE54F02) 
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— Moody's Deutschland GmbH (LEI-kóði: 549300M5JMGHVTWYZH47) 

— Moody's Italia S.r.l. (LEI-kóði: 549300GMXJ4QK70UOU68) 

— Moody's Investors Service España S.A. (LEI-kóði: 5493005X59ILY4BGJK90) 

— Moody's Investors Service Ltd (LEI-kóði: 549300SM89WABHDNJ349) 

— S&P Global Ratings France SAS (LEI-kóði: 54930035REY2YCDSBH09) 

— S&P Global Ratings Italy S.R.L. (LEI-kóði: 54930000NMOJ7ZBUQ063) 

— Standard & Poor's Credit Market Services Europe Limited (LEI-kóði: 549300363WVTTH0TW460) 

— CRIF Ratings S.r.l. (áður CRIF S.p.A.) (LEI-kóði: 8156001AB6A1D740F237) 

— Capital Intelligence Ratings Ltd (LEI-kóði: 549300RE88OJP9J24Z18) 

— European Rating Agency, a.s. (LEI-kóði: 097900BFME0000038276) 

— Axesor conocer para decidir SA (LEI-kóði: 95980020140005900000) 

— Cerved Rating Agency S.p.A. (áður CERVED Group S.p.A.) (LEI-kóði: 8156004AB6C992A99368) 

— Kroll Bond Rating Agency (LEI-kóði: 549300QYZ5CZYXTNZ676) 

— The Economist Intelligence Unit Ltd (LEI-kóði: 213800Q7GRZWF95EWN10) 

— Dagong Europe Credit Rating Srl (Dagong Europe) (LEI-kóði: 815600BF4FF53B7C6311) 

— Spread Research (LEI-kóði: 969500HB6BVM2UJDOC52) 

— EuroRating Sp. z o.o. (LEI-kóði: 25940027QWS5GMO74O03) 

— HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings) (LEI-kóði: 549300IFL3XJKTRHZ480) 

— Moody's Investors Service EMEA Ltd (LEI-kóði: 54930009NU3JYS1HTT72) 

— Egan-Jones Ratings Co. (EJR) (LEI-kóði: 54930016113PD33V1H31) 

— modeFinance S.r.l. (LEI-kóði: 815600B85A94A0122614) 

— INC Rating Sp. z o.o. (LEI-kóði: 259400SUBF5EPOGK0983) 

— Rating-Agentur Expert RA GmbH (LEI-kóði: 213800P3OOBSGWN2UE81) 

— Önnur tilnefnd utanaðkomandi lánshæfismatsfyrirtæki“, 

 _____   
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II. VIÐAUKI 

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

a) Í sniðmátum S.01.02.01 og S.01.02.04 er línu R0081 bætt við á eftir línu R0080 „Skýrslugjafardagsetning“ sem hér 

segir: 

„Lok fjárhagsárs R0081  “. 

b) Í sniðmáti S.19.01.01 kemur eftirfarandi í stað nafna dálkanna C0560, C1160 og C1760: 

„Lok árs (afvöxtuð gögn)“. 

c) Í sniðmáti S.23.01.04 kemur eftirfarandi í stað línu R0440: 

„Heildargjaldþol í öðrum fjármálageirum R0440      “. 

d) Í sniðmátum S.26.01.01, S.26.01.04 og SR.26.01.01 kemur eftirfarandi í stað línu R0600: 

„Gjaldmiðilsáhætta R0600        “. 

e) Í sniðmátum S.30.01.01 og S.30.02.01 er í annarri töflu sniðmátsins (þar sem vísað er til kjörfrjálsrar verndar fyrir 

líftryggingarstarfsemi) lið Z0010 breytt í Z0020. 

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

a) Í sniðmáti S.01.01.Z0020 er önnur málsgrein felld brott. 

b) Í sniðmáti S.01.01.C0010, í línum R0260 og R0270, er valkosti „18 — Ekki tilkynnt þar sem engin frumtrygginga-

starfsemi“ bætt við leiðbeiningarnar á undan valkostinum „0 — Ekki tilkynnt (í þessu tilviki er þörf á sérstökum 

rökstuðningi)“. 

c) Í sniðmáti S.01.01.C0010/R0130 kemur eftirfarandi í stað leiðbeininganna: 

„Nota skal einn valkostanna í eftirfarandi tæmandi skrá: 

1 — Tilkynnt 

4 — Ekki tilkynnt þar sem S.06.02 og S.08.01 er tilkynnt ársfjórðungslega 

5 — Ekki tilkynnt þar sem S.06.02 og S.08.01 er tilkynnt árlega 

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

d) Í sniðmáti S.01.01.C0010, í línum R0140, R0150, R0170 og R0180 í leiðbeiningunum, kemur eftirfarandi í stað 

valkostar „7 — Ekki tilkynnt þar sem engar umtalsverðar breytingar síðan við ársfjórðungsleg gagnaskil (þessi 

valkostur á aðeins við um árleg gagnaskil)“: 

„7 — Ekki tilkynnt árlega þar sem tilkynnt fyrir 4. ársfjórðung (þessi valkostur á aðeins við um árleg gagnaskil)“. 

e) Í sniðmátum S.01.01.C0010/R0460 og C0010/R0840 er valkostur „2 — Tilkynnt vegna kröfu í 112. gr.“ felldur 

brott úr leiðbeiningunum og valkostur „16 — Tilkynnt vegna kröfu í 112. gr. tilskipunar 2009/138/EB“ bætt við 

leiðbeiningarnar á eftir valkosti „9 — Ekki tilkynnt þar sem alhliða líkan er notað“. 

f) Í sniðmáti S.01.01.C0010/R0500 til R0560 og C0010/R0870 til R0930 er valkostum „16 — Tilkynnt vegna kröfu í 

112. gr. tilskipunar 2009/138/EB“ og „17 — Tilkynnt tvisvar vegna notkunar á hlutalíkani“ bætt við leiðbein-

ingarnar á undan valkosti „0 — Ekki tilkynnt af öðrum ástæðum (í þessu tilviki er þörf á sérstökum rökstuðningi)“. 

g) Í sniðmáti S.02.01.C0010-C0020/R0360 kemur eftirfarandi í stað leiðbeininganna: 

„Fjárhæðir sem vátryggingatakar, vátryggjendur og aðrir aðilar tengdir vátryggingastarfsemi greiða, sem ekki eru 

innifaldar í vátryggingaskuld. 

Þær skulu ná yfir viðskiptakröfur frá móttekinni endurtryggingu. 

Í dálknum „Gjaldþolsáætlun II“ (C0010) skal þessi reitur eingöngu innihalda gjaldfallnar fjárhæðir.“ 
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h) Í sniðmáti S.02.01.C0010-C0020/R0370 kemur eftirfarandi í stað leiðbeininganna: 

„Fjárhæðir sem endurtryggjendur og aðilar tengdir endurtryggingastarfsemi greiða, sem ekki eru innifaldar í 

endurheimtanlegum fjárhæðum frá endurtryggingasamningum. 

Þær geta náð yfir: fjárhæðirnar frá viðskiptakröfum frá endurtryggjendum sem tengjast uppgerðum kröfum 

vátryggingataka eða vátryggðra, viðskiptakröfur frá endurtryggjendum í tengslum við annað en tryggingaatburði 

eða uppgerðar vátryggingakröfur, t.d. umboðslaun. 

Í dálknum „Gjaldþolsáætlun II“ (C0010) skal þessi reitur eingöngu innihalda gjaldfallnar fjárhæðir.“ 

i) Í sniðmáti S.02.01.C0010-C0020/R0810 er „L20“ fellt brott úr kóða liðarins, 

j) Í sniðmátum S.02.01, S.25.01, S.25.02, S.25.03, S.26.01, S.26.02, S.26.03, S.26.04, S.26.05, S.26.06, S.26.07 og 

S.27.01, í lið Z0030, er önnur málsgrein felld brott. 

k) Í sniðmáti S.02.01.C0010-C0020/R0820 kemur eftirfarandi í stað leiðbeininganna: 

„Fjárhæðir til greiðslu til vátryggingataka, vátryggjenda og annarrar starfsemi sem tengd er vátryggingum, sem 

ekki eru innifaldar í vátryggingaskuld. 

Þar með taldar eru fjárhæðir til greiðslu til (endur)vátryggingamiðlara (t.d. umboðslaun sem félagið hefur enn ekki 

greitt miðlurum). 

Að undanskildum veðlánum og öðrum lánum sem skulduð eru öðrum vátryggingafélögum, ef þau tengjast 

eingöngu fjármögnun og eru ekki tengd vátryggingastarfsemi (slík veðlán og önnur lán skulu tilgreind sem fjár-

skuldbindingar). 

Þau skulu ná yfir skuldir vegna móttekinnar endurtryggingar. 

Í dálknum „Gjaldþolsáætlun II“ (C0010) skal þessi reitur eingöngu innihalda gjaldfallnar fjárhæðir.“ 

l) Í sniðmáti S.02.01.C0010-C0020/R0830 kemur eftirfarandi í stað fyrstu málsgreinar leiðbeininganna: 

„Fjárhæðir til greiðslu til endurtryggjenda (einkum hlaupareikningar) aðrar en innstæður tengdar endurtryggingar-

starfsemi sem ekki eru teknar með í endurheimtanlegum fjárhæðum frá endurtryggingasamningum. 

Þar með taldar greiðslur til endurtryggjenda sem tengjast afsöluðum iðgjöldum. 

Í dálknum „Gjaldþolsáætlun II“ (C0010) skal þessi reitur eingöngu innihalda gjaldfallnar fjárhæðir.“ 

m) Í sniðmáti S.05.01 og S.05.02 er öllum tilvísunum til „fjárhagsárs“ skipt út fyrir „skýrslutímabil“. 

n) Í sniðmáti S.05.01.C0010 til C0120, í línum R0410, R0420, S.05.01.C0130 til C0160 í línum R0430, 

S.05.01.C0010 til C0160 í línu R0500, S.05.01.C0210 til C0280 í línum R1710 og R1800, S.05.02.C0080 til 

C0140 í línum R0410, R0420, R0430 og R0500 og í S.05.02.C0220 til C0280 í línum R1710 og R1800, er 

eftirfarandi bætt við í lok leiðbeininganna: 

„Þessi liður skal tilgreindur sem jákvæð fjárhæð ef mismunurinn er neikvæður (lækkun annarrar vátrygginga-

skuldar sem leiðir til hagnaðar) eða sem neikvæð fjárhæð ef mismunur er jákvæður (hækkun annarrar vátrygginga-

skuldar sem leiðir til taps).“ 

o) Í sniðmáti S.05.01 í C0010 til C0160/R0440 og C0210 til C0280/R1720, og í S.05.02 í C0080 til C0140/R0440 og 

C0220 til C0280/R1720 er eftirfarandi bætt við í lok leiðbeininganna: 

„Þessi liður skal tilgreindur sem jákvæð fjárhæð ef mismunurinn er neikvæður eða sem neikvæð fjárhæð ef 

mismunur er jákvæður.“ 

p) Í sniðmáti S.05.02 er eftirfarandi bætt við eftir fyrsta málslið fyrstu málsgreinar almennu athugasemdanna: 

„Sniðmátið þarf ekki að fylla út þegar viðmiðunarmörkin fyrir skýrslugjöf eftir landi sem lýst er að neðan eiga ekki 

við, þ.e. heimaríkið stendur fyrir 90% eða meira af vergum bókfærðum iðgjöldum alls.“ 

q) Í sniðmáti S.06.02.C0170 kemur eftirfarandi í stað annars liðar leiðbeininganna: 

„„magn“ margfaldað með „einingarverði Gjaldþolsáætlunar II“, fyrir eignir þar sem þessir tveir liðir eiga við (plús 

„áfallnir vextir“ ef við á)“. 

r) Í sniðmáti S.06.02.C0180 kemur orðið „eignir“ í stað „verðbréfa“ í fyrsta málslið leiðbeininganna. 

s) Í sniðmáti S.06.02.C0050 kemur valkostur „7 — Reuters RIC (Reuters-kóði fyrir gerninga)“ í stað „7 — Reuters 

RIC (Reuters-kóði fyrir gerninga)+“ af hinni tæmandi skrá í leiðbeiningunum.  
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t) Í sniðmáti S.06.02.C0050 kemur tilvísun „99/1“ í stað tilvísunar „9/1“ í lok síðasta málsliðar leiðbeininganna. 

u) Í sniðmáti S.06.02.C0320 kemur eftirfarandi í stað fyrstu málsgreinar leiðbeininganna: 

„Gildir um a.m.k. CIC flokka 1, 2, 5, 6 og 8 (veðlán og önnur lán, önnur en veðlán og önnur lán til einstaklinga), 

þar sem við á. 

Þetta er lánshæfismat eignarinnar við útgáfu, á viðmiðunardagsetningu skýrslugjafarinnar, sem veitt er af tilnefndri 

lánshæfismatsstofnun (utanaðkomandi lánshæfismatsfyrirtæki). 

Ef lánshæfismat við útgáfu er ekki tiltækt skal liðurinn látinn óútfylltur.“ 

v) Í sniðmáti S.06.02.C0340 kemur eftirfarandi í stað fyrsta málsliðar leiðbeininganna: 

„Gildir um sérhverja eign sem úthluta þarf útlánagæðaþrepi á fyrir útreikning á gjaldþolskröfu.“ 

w) Í sniðmáti S.06.02.C0350 er fyrsti málsliður leiðbeininganna felldur brott og eftirfarandi kemur í stað annarrar 

málsgreinar: 

„Gildir um a.m.k. CIC-flokka 1, 2, 5, 6 og 8 (veðlán og önnur lán, önnur en veðlán og önnur lán til einstaklinga), 

þar sem við á.“ 

x) Í sniðmáti S.06.03 kemur eftirfarandi í stað annars málsliðar annarrar málsgreinar almennu athugasemdanna: 

„Að teknu tilliti til meðalhófs og sérstakra leiðbeininga í sniðmátinu skal nota gegnsæisaðferðina þar til eigna-

flokkarnir, löndin og gjaldmiðlarnir eru auðkenndir. Ef um er að ræða sjóðasjóði skal gegnsæisaðferðin fylgja 

sömu nálgun.“ 

y) Í sniðmáti S.06.03.C0060 kemur eftirfarandi í stað annarrar málsgreinar leiðbeininganna: 

„Fyrir skuldir skal tilkynna jákvæða fjárhæð, nema liðurinn sé afleiðuskuld.“ 

z) Í sniðmáti S.07.01.C0160 bætist eftirfarandi málsliður aftast í leiðbeiningarnar: 

„Þegar þörf er á má tilkynna þennan lið sem streng til að endurspegla hvernig ávöxtunin er reiknuð út.“ 

aa) Í sniðmáti S.07.01.C0170 eru orðin „þ.e. 5% skal tilgreint sem 0,05“ felld brott úr fyrstu málsgrein leiðbein-

inganna. 

bb) Í sniðmáti S.08.01.C0090 er fjórða tölulið annarrar málsgreinar breytt sem hér segir: 

„„CAU/Margar eignir/skuldir“, ef undirliggjandi eignir eða skuldir eru fleiri en ein“. 

cc) Í sniðmáti S.08.01.C0140 eru eftirfarandi orð felld brott úr fyrsta málslið leiðbeininganna: 

„(gjaldmiðla-, skuldatrygginga- og verðbréfaskiptasamningar)“. 

dd) Í sniðmáti S.08.01.C0150 kemur eftirfarandi í stað leiðbeininganna: 

„Greiðslan sem reidd er af hendi (við kaup), fyrir valrétti og einnig fyrirframgreiddar og reglubundnar iðgjalda-

greiðslur sem reiddar eru fram fyrir skiptasamninga, frá þeirri stundu sem félagið gerði afleiðusamninginn.“ 

ee) Í sniðmáti S.08.01.C0160 kemur eftirfarandi í stað leiðbeininganna: 

„Móttekin greiðsla (við sölu), fyrir valrétti og einnig fyrirframgreiddar og reglubundnar iðgjaldagreiðslur sem 

mótteknar eru fyrir skiptasamninga, frá þeirri stundu sem félagið gerði afleiðusamninginn.“ 

ff) Í sniðmáti S.08.01.C0290 kemur eftirfarandi í stað annarrar málsgreinar leiðbeininganna: 

„Lánshæfismatið á mótaðila afleiðunnar á viðmiðunardagsetningu skýrslugjafarinnar sem veitt er af tilnefndri 

lánshæfismatsstofnun (utanaðkomandi lánshæfismatsfyrirtæki).“ 

gg) Í sniðmáti S.08.01.C0290 er eftirfarandi bætt við eftir aðra málsgrein leiðbeininganna: 

„Ef lánshæfismat á útgefanda er ekki tiltækt skal liðurinn látinn óútfylltur.“ 

hh) Í sniðmáti S.08.02 kemur eftirfarandi í stað annars málsliðar fjórðu málsgreinar almennu athugasemdanna: 

„Þær eru taldar til skulda ef virði þeirra samkvæmt Gjaldþolsáætlun II er neikvætt.“  
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ii) Í sniðmáti S.08.02.C0090 er fjórða tölulið í annarri málsgrein leiðbeininganna breytt sem hér segir: 

„„CAU/Margar eignir/skuldir“, ef undirliggjandi eignir eða skuldir eru fleiri en ein“. 

jj) Í sniðmáti S.08.02.C0140 kemur eftirfarandi í stað leiðbeininganna: 

„Greiðslan sem reidd er af hendi (við kaup), fyrir valrétti og einnig fyrirframgreiddar og reglubundnar iðgjalda-

greiðslur sem reiddar eru fram fyrir skiptasamninga, frá þeirri stundu sem félagið gerði afleiðusamninginn.“ 

kk) Í sniðmáti S.08.02.C0150 kemur eftirfarandi í stað leiðbeininganna: 

„Móttekin greiðsla (við sölu), fyrir valrétti og einnig fyrirframgreiddar og reglubundnar iðgjaldagreiðslur sem 

mótteknar eru fyrir skiptasamninga, frá þeirri stundu sem félagið gerði afleiðusamninginn.“ 

ll) Í sniðmáti S.08.02.C0160 kemur eftirfarandi í stað fyrstu málsgreinar leiðbeininganna: 

„Fjárhæð hagnaðar og taps sem stafar af afleiðunni, frá þeirri stundu er félagið gerði afleiðusamninginn, sem 

innleyst er á lokadegi/gjalddaga. Samsvarar mismuninum milli virðisins (verðs) á söludegi og virðisins (verðs) á 

kaupdegi.“ 

mm) Í sniðmáti S.09.01.C0100 og C0110 kemur eftirfarandi í stað síðasta málsliðar leiðbeininganna: 

„Þennan útreikning skal gera án áfallinna vaxta.“ 

nn) Í sniðmáti S.22.01 kemur „aðlögun á heildarvátryggingaskuld“ í stað allra tilvísana í „aðlögun á vátrygg-

ingaskuld“. 

oo) Í sniðmáti S.22.01 kemur „Heildarfjárhæð heildarvátryggingaskuldar“ í stað allra tilvísana í „Heildarfjárhæð 

vátryggingaskuldar“. 

pp) Í sniðmáti S.22.01.C0020, í línum R0010 til R0090, er nýrri málsgrein bætt við í lok leiðbeininganna: 

„Ef umbreytingarfrádráttur á vátryggingaskuld á ekki við, skal tilkynna sömu fjárhæð og í C0010.“ 

qq) Í sniðmáti S.22.01.C0030/R0020 kemur eftirfarandi í stað annarrar málsgreinar leiðbeininganna: 

„Það skal vera mismunurinn á milli kjarnagjaldþolsins reiknaðs út að teknu tilliti til vátryggingaskuldarinnar án 

umbreytingarfrádráttar á vátryggingaskuld og kjarnagjaldþolsins reiknaðs út með vátryggingaskuldinni með 

langtímaábyrgð og umbreytingarráðstöfunum.“ 

rr) Í sniðmáti S.22.01.C0030/R0030 kemur eftirfarandi í stað annarrar málsgreinar leiðbeininganna: 

„Það skal vera mismunurinn á milli eigna umfram skuldir reiknaðra út að teknu tilliti til vátryggingaskuldarinnar 

án umbreytingarfrádráttar á vátryggingaskuld og eigna umfram skuldir reiknaðra út með vátryggingaskuldinni með 

langtímaábyrgð og umbreytingarráðstöfunum.“ 

ss) Í sniðmáti S.22.01.C0030/R0040 kemur eftirfarandi í stað annarrar málsgreinar leiðbeininganna: 

„Það skal vera mismunurinn á milli takmarkaða gjaldþolsins vegna fjárhagslegrar aðgreiningar reiknaðs út að 

teknu tilliti til vátryggingaskuldarinnar án umbreytingarfrádráttar á vátryggingaskuld og takmarkaða gjaldþolsins 

vegna fjárhagslegrar aðgreiningar reiknaðs út með vátryggingaskuldinni með langtímaábyrgð og umbreytingar-

ráðstöfunum.“ 

tt) Í sniðmáti S.22.01.C0030/R0050 kemur eftirfarandi í stað annarrar málsgreinar leiðbeininganna: 

„Það skal vera mismunurinn á milli viðurkenndra eiginfjárliða til að uppfylla gjaldþolskröfuna reiknaðra út að 

teknu tilliti til vátryggingaskuldarinnar án umbreytingarfrádráttar á vátryggingaskuld og viðurkenndra eiginfjárliða 

til að uppfylla gjaldþolskröfuna reiknaðra út með vátryggingaskuldinni með langtímaábyrgð og umbreytingar-

ráðstöfunum.“ 

uu) Í sniðmáti S.22.01.C0030/R0060 kemur eftirfarandi í stað annarrar málsgreinar leiðbeininganna: 

„Það skal vera mismunurinn á milli viðurkenndra eiginfjárliða til að uppfylla gjaldþolskröfu þáttar 1 reiknaðra út 

að teknu tilliti til vátryggingaskuldarinnar án umbreytingarfrádráttar á vátryggingaskuld og viðurkenndra 

eiginfjárliða til að uppfylla gjaldþolskröfu þáttar 1 reiknaðra út með vátryggingaskuldinni með langtímaábyrgð og 

umbreytingarráðstöfunum.“  
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vv) Í sniðmáti S.22.01.C0030/R0070 kemur eftirfarandi í stað annarrar málsgreinar leiðbeininganna: 

„Það skal vera mismunurinn á milli viðurkenndra eiginfjárliða til að uppfylla gjaldþolskröfu þáttar 2 reiknaðra út 

að teknu tilliti til vátryggingaskuldarinnar án umbreytingarfrádráttar á vátryggingaskuld og viðurkenndra eigin-

fjárliða til að uppfylla gjaldþolskröfu þáttar 2 reiknaðra út með vátryggingaskuldinni með langtímaábyrgð og 

umbreytingarráðstöfunum.“ 

ww) Í sniðmáti S.22.01.C0030/R0080 kemur eftirfarandi í stað annarrar málsgreinar leiðbeininganna: 

„Það skal vera mismunurinn á milli viðurkenndra eiginfjárliða til að uppfylla gjaldþolskröfu þáttar 3 reiknaðra út 

að teknu tilliti til vátryggingaskuldarinnar án umbreytingarfrádráttar á vátryggingaskuld og viðurkenndra eigin-

fjárliða til að uppfylla gjaldþolskröfu þáttar 1 reiknaðra út með vátryggingaskuldinni með langtímaábyrgð og 

umbreytingarráðstöfunum.“ 

xx) Í sniðmáti S.22.01.C0030/R0090 kemur eftirfarandi í stað annarrar málsgreinar leiðbeininganna: 

„Það skal vera mismunurinn á milli gjaldþolskröfunnar reiknaðrar út að teknu tilliti til vátryggingaskuldarinnar án 

umbreytingarfrádráttar á vátryggingaskuld og gjaldþolskröfunnar reiknaðrar út með vátryggingaskuldinni með 

langtímaábyrgð og umbreytingarráðstöfunum.“ 

yy) Í sniðmáti S.22.01.C0040, í línum R0010 til R0090, er nýrri málsgrein bætt við í lok leiðbeininganna: 

„Ef umbreytingaraðlögun á viðeigandi áhættulausan vaxtaferil á ekki við, skal tilkynna sömu fjárhæð og í C0020.“ 

zz) Í sniðmáti S.22.01.C0050/R0020 kemur eftirfarandi í stað annarrar málsgreinar leiðbeininganna: 

„Það skal vera mismunurinn á milli kjarnagjaldþolsins reiknaðs út að teknu tilliti til vátryggingaskuldarinnar án 

umbreytingarfrádráttar á viðeigandi áhættulausan vaxtaferil og kjarnagjaldþolsins reiknaðs út með vátrygginga-

skuldinni sem tilkynnt er samkvæmt C0020.“ 

aaa) Í sniðmáti S.22.01.C0050/R0030 kemur eftirfarandi í stað annarrar málsgreinar leiðbeininganna: 

„Það skal vera mismunurinn á milli eigna umfram skuldir reiknaðra út að teknu tilliti til vátryggingaskuldarinnar 

án umbreytingaraðlögunar á viðeigandi áhættulausan vaxtaferil og eigna umfram skuldir reiknað út með 

vátryggingaskuldinni sem tilkynnt er samkvæmt C0020.“ 

bbb) Í sniðmáti S.22.01.C0050/R0040 kemur eftirfarandi í stað annarrar málsgreinar leiðbeininganna: 

„Það skal vera mismunurinn á milli takmarkaða gjaldþolsins vegna fjárhagslegrar aðgreiningar reiknaðs út að 

teknu tilliti til vátryggingaskuldarinnar án umbreytingarfrádráttar á viðeigandi áhættulausan vaxtaferil og 

takmarkaða gjaldþolsins vegna fjárhagslegrar aðgreiningar reiknaðs út með vátryggingaskuldinni sem tilkynnt er 

samkvæmt C0020.“ 

ccc) Í sniðmáti S.22.01.C0050/R0050 kemur eftirfarandi í stað annarrar málsgreinar leiðbeininganna: 

„Það skal vera mismunurinn á milli viðurkenndra eiginfjárliða til að uppfylla gjaldþolskröfuna reiknaðra út að 

teknu tilliti til vátryggingaskuldarinnar án umbreytingarfrádráttar á viðeigandi áhættulausan vaxtaferil og 

viðurkenndra eiginfjárliða til að uppfylla gjaldþolskröfuna reiknaðra út með vátryggingaskuldinni sem tilkynnt er 

samkvæmt C0020.“ 

ddd) Í sniðmáti S.22.01.C0050/R0060 kemur eftirfarandi í stað annarrar málsgreinar leiðbeininganna: 

„Það skal vera mismunurinn á milli viðurkenndra eiginfjárliða til að uppfylla gjaldþolskröfu–þáttar 1 reiknaðra út 

að teknu tilliti til vátryggingaskuldarinnar án umbreytingarfrádráttar á viðeigandi áhættulausan vaxtaferil og 

viðurkenndra eiginfjárliða til að uppfylla gjaldþolskröfu–þáttar 1 reiknaðra út með vátryggingaskuldinni sem 

tilkynnt er samkvæmt C0020.“  
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eee) Í sniðmáti S.22.01.C0050/R0070 kemur eftirfarandi í stað annarrar málsgreinar leiðbeininganna: 

„Það skal vera mismunurinn á milli viðurkenndra eiginfjárliða til að uppfylla gjaldþolskröfu–þáttar 2 reiknaðra út 

að teknu tilliti til vátryggingaskuldarinnar án umbreytingarfrádráttar á viðeigandi áhættulausan vaxtaferil og 

viðurkenndra eiginfjárliða til að uppfylla gjaldþolskröfu–þáttar 2 reiknaðra út með vátryggingaskuldinni sem 

tilkynnt er samkvæmt C0020.“ 

fff) Í sniðmáti S.22.01.C0050/R0080 kemur eftirfarandi í stað annarrar málsgreinar leiðbeininganna: 

„Það skal vera mismunurinn á milli viðurkenndra eiginfjárliða til að uppfylla gjaldþolskröfu–þáttar 3 reiknaðra út 

að teknu tilliti til vátryggingaskuldarinnar án umbreytingarfrádráttar á viðeigandi áhættulausan vaxtaferil og 

viðurkenndra eiginfjárliða til að uppfylla gjaldþolskröfu–þáttar 3 reiknaðra út með vátryggingaskuldinni sem 

tilkynnt er samkvæmt C0020.“ 

ggg) Í sniðmáti S.22.01.C0050/R0090 kemur eftirfarandi í stað annarrar málsgreinar leiðbeininganna: 

„Það skal vera mismunurinn á milli gjaldþolskröfunnar reiknaðrar út að teknu tilliti til vátryggingaskuldarinnar án 

umbreytingarfrádráttar á viðeigandi áhættulausan vaxtaferil og gjaldþolskröfunnar reiknaðrar út með vátrygginga-

skuldinni sem tilkynnt er samkvæmt C0020.“ 

hhh) Í sniðmáti S.22.01.C0060, í línum R0010 til R0090, er nýrri málsgrein bætt við í lok leiðbeininganna sem hér 

segir: 

„Ef aðlögun vegna óstöðugleika á ekki við, skal tilkynna sömu fjárhæð og í C0040.“ 

iii) Í sniðmáti S.22.01.C0070/R0020 kemur eftirfarandi í stað annarrar málsgreinar leiðbeininganna: 

„Það skal vera mismunurinn á milli kjarnagjaldþolsins reiknaðs út að teknu tilliti til vátryggingaskuldarinnar án 

aðlögunar vegna óstöðugleika og án annarra umbreytingarráðstafanna og kjarnagjaldþolsins reiknaðs út með 

vátryggingaskuldinni sem tilkynnt er samkvæmt C0040.“ 

jjj) Í sniðmáti S.22.01.C0070/R0030 kemur eftirfarandi í stað annarrar málsgreinar leiðbeininganna: 

„Það skal vera mismunurinn á milli eigna umfram skuldir reiknaðra út að teknu tilliti til vátryggingaskuldarinnar 

án aðlögunar vegna óstöðugleika og án annarra umbreytingarráðstafanna og eigna umfram skuldir reiknaðra út 

með vátryggingaskuldinni sem tilkynnt er samkvæmt C0040.“ 

kkk) Í sniðmáti S.22.01.C0070/R0040 kemur eftirfarandi í stað annarrar málsgreinar leiðbeininganna: 

„Það skal vera mismunurinn á milli takmarkaðs gjaldþols vegna fjárhagslegrar aðgreiningar reiknaðs út að teknu 

tilliti til vátryggingaskuldarinnar án aðlögunar vegna óstöðugleika og án annarra umbreytingarráðstafanna og 

takmarkaðs gjaldþols vegna fjárhagslegrar aðgreiningar reiknaðs út með vátryggingaskuldinni sem tilkynnt er 

samkvæmt C0040.“ 

lll) Í sniðmáti S.22.01.C0070/R0050 kemur eftirfarandi í stað annarrar málsgreinar leiðbeininganna: 

„Það skal vera mismunurinn á milli viðurkenndra eiginfjárliða til að uppfylla gjaldþolskröfuna reiknaðra út að 

teknu tilliti til vátryggingaskuldarinnar án aðlögunar vegna óstöðugleika og án annarra umbreytingarráðstafanna og 

viðurkenndra eiginfjárliða til að uppfylla gjaldþolskröfuna reiknaðra út með vátryggingaskuldinni sem tilkynnt er 

samkvæmt C0040.“ 

mmm) Í sniðmáti S.22.01.C0070/R0060 kemur eftirfarandi í stað annarrar málsgreinar leiðbeininganna: 

„Það skal vera mismunurinn á milli viðurkenndra eiginfjárliða til að uppfylla gjaldþolskröfu–þáttar 1 reiknaðra út 

að teknu tilliti til vátryggingaskuldarinnar án aðlögunar vegna óstöðugleika og án annarra umbreytingarráðstafanna 

og viðurkenndra eiginfjárliða til að uppfylla gjaldþolskröfu–þáttar 1 reiknaðra út með vátryggingaskuldinni sem 

tilkynnt er samkvæmt C0040.“  
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nnn) Í sniðmáti S.22.01.C0070/R0070 kemur eftirfarandi í stað annarrar málsgreinar leiðbeininganna: 

„Það skal vera mismunurinn á milli viðurkenndra eiginfjárliða til að uppfylla gjaldþolskröfu–þáttar 2 reiknaðra út 

að teknu tilliti til vátryggingaskuldarinnar án aðlögunar vegna óstöðugleika og án annarra umbreytingarráðstafanna 

og viðurkenndra eiginfjárliða til að uppfylla gjaldþolskröfu–þáttar 3 reiknaðra út með vátryggingaskuldinni sem 

tilkynnt er samkvæmt C0040.“ 

ooo) Í sniðmáti S.22.01.C0070/R0080 kemur eftirfarandi í stað annarrar málsgreinar leiðbeininganna: 

„Það skal vera mismunurinn á milli viðurkenndra eiginfjárliða til að uppfylla gjaldþolskröfu–þáttar 3 reiknaðra út 

að teknu tilliti til vátryggingaskuldarinnar án aðlögunar vegna óstöðugleika og án annarra umbreytingarráðstafanna 

og viðurkenndra eiginfjárliða til að uppfylla gjaldþolskröfu–þáttar 3 reiknaðra út með vátryggingaskuldinni sem 

tilkynnt er samkvæmt C0040.“ 

ppp) Í sniðmáti S.22.01.C0070/R0090 kemur eftirfarandi í stað annarrar málsgreinar leiðbeininganna: 

„Það skal vera mismunurinn á milli gjaldþolskröfunnar reiknaðrar út að teknu tilliti til vátryggingaskuldarinnar án 

aðlögunar vegna óstöðugleika og án annarra umbreytingarráðstafanna og gjaldþolskröfunnar reiknaðrar út með 

vátryggingaskuldinni sem tilkynnt er samkvæmt C0040.“ 

qqq) Í sniðmáti S.22.01.C0080, í línum R0010 til R0090, er nýrri málsgrein bætt við í lok leiðbeininganna: 

„Ef aðlögun vegna samræmingar á ekki við skal tilkynna sömu fjárhæð og í C0060.“ 

rrr) Í sniðmáti S.22.01.C0090/R0020 kemur eftirfarandi í stað annarrar málsgreinar leiðbeininganna: 

„Það skal vera mismunurinn á milli kjarnagjaldþolsins reiknaðs út að teknu tilliti til vátryggingaskuldarinnar án 

aðlögunar vegna samræmingar og án allra annarra umbreytingarráðstafanna og kjarnagjaldþolsins reiknaðs út með 

vátryggingaskuldinni sem tilkynnt er samkvæmt C0060.“ 

sss) Í sniðmáti S.22.01.C0090/R0030 kemur eftirfarandi í stað annarrar málsgreinar leiðbeininganna: 

„Það skal vera mismunurinn á milli eigna umfram skuldir reiknaðra út að teknu tilliti til vátryggingaskuldarinnar 

án aðlögunar vegna samræmingar og án allra annarra umbreytingarráðstafanna og eigna umfram skuldir reiknaðra 

út með vátryggingaskuldinni sem tilkynnt er samkvæmt C0060.“ 

ttt) Í sniðmáti S.22.01.C0090/R0040 kemur eftirfarandi í stað annarrar málsgreinar leiðbeininganna: 

„Það skal vera mismunurinn á milli takmarkaða gjaldþolsins vegna fjárhagslegrar aðgreiningar reiknaðs út að 

teknu tilliti til vátryggingaskuldarinnar án aðlögunar vegna samræmingar og án allra annarra umbreytingar-

ráðstafanna og takmarkaða gjaldþolsins vegna fjárhagslegrar aðgreiningar reiknaðs út með vátryggingaskuldinni 

sem tilkynnt er samkvæmt C0060.“ 

uuu) Í sniðmáti S.22.01.C0090/R0050 kemur eftirfarandi í stað annarrar málsgreinar leiðbeininganna: 

„Það skal vera mismunurinn á milli viðurkenndra eiginfjárliða til að uppfylla gjaldþolskröfuna reiknaðra út að 

teknu tilliti til vátryggingaskuldarinnar án aðlögunar vegna samræmingar og án allra annarra umbreytingar-

ráðstafanna og viðurkenndra eiginfjárliða til að uppfylla gjaldþolskröfuna reiknaðra út með vátryggingaskuldinni 

sem tilkynnt er samkvæmt C0060.“ 

vvv) Í sniðmáti S.22.01.C0090/R0060 kemur eftirfarandi í stað annarrar málsgreinar leiðbeininganna: 

„Það skal vera mismunurinn á milli viðurkenndra eiginfjárliða til að uppfylla gjaldþolskröfu–þáttar 1 reiknaðra út 

að teknu tilliti til vátryggingaskuldarinnar án aðlögunar vegna samræmingar og án allra annarra umbreytingar-

ráðstafanna og viðurkenndra eiginfjárliða til að uppfylla gjaldþolskröfu–þáttar 1 reiknaðra út með vátrygginga-

skuldinni sem tilkynnt er samkvæmt C0060.“ 

www) Í sniðmáti S.22.01.C0090/R0070 kemur eftirfarandi í stað annarrar málsgreinar leiðbeininganna: 

„Það skal vera mismunurinn á milli viðurkenndra eiginfjárliða til að uppfylla gjaldþolskröfu–þáttar 2 reiknaðra út 

að teknu tilliti til vátryggingaskuldarinnar án aðlögunar vegna samræmingar og án allra annarra umbreytingar-

ráðstafanna og viðurkenndra eiginfjárliða til að uppfylla gjaldþolskröfu–þáttar 2 reiknaðra út með vátrygginga-

skuldinni sem tilkynnt er samkvæmt C0060.“  
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xxx) Í sniðmáti S.22.01.C0090/R0080 kemur eftirfarandi í stað annarrar málsgreinar leiðbeininganna: 

„Það skal vera mismunurinn á milli viðurkenndra eiginfjárliða til að uppfylla gjaldþolskröfu–þáttar 3 reiknaðra út 

að teknu tilliti til vátryggingaskuldarinnar án aðlögunar vegna samræmingar og án allra annarra umbreytingar-

ráðstafanna og viðurkenndra eiginfjárliða til að uppfylla gjaldþolskröfu–þáttar 3 reiknaðra út með vátrygginga-

skuldinni sem tilkynnt er samkvæmt C0060.“ 

yyy) Í sniðmáti S.22.01.C0090/R0090 kemur eftirfarandi í stað annarrar málsgreinar leiðbeininganna: 

„Það skal vera mismunurinn á milli gjaldþolskröfunnar reiknaðrar út að teknu tilliti til vátryggingaskuldarinnar án 

aðlögunar vegna samræmingar og án allra annarra umbreytingarráðstafanna og gjaldþolskröfunnar reiknaðrar út 

með vátryggingaskuldinni sem tilkynnt er samkvæmt C0060.“ 

zzz) Í sniðmáti S.26.06.R0100/C0020 er „að undanskildum sjóðstengdum“ bætt við í lok fyrsta málsliðar leiðbein-

inganna, 

aaaa) Í sniðmáti S.26.06.R0200/C0020 og R0230/C0020 er „að undanskildum sjóðtengdum“ bætt við í leiðbeiningunum 

eftir orðin „tryggingaskuldbinding“, 

bbbb) Í sniðmáti S.31.01.C0150, eftir fyrsta málslið í leiðbeiningunum, er nýjum málslið bætt við sem hér segir: 

„Samsvarar samtölu fjárhæðanna sem tilkynntar eru í C0120, C0130 og C0140.“ 

cccc) Í sniðmáti S.31.01.C0210, í lok leiðbeininganna, er annarri og þriðju málsgrein bætt við sem hér segir: 

„Ef lánshæfismatið er ekki tiltækt skal liðurinn óútfylltur og endurtryggjandinn auðkenndur sem „9 — ekkert 

lánshæfismat tiltækt“ í dálki C0230 (útlánagæðaþrep). 

Þessi liður á ekki við um endurtryggjendur sem félög, sem nota eigið líkan, nota innri möt fyrir. Ef félög, sem nota 

eigið líkan, nota ekki innra mat skal þessi liður tilkynntur.“ 

dddd) Í sniðmáti S.31.02.C0270 kemur eftirfarandi í stað leiðbeininganna: 

„Lánshæfismat félags með sérstakan tilgang (ef eitthvert) sem félagið tekur tillit til og veitt er af utanaðkomandi 

lánshæfismatsfyrirtæki. 

Ef lánshæfismatið er ekki tiltækt skal liðurinn óútfylltur og félagið með sérstakan tilgang auðkennt sem „9 — 

ekkert lánshæfismat tiltækt“ í dálki C0290 (útlánagæðaþrep). 

Þessi liður á ekki við um félög með sérstakan tilgang sem félög, sem nota eigið líkan, nota innri möt fyrir. Ef félög, 

sem nota eigið líkan, nota ekki innra mat skal þessi liður tilkynntur.“ 

eeee) Í sniðmáti S.36.02.C0180 er fjórði töluliður í annarri málsgrein leiðréttur sem hér segir: 

„„CAU/Margar eignir/skuldir“, ef undirliggjandi eignir eða skuldir eru fleiri en ein“. 

ffff) Í sniðmáti S.36.02.C0190 er eftirfarandi nýrri málsgrein bætt við í lok leiðbeininganna: 

„Þessi liður er ekki tilkynntur fyrir afleiður sem hafa sem undirliggjandi eign fleiri en eina eign eða skuld.“ 

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

a) Í sniðmáti S.01.01.C0010, í línum R0100, R0300 og R0330-R0360, er valkosti „18 — Ekki tilkynnt þar sem engin 

frumtryggingastarfsemi“ bætt við leiðbeiningarnar á undan valkostinum „0 — Ekki tilkynnt (í þessu tilviki er þörf 

á sérstökum rökstuðningi)“. 

b) Í sniðmáti S.04.01.C0060 kemur eftirfarandi í stað leiðbeininganna: 

„Heildarstarfsemi félagsins sem stunduð er fyrir tilstilli frelsis til að veita þjónustu og allra EES-útibúa í EES-

löndum þar sem þau eru ekki með staðfestu, nema útibúa sem starfa samkvæmt frelsi til að veita þjónustu í 

heimalandi félagsins. 

Þetta skal vera samtalan á C0100 fyrir öll útibú.“  
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c) Í sniðmáti S.12.01.C0020, C0100/R0240 er nafni liðarins skipt út sem hér segir: 

„Vergt besta mat fyrir sjóðstreymi, útstreymi handbærs fjár, tryggðan framtíðarávinning“. 

d) Í sniðmáti S.12.01 kemur eftirfarandi í stað leiðbeininganna fyrir lið C0020, C0100/R0240: 

„Fjárhæð afvaxtaðs útstreymis handbærs fjár (greiðslur til vátryggingataka og vátryggðra) fyrir tryggðum 

framtíðarávinningi. Að því er varðar C0020/R0240, skal vátryggingagrein, eins og skilgreind er í I. viðauka við 

framselda reglugerð (ESB) 2015/35, tilkynnt „Vátrygging með ágóðahlutdeild“. Að því er varðar C0100/R0240 

skal tilkynna allan tryggðan framtíðarávinning sem varðar samþykkta endurtryggingu, án tillits til vátrygginga-

greinarinnar.“ 

e) Í sniðmáti S.12.01.C0150/R0320 er nafni liðarins skipt út sem hér segir: 

„Vátryggingaskuld án umbreytingarráðstöfunar á vexti — Alls (Önnur líftrygging en sjúkratrygging, þ.m.t. 

sjóðtengd)“. 

f) Í sniðmáti S.12.01.C0210/R0320 er nafni liðarins skipt út sem hér segir: 

„Vátryggingaskuld án umbreytingarráðstöfunar á vexti — Alls (Önnur líftrygging en sjúkratrygging, þ.m.t. 

sjóðtengd)“. 

g) Í sniðmátum S.12.01 og S.17.01, í lið Z0030, er önnur málsgrein felld brott. 

h) Í sniðmáti S.12.02 kemur eftirfarandi í stað fyrstu málsgreinar í almennu athugasemdunum: 

„Þessi liður tengist árlegri framlagningu upplýsinga fyrir einstakar einingar. Sniðmátið skal ekki fyllt út þegar 

viðmiðunarmörkin fyrir skýrslugjöf eftir landi sem lýst er að neðan eiga ekki við, þ.e. heimaríkið stendur fyrir 

100% af samtölunni á vátryggingaskuld, reiknaðri sem heild og af vergu besta mati. Þegar þessi fjárhæð er hærri en 

90% en lægri en 100% skal eingöngu tilkynna R0010, R0020 og R0030.“ 

i) Í sniðmáti S.12.02 er númeraröðinni í þriðju málsgrein almennu athugasemdanna breytt í „a“ til „f“ í stað „e“ til 

„j“. 

j) Í sniðmáti S.12.02 er númeraröðinni í fjórðu málsgrein almennu athugasemdanna breytt í „a“ til „d“ í stað „k“ til 

„n“. 

k) Í sniðmáti S.14.01.C0010 er eftirfarandi bætt við í lok leiðbeininganna: 

„Í þeim tilvikum þegar tilkynna þarf tilsvarandi vöru í fleiri en einni línu skal innihald C0010 (og C0090) fylgja 

tilteknu mynstri: 

{Auðkenniskóði (ID) vöru}/+/{útgáfunúmer}. Til dæmis „AB222/+/3“.“ 

l) Í sniðmáti S.14.01.C0040 er eftirfarandi málslið bætt við í lok leiðbeininganna: 

„Fyrir vörur sem er deilt niður á fleiri en eina línu, vinsamlega tilgreinið fjölda samninga í öllum línum sem 

tilkynntar eru.“ 

m) Í sniðmáti S.16.01 kemur eftirfarandi í stað b- og c-liðar í i. lið fjórðu málsgreinar í almennu athugasemdunum: 

„b) Fjárhæðir fyrir hvern þann gjaldmiðil sem er meira en 25% af besta mati fyrir tjónaskuld lífeyrisins á 

afvöxtuðum grunni frá þeirri skaðatryggingagrein, eða 

c) Fjárhæðir fyrir hvern þann gjaldmiðil sem er minna en 25% af besta mati fyrir tjónaskuld lífeyrisins  

(á afvöxtuðum grunni) frá þeirri skaðatryggingagrein, en meira en 5% af besta mati í heild fyrir heild-

artjónaskuld vegna lífeyris.“ 

n) Í sniðmáti S.16.01.C0020/R0040-R0190 er annar málsliður felldur brott úr leiðbeiningunum. 

o) Í sniðmáti S.16.01.C0030/R0040-R0190 er eftirfarandi bætt við í lok leiðbeininganna: 

„Þetta er hluti af vátryggingaskuld sem stofnað var til á ári N (Nettóhreyfingar milli nýrra varasjóða á ári N/losun 

varasjóða á ári N).“ 

p) Í sniðmáti S.17.02 kemur eftirfarandi í stað fyrstu málsgreinar í almennu athugasemdunum: 

„Þessi liður tengist árlegri framlagningu upplýsinga fyrir einstakar einingar. Sniðmátið er ekki fyllt út þegar 

viðmiðunarmörkin fyrir skýrslugjöf eftir landi sem lýst er að neðan eiga ekki við, þ.e. heimaríkið stendur fyrir 

100% af samtölunni á vátryggingaskuld, reiknaðri sem heild og af vergu besta mati. Þegar þessi fjárhæð er hærri en 

90% en lægri en 100% skal eingöngu tilkynna R0010, R0020 og R0030.“  
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q) Í sniðmáti S.19.01 kemur eftirfarandi í stað b- og c-liðar í ii. lið fjórðu málsgreinar í almennu athugasemdunum: 

„b) Fjárhæðir í öllum gjaldmiðlum sem eru meira en 25% af vergu besta mati tjónaskuldarinnar frá þeirri 

vátryggingagrein á sviði skaðatrygginga, eða 

c) Fjárhæðir fyrir alla gjaldmiðla sem eru minna en 25% af vergu besta mati tjónaskuldarinnar frá þeirri 

skaðatryggingagrein, en meira en 5% af vergu besta mati tjónaskuldar í heild.“ 

r) Í sniðmáti S.19.01.C0170/R0100 til R0260, C0360/R0100 til R0260 og C0560/R0100 til R0260 er tilvísun í 

„R0110“ skipt út með tilvísuninni í „R0100“ í leiðbeiningunum. 

s) Í sniðmáti S.19.01.C0560/R0100 til R0260 kemur eftirfarandi í stað fyrsta málsliðar leiðbeininganna: 

„Samtölureiturinn „Lok árs“ endurspeglar síðustu hornalínuna, en á afvöxtuðum grunni (öll gögn sem varða síðasta 

skýrslugjafarár) frá R0100 til R0250.“ 

t) Í sniðmáti S.19.01.C0600 til C0750/R0300 til R0450 er nafni liðarins skipt út sem hér segir: 

„Endurheimt frá endurtryggingu (óuppsafnaðar) — Þríhyrningur“. 

u) Í sniðmáti S.19.01.C0600 til C0750/R0300 til R0450 kemur eftirfarandi í stað fyrstu og annarrar málsgreinar 

leiðbeininganna: 

„Þríhyrningar fyrir hvert tjóna-/tryggingarár frá N–14 (og undanfarandi) og öll fyrri skýrslutímabil til — þ.m.t. — 

N (síðasta skýrslugjafarár) fyrir greiðslur (tjón sem endurtryggjandi greiddi plús endurheimtanlegar fjárhæðir frá 

endurtryggingasamningum), sem tilgreindar eru í reitnum „Verg greidd tjón (óuppsöfnuð)“, sem falla undir 

endurtryggingarsamning. 

Taka skal tillit til endurheimtanlegra fjárhæða frá endurtryggingasamningum eftir leiðréttinguna fyrir vanskilum 

mótaðila.“ 

v) Í sniðmáti S.19.01.C0760/R0300 til R0460, C0960/R0300 til R0460 og C1160/R0300 til R0460 kemur tilvísunin 

„R0300“ í stað tilvísunarinnar „R0310“ í leiðbeiningunum. 

w) Í sniðmáti S.19.01.C1160/R0300 til R0460 er nafni liðarins breytt sem hér segir: 

„Tilkynntar, en óuppgerðar, endurtryggingakröfur — Lok árs (afvöxtuð gögn)“. 

x) Í sniðmáti S.19.01.C1160/R0300 til R0460 kemur eftirfarandi í stað fyrsta málsliðar leiðbeininganna: 

„Samtölureiturinn „Lok árs“ endurspeglar síðustu hornalínuna, en á afvöxtuðum grunni (öll gögn sem varða síðasta 

skýrslugjafarár) frá R0300 til R0450.“ 

y) Í sniðmáti S.19.01.C1360/R0500 til R0660, C1560/R0500 til R0660 og C1760/R0500 til R0660 kemur tilvísunin í 

„R0500“ í stað tilvísunarinnar „R0510“ í leiðbeiningunum. 

z) Í sniðmáti S.19.01.C1560/R0500 til R0660 kemur eftirfarandi í stað fyrsta málsliðar leiðbeininganna: 

„Samtölureiturinn „Lok árs“ endurspeglar síðustu hornalínuna, en á afvöxtuðum grunni (öll gögn sem varða síðasta 

skýrslugjafarár) frá R0500 til R0650.“ 

aa) Í sniðmáti S.19.01.C1760/R0500 til R0660 er nafni liðarins breytt sem hér segir: 

„Hreinar, tilkynntar en óuppgerðar kröfur — Lok árs (afvöxtuð gögn)“. 

bb) Í sniðmáti S.19.01.C1760/R0500 til R0660 kemur eftirfarandi í stað fyrsta málsliðar leiðbeininganna: 

„Samtölureiturinn „Lok árs“ endurspeglar síðustu hornalínuna, en á afvöxtuðum grunni (öll gögn sem varða síðasta 

skýrslugjafarár) frá R0500 til R0650.“ 

cc) Í sniðmáti S.20.01 er eftirfarandi bætti við í lok annars málsliðar þriðju málsgreinar í almennu athugasemdunum: 

„eftir vátryggingagrein“. 

dd) Í sniðmáti S.22.01 kemur eftirfarandi í stað annars málsliðar þriðju málsgreinar almennu athugasemdanna: 

„Í þeim tilgangi skal beita stighækkandi áfangaskiptri aðferð með því að undanskilja hverja umbreytingarráðstöfun 

og langtímaábyrgð fyrir sig og án þess að endurreikna áhrifin af eftirstandandi ráðstöfunum eftir hvern áfanga.“  



10.12.2020 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 85/1247 

 

 

ee) Í sniðmáti S.22.01.C0020, í línum R0100 til R0110, er nýrri málsgrein bætt við í lok leiðbeininganna: 

„Ef umbreytingarfrádráttur á vátryggingaskuld á ekki við skal tilkynna sömu fjárhæð og í C0010.“ 

ff) Í sniðmáti S.22.01.C0040, í línum R0100 til R0110, er nýrri málsgrein bætt við í lok leiðbeininganna: 

„Ef umbreytingaraðlögun á viðeigandi áhættulausan vaxtaferil á ekki við, skal tilkynna sömu fjárhæð og í C0020.“ 

gg) Í sniðmáti S.22.01.C0030/R0100 kemur eftirfarandi í stað annarrar málsgreinar leiðbeininganna: 

„Það skal vera mismunurinn á milli viðurkenndra eiginfjárliða til að uppfylla kröfu um lágmarksfjármagn 

reiknaðra út að teknu tilliti til vátryggingaskuldarinnar án umbreytingarfrádráttar á vátryggingaskuld og viður-

kenndra eiginfjárliða til að uppfylla kröfu um lágmarksfjármagn reiknaðra út með vátryggingaskuldinni með 

langtímaábyrgð og umbreytingarráðstöfunum.“ 

hh) Í sniðmáti S.22.01.C0050/R0100 kemur eftirfarandi í stað annarrar málsgreinar leiðbeininganna: 

„Það skal vera mismunurinn á milli viðurkenndra eiginfjárliða til að uppfylla kröfu um lágmarksfjármagn 

reiknaðra út að teknu tilliti til vátryggingaskuldarinnar án umbreytingarfrádráttar á viðeigandi áhættulausan 

vaxtaferil og viðurkenndra eiginfjárliða til að uppfylla kröfu um lágmarksfjármagn reiknaðra út með vátrygginga-

skuldinni sem tilkynnt er samkvæmt C0020.“ 

ii) Í sniðmáti S.22.01.C0070/R0100 kemur eftirfarandi í stað annarrar málsgreinar leiðbeininganna: 

„Það skal vera mismunurinn á milli viðurkenndra eiginfjárliða til að uppfylla kröfu um lágmarksfjármagn 

reiknaðra út að teknu tilliti til vátryggingaskuldarinnar án aðlögunar vegna óstöðugleika og án annarra 

umbreytingarráðstafanna og viðurkenndra eiginfjárliða til að uppfylla kröfu um lágmarksfjármagn reiknaðra út 

með vátryggingaskuldinni sem tilkynnt er samkvæmt C0040.“ 

jj) Í sniðmáti S.22.01.C0090/R0100 kemur eftirfarandi í stað annarrar málsgreinar leiðbeininganna: 

„Það skal vera mismunurinn á milli viðurkenndra eiginfjárliða til að uppfylla kröfu um lágmarksfjármagn 

reiknaðra út að teknu tilliti til vátryggingaskuldarinnar án aðlögunar vegna samræmingar og án allra annarra 

umbreytingarráðstafanna og viðurkenndra eiginfjárliða til að uppfylla kröfu um lágmarksfjármagn reiknaðra út 

með vátryggingaskuldinni sem tilkynnt er samkvæmt C0060.“ 

kk) Í sniðmáti S.22.01.C0030/R0110 kemur eftirfarandi í stað annarrar málsgreinar leiðbeininganna: 

„Það skal vera mismunurinn á milli kröfunnar um lágmarksfjármagn reiknaðrar út að teknu tilliti til vátrygginga-

skuldarinnar án umbreytingarfrádráttar á vátryggingaskuld og kröfunnar um lágmarksfjármagn reiknaðrar út með 

vátryggingaskuldinni með langtímaábyrgð og umbreytingarráðstöfunum.“ 

ll) Í sniðmáti S.22.01.C0050/R0110 kemur eftirfarandi í stað annarrar málsgreinar leiðbeininganna: 

„Það skal vera mismunurinn á milli kröfunnar um lágmarksfjármagn reiknaðrar út að teknu tilliti til vátrygginga-

skuldarinnar án umbreytingarfrádráttar á viðeigandi áhættulausan vaxtaferil og kröfunnar um lágmarksfjármagn 

reiknaðrar út með vátryggingaskuldinni sem tilkynnt er samkvæmt C0020.“ 

mm) Í sniðmáti S.22.01.C0070/R0110 kemur eftirfarandi í stað annarrar málsgreinar leiðbeininganna: 

„Það skal vera mismunurinn á milli kröfunnar um lágmarksfjármagn reiknaðrar út að teknu tilliti til vátrygginga-

skuldarinnar án aðlögunar vegna óstöðugleika og án annarra umbreytingarráðstafanna og kröfunnar um lágmarks-

fjármagn reiknaðrar út með vátryggingaskuldinni sem tilkynnt er samkvæmt C0040.“ 

nn) Í sniðmáti S.22.01.C0090/R0110 kemur eftirfarandi í stað annarrar málsgreinar leiðbeininganna: 

„Það skal vera mismunurinn á milli kröfunnar um lágmarksfjármagn reiknaðrar út að teknu tilliti til vátrygginga-

skuldarinnar án aðlögunar vegna samræmingar og án allra annarra umbreytingarráðstafanna og kröfunnar um 

lágmarksfjármagn reiknaðrar út með vátryggingaskuldinni sem tilkynnt er samkvæmt C0060.“  
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oo) Í sniðmáti S.22.01.C0060, í línum R0100 til R0110, er nýrri málsgrein bætt við í lok leiðbeininganna sem hér 

segir: 

„Ef aðlögun vegna óstöðugleika á ekki við, skal tilkynna sömu fjárhæð og í C0040.“ 

pp) Í sniðmáti S.22.01.C0070, í línum R0100 til R0110, eru allar tilvísanir í „hámarkið á milli“ og „C0010, C0020 og“ 

felldar brott, 

qq) Í sniðmáti S.22.01.C0080, í línum R0100 til R0110, er nýrri málsgrein bætt við í lok leiðbeininganna: 

„Ef aðlögun vegna samræmingar á ekki við, skal tilkynna sömu fjárhæð og í C0060.“ 

rr) Í sniðmáti S.22.01.C0090, í línum R0100 til R0110, eru allar tilvísanir í „hámarkið á milli“ og „C0010, C0020, 

C0040 og“ felldar brott. 

ss) Í sniðmáti S.22.05, í C0010/R0010, kemur eftirfarandi í stað annarrar málsgreinar leiðbeininganna: 

„Ef endurútreiknings hefur verið krafist á grundvelli 3. mgr. 308. gr. d tilskipunar 2009/138/EB skal sá 

útreikningur eingöngu taka tillit til þeirra vátrygginga- og endurtryggingaskuldbindinga sem falla undir 

umbreytingarráðstafanirnar og sem enn eru til staðar á viðmiðunardegi endurútreikningsins, verðsettar á 

skýrslugjafardaginn (virði samkvæmt Gjaldþolsáætlun II lækkað með samningunum sem ekki eru lengur fyrir 

hendi).“ 

tt) Í sniðmáti S.22.05, í C0010/R0020, er önnur málsgrein leiðbeininganna felld brott. 

uu) Í sniðmáti S.22.05, í C0010/R0030, kemur eftirfarandi í stað annarrar málsgreinar leiðbeininganna: 

„Ef endurútreiknings hefur verið krafist á grundvelli 3. mgr. 308. gr. d tilskipunar 2009/138/EB skal sá 

útreikningur eingöngu taka tillit til þeirra vátrygginga- og endurtryggingaskuldbindinga sem falla undir umbreytingar-

ráðstafanirnar og sem enn eru til staðar á viðmiðunardegi endurútreikningsins, verðsettar á skýrslugjafardaginn 

(virði samkvæmt Gjaldþolsáætlun II að frádregnum samningum sem ekki eru lengur fyrir hendi).“ 

vv) Í sniðmáti S.22.05, í C0010/R0050, kemur eftirfarandi í stað leiðbeininganna: 

„Fjárhæð vátryggingaskuldar sem fellur undir umbreytingarfrádrátt á vátryggingaskuld, að frádregnum endur-

heimtanlegum fjárhæðum frá endurtryggingarsamningum sem reiknaðar eru út í samræmi við lög og stjórnsýslu-

fyrirmæli sem samþykkt eru skv. 15. gr. tilskipunar 73/239/EBE, 20. gr. tilskipunar 2002/83/EB og 32. gr. 

tilskipunar 2005/68/EB, daginn áður en þessar tilskipanir eru felldar úr gildi skv. 310. gr. tilskipunar 2009/138/EB. 

Ef endurútreiknings hefur verið krafist á grundvelli 3. mgr. 308. gr. d tilskipunar 2009/138/EB skal sá útreikningur 

eingöngu taka tillit til þeirra vátrygginga- og endurtryggingaskuldbindinga sem til staðar eru á viðmiðunardegi 

endurútreikningsins.“ 

ww) Í sniðmáti S.22.05.C0010/R0070 kemur eftirfarandi í stað leiðbeininganna: 

„Fjárhæð leiðréttingarinnar á vátryggingaskuld eftir sérhverja takmörkun sem beitt er í samræmi við 4. mgr. 

308. gr. d tilskipunar 2009/138/EB, ef við á. 

Ef engri takmörkun er beitt skal tilkynna sömu fjárhæð og í R0060.“ 

xx) Í sniðmáti S.27.01.C0890/R2750: Breytingin gildir ekki um íslensku útgáfuna. 

yy) Í sniðmáti S.28.02.C0130/R0350 í lok málsliðarins í leiðbeiningunum er eftirfarandi texta bætt við: 

„og 253. gr. framseldu reglugerðarinnar (ESB) 2015/35“. 

zz) Í sniðmáti S.28.02.C0140/R0550 og C0150/R0550 í lok málsliðarins í leiðbeiningunum er eftirfarandi texta bætt 

við: 

„áður en tekið er tillit til 253. gr. framseldu reglugerðarinnar (ESB) 2015/35“. 

aaa) Í sniðmáti S.29.03.C0100-C0110/R0320 og C0100-C0110/R0330 er tilvísunum til „besta mats“ skipt út með 

„lokagildi besta mats“ í leiðbeiningunum. 

bbb) Í sniðmáti S.29.04: Breytingin gildir ekki um íslensku útgáfuna. 

ccc) Í sniðmáti S.29.04 á eftir annarri málsgrein almennu athugasemdanna er þriðju málsgrein bætt við sem hér segir: 

„Félög eru skyldug að leggja fram gögn á hverju tjónaári eða tryggingarári, í samræmi við sérhverja kröfu 

landsbundna eftirlitsyfirvaldsins. Ef landsbundna eftirlitsyfirvaldið hefur ekki mælt fyrir um hvort þeirra eigi að 

nota getur félagið notað tjóna- eða tryggingarár í samræmi við hvernig þau meðhöndla hverja vátryggingagrein, að 

því tilskildu að þau noti það með samræmdum hætti, ár eftir ár.“  
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ddd) Í sniðmáti S.29.04.Z0010 kemur eftirfarandi í stað síðustu tveggja línanna neðst í tæmandi skránni í leiðbein-

ingunum: 

„37 — Líftrygging (þ.m.t. vátryggingagreinar 30, 31, 32, 34 og 36, eins og skilgreindar eru í I. viðauka við 

framselda reglugerð (ESB) 2015/35) 

38 — Heilsutrygging sem er stafrækt á svipuðum tæknilegum grunni og líftrygging (þ.m.t. vátryggingagreinar 29, 

33 og 35)“. 

eee) Í sniðmáti S.29.04.C0020/R0040 er nafni liðarins breytt sem hér segir: 

„Breytileiki besta mats“. 

fff) Í sniðmáti S.29.04.C0030/R0110 er eftirfarandi bætt við í lok fyrsta málsliðar fyrstu málsgreinar leiðbeininganna: 

„ef greiningin í S.29.03 er framkvæmd á grunni vátryggingagreina.“ 

ggg) Í sniðmáti S.29.04.C0040/R0110 er eftirfarandi texta bætti við í lok málsliðarins í annarri málsgrein 

leiðbeininganna: 

„ef greiningin í S.29.03 er framkvæmd á grunni vátryggingagreina.“ 

hhh) Í sniðmáti S.29.04.C0050/R0110 eru orðin „vegna áætlaðs inn- og útflæðis á ári N“, í dálki liðarins, felld brott. 

iii) Í sniðmátum S.30.01 og S.30.02, í annarri töflu sniðmátsins (þar sem vísað er til kjörfrjálsrar verndar fyrir 

líftryggingarstarfsemi) kemur liður Z0020 í stað liðar Z0010. 

jjj) Í sniðmáti S.30.01.C0030, S.30.01.C0200, S.30.02.C0030 og S.30.02.C0160 í lok leiðbeininganna er annarri og 

þriðju málsgrein bætt við sem hér segir: 

„Þegar þessum kóða hefur verið úthlutað má ekki endurnota hann fyrir aðra áhættu, jafnvel þótt áhættan sem 

kóðanum var upphaflega úthlutað á sé ekki lengur til staðar. 

Þegar áhætta hefur áhrif á fleiri en eina vátryggingagrein, getur sami kóði verið notaður fyrir allar vátrygginga-

greinar sem verða fyrir áhrifum.“ 

kkk) Í sniðmáti S.30.01.C0130, í lok leiðbeininganna er annarri málsgrein bætt við sem hér segir: 

„Ef um er að ræða ótakmarkaða tryggingarfjárhæð skal „Tryggingarfjárhæðin“ vera mat á væntu hugsanlegu tapi 

(reiknuðu út með því að nota sömu aðferðir og notaðar eru fyrir útreikninginn á iðgjaldinu, sem skulu endurspegla 

raunverulega áhættuskuldbindingu).“ 

lll) Í sniðmáti S.30.02 er eftirfarandi bætt við í lok fjórðu málsgreinar í almennu athugasemdunum: 

„Þegar kjörfrjáls vernd sem tilkynnt er í sniðmáti S.30.01 er tengd fleiri en einu endurtryggingafélagi skal fyllt inn 

í þetta sniðmát með eins mörgum línum og fjölda endurtryggingafélaga sem viðriðin eru þessari sértæku kjörfrjálsu 

vernd.“ 

mmm) Í sniðmáti S.30.02.C0050, í lok leiðbeininganna er annarri og þriðju málsgrein bætt við sem hér segir: 

„Ef sérstökum kóða er úthlutað af félaginu skal kóðinn vera sértækur fyrir tiltekinn endurtryggjanda eða miðlara og 

ekki skarast við neinn annan kóða sem félagið úthlutar eða auðkenni lögaðila (LEI-kóða). 

Þegar kóði er þegar til staðar (t.d. landsbundið auðkenni) er sami kóði notaður sem þetta auðkenni og skal haldið 

með samræmdum hætti yfir tíma þar til LEI-kóði liggur fyrir.“ 

nnn) Í sniðmáti S.30.02.C0330 kemur eftirfarandi í stað leiðbeininganna: 

„Lánshæfismat á endurtryggjanda á viðmiðunardagsetningu skýrslugjafarinnar sem veitt er af tilnefndri lánshæf-

ismatsstofnun (utanaðkomandi lánshæfismatsfyrirtæki). 

Ef lánshæfismat er ekki tiltækt skal liðurinn látinn óútfylltur.“ 

ooo) Í sniðmáti S.30.03.C0170 og C0180, í síðasta málslið leiðbeininganna, á eftir „Þessi liður er tilkynntur“, er 

eftirfarandi texta bætt við: 

„, þar sem við á,“. 

ppp) Í sniðmáti S.30.03.C0370 eru orðin „eða NA fyrir á ekki við“ í lok fyrsta málsliðar leiðbeininganna felld brott. 

qqq) Í sniðmáti S.30.04.C0230 kemur eftirfarandi í stað fyrstu málsgreinar leiðbeininganna: 

„Lánshæfismat á endurtryggjanda á viðmiðunardagsetningu skýrslugjafarinnar sem veitt er af tilnefndri lánshæf-

ismatsstofnun (utanaðkomandi lánshæfismatsfyrirtæki).“ 
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rrr) Í sniðmáti S.30.04.C0230, á eftir fyrstu málsgrein í leiðbeiningunum, er nýrri málsgrein bætt við sem hér segir: 

„Ef lánshæfismat er ekki tiltækt skal liðurinn látinn óútfylltur.“ 

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

a) Í sniðmáti S.01.01.C0010, línum R0150, R0160 og R0200 leiðbeininganna, kemur eftirfarandi í stað „6 — Undanþegið 

skv. 6.–8. mgr. 35. gr.“: 

„6 — Undanþegið skv. 2. mgr. 254. gr.“ 

b) Í sniðmáti S.03.01, strax á eftir lið C0010/R0010, lið C0020/R0010, er eftirfarandi bætt við leiðbeiningarnar: 

„C0020/R0010 Virði ábyrgðar/tryggingar/skilyrtrar skuldar — 

Ábyrgðir sem samstæðan veitir, þ.m.t. 

bankaábyrgðir 

Virði ábyrgða samkvæmt Gjaldþolsáætlun II sem 

samstæðan veitir, þ.m.t. bankaábyrgðir.“ 

c) Í sniðmáti S.03.01, strax á eftir lið C0010/R0030, lið C0020/R0030, er eftirfarandi bætt við leiðbeiningarnar: 

„C0020/R0030 Virði ábyrgðar/tryggingar/skilyrtrar skuldar — 

Ábyrgðir sem samstæðan móttekur, þ.m.t. 

bankaábyrgðir 

Virði ábyrgða samkvæmt Gjaldþolsáætlun II sem 

samstæðan móttekur, þ.m.t. bankaábyrgðir.“ 

d) Í sniðmáti S.05.02 er þriðja málsgrein „Sniðmátið byggist á því sem af er (fjárhags)árinu (e. year–to–date)“ felld brott. 

e) Í sniðmáti S.22.01 er eftirfarandi bætt við í lok þriðju málsgreinar í almennu athugasemdunum: 

„Þar sem mögulegt er innan samstæðu að beita báðum gerðum af umbreytingarráðstöfun fylgir sniðmátið stighækkandi 

áfangaskiptri aðferð.“ 

f) Í sniðmáti S.25.01.R0220/C0100 og S.25.02.R0220/C0100 er nýrri málsgrein bætt við í lok leiðbeininganna sem hér 

segir: 

„Það skal taka með alla þætti samstæðugjaldþolskröfunnar (R0200 + R0210), þ.m.t. gjaldþolskröfur félaga í öðrum 

fjármálageirum (R0500), gjaldþolskröfu fyrir óeftirlitsskyld þátttökuskilyrði (R0540) og gjaldþolskröfu fyrir önnur 

félög (R0550).“ 

g) Í sniðmáti S.25.01.R0500/C0100, S.25.02.R0500/C0100 og S.25.03.R0500/C0100 er nýrri málsgrein bætt við eftir 

fyrstu málsgrein leiðbeininganna sem hér segir: 

„Gert er ráð fyrir að R0500 sé jafnt samtölu R0510, R0520 og R0530.“ 

h) Í sniðmáti S.25.01.R0570/C0100 og S.25.02.R0570/C0100 er nýrri málsgrein bætt við í lok leiðbeininganna sem hér 

segir: 

„Gert er ráð fyrir að heildargjaldþolskrafan sé jöfn samtölu R0220 og R0560.“ 

i) Í sniðmáti S.25.02 er önnur lína R0220/C0100 felld brott. 

 __________  


