12.3.2020

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR
(ESB) 2017/2190

Nr. 16/53

2020/EES/16/04

frá 24. nóvember 2017
um breytingu og leiðréttingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) 2015/2452 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er
varðar verklag, framsetningu og sniðmát fyrir skýrslu um gjaldþol og fjárhagslega stöðu í samræmi við 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 fjórðu málsgrein 56. gr. og 5. mgr. 256. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

Nauðsynlegt er að auðvelda samræmda birtingu upplýsinga og bæta gæði upplýsinganna sem birtar eru, eins og kveðið
er á um í framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2452 (2).

2)

Ákvæðin í þessari reglugerð eru nátengd þar eð þau eiga við um verklag og sniðmát fyrir birtingu skýrslu um gjaldþol
og fjárhagslega stöðu. Til að tryggja samfellu milli þessara ákvæða sem ættu að taka gildi á sama tíma og til að auðvelda
þeim aðilum sem falla undir þessar skyldur, þ.m.t. fjárfestum sem ekki eru búsettir í Sambandinu, að fá af þeim
heildstæða mynd og aðgang, er æskilegt að allir tæknilegu framkvæmdarstaðlarnir sem krafist er skv. 56. gr. og 5. mgr.
256. gr. tilskipunar 2009/138/EB séu í einni 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 framkvæmdarstöðlunum, 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 ber að breyta framkvæmdarreglugerð (ESB) 2015/2452 til samræmis við það.

6)

Nokkrar minniháttar ritvillur í leiðbeiningum sniðmátanna í texta reglugerðar (ESB) 2015/2452 ætti einnig að leiðrétta.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.
Breytingaákvæði
Ákvæðum II. og III. viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2015/2452 er breytt í samræmi við I. viðauka við þessa
reglugerð.
(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 310, 25.11.2017, bls. 30. 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) 2015/2452 frá 2. desember 2015 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er
varðar verklag, framsetningu og sniðmát fyrir skýrslu um gjaldþol og fjárhagslega stöðu í samræmi við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins
2009/138/EB (Stjtíð. ESB L 347, 31.12.2015, bls. 1285).
(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 framkvæmdastjórnarinnar 2009/79/EB (Stjtíð. ESB L 331, 15.12.2010, bls. 48).
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2. gr.
Leiðréttingarákvæði
Ákvæðum I., II. og III. viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2015/2452 er breytt 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) 2015/2452 er breytt sem hér segir:
a) Í þætti S.05.01 kemur eftirfarandi í stað annarrar málsgreinar í almennu athugasemdunum:
„Þetta sniðmát skal sett fram út frá sjónarhóli reikningsskila, þ.e.: Landsbundinna góðra reikningsskilavenja (GAAP)
eða alþjóðlegra reikningsskilastaðla (IFRS), ef þeir eru samþykktir sem landsbundnar góðar reikningsskilavenjur, en
með því að nota atvinnugreinar samkvæmt Gjaldþolsáætlun II. Félög skulu nota greininga- og matsgrundvöllinn sem
notaður er fyrir birtu reikningsskilin, engra nýrra færslna eða endurmats er krafist nema að því er varðar flokkunina á
milli fjárfestingasamninga og vátryggingasamninga þegar það á við í reikningsskilunum. Þetta sniðmát skal ná yfir allan
vátryggingarekstur án tillits til mögulegrar ólíkrar flokkunar á milli fjárfestingasamninga og vátryggingasamninga í
reikningsskilunum.“
2. Ákvæðum II. viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2015/2452 er breytt sem hér segir:
a) Í þætti S.05.02 — almennar athugasemdir — kemur eftirfarandi í stað þriðju málsgreinar:
„Sniðmátið byggir á því sem af er (fjárhags)árinu. Félög skulu nota greininga- og matsgrundvöllinn sem notaður er fyrir
birtu reikningsskilin, engra nýrra færslna eða endurmats er krafist nema að því er varðar flokkunina á milli
fjárfestingasamninga og vátryggingasamninga þegar það á við í reikningsskilunum. Þetta sniðmát skal ná yfir allan
vátryggingarekstur án tillits til mögulegrar ólíkrar flokkunar á milli fjárfestingasamninga og vátryggingasamninga í
reikningsskilunum.“
3. Ákvæðum III. viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2015/2452 er breytt sem hér segir:
a) Í þætti S.05.02 — almennar athugasemdir — kemur eftirfarandi í stað annarrar málsgreinar:
„Þetta sniðmát skal birt út frá sjónarhóli reikningsskila, þ.e.: Landbundinna góðra reikningsskilavenja (GAAP) eða
alþjóðlegra reikningsskilastaðla (IFRS), ef þeir eru samþykktir sem landsbundnar góðar reikningsskilavenjur. Sniðmátið
byggir á því sem af er (fjárhags)árinu. Félög skulu nota greininga- og matsgrundvöllinn sem notaður er fyrir birtu
reikningsskilin, engra nýrra færslna eða endurmats er krafist nema að því er varðar flokkunina á milli fjárfestingasamninga
og vátryggingasamninga þegar það á við í reikningsskilunum. Þetta sniðmát skal ná yfir allan vátryggingarekstur án tillits
til mögulegrar ólíkrar flokkunar á milli fjárfestingasamninga og vátryggingasamninga í reikningsskilunum.“
_____
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II. VIÐAUKI

1. Ákvæði I. viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2015/2452 eru leiðrétt sem hér segir:
a)

Í sniðmáti S.19.01.21 kemur eftirfarandi lína í stað línu Z0010:
„Tjónaár / tryggingaár

b)

Z0020

Í sniðmáti S.23.01.01.R0230 kemur eftirfarandi í stað allrar línunnar:
„Frádrættir fyrir hlutdeildir í fjármála- og lánastofnR0230
unum

c)

R0220
“.

Í sniðmáti S.23.01.22.R0240 kemur eftirfarandi í stað allrar línunnar:
„Þar af, frádrættir samkvæmt 228. gr. tilskipunar
R0240
2009/138/EB

e)

“.

Í sniðmáti S.23.01.22.R0330 bætist eftirfarandi lína við á eftir R0320:
„Lagalega bindandi skuldbinding um að skrá og
greiða víkjandi skuldir þegar krafist er

f)

“.

Í sniðmáti S.23.01.22.R0220 kemur eftirfarandi í stað allrar línunnar:
„Gjaldþol frá reikningsskilunum sem á ekki að vera
hluti af afstemmingarvarasjóðnum og uppfyllir ekki
viðmiðin til að flokkast sem gjaldþol samkvæmt
Gjaldþolsáætlun II

d)

“.

R0330

“.

Í sniðmátum S.23.01.22.R0350 og S.23.01.22.R0340 kemur eftirfarandi í stað allra línanna:
„Bankaábyrgðir og tryggingar skv. 2. mgr. 96. gr.
R0340
tilskipunar 2009/138/EB
Bankaábyrgðir og tryggingar, aðrar en skv. 2. mgr.
96. gr. tilskipunar 2009/138/EB

g)

R0410
“.

Í sniðmáti S.23.01.22.R0440 kemur eftirfarandi í stað allrar línunnar:
„Heildargjaldþol í öðrum fjármálageirum

i)

R0440

“.

Í sniðmáti S.23.01.22.R0770 kemur eftirfarandi í stað allrar línunnar:
„Væntur hagnaður innifalinn í framtíðariðgjöldum
R0770
(EPIFP) — líftryggingastarfsemi

j)

“.

Í sniðmáti S.23.01.22.R0410 kemur eftirfarandi í stað allrar línunnar:
„Lánastofnanir, verðbréfafyrirtæki, fjármálastofnanir, rekstraraðilar sérhæfðra sjóða, rekstrarfélög
verðbréfasjóða

h)

R0350

“.

Í sniðmáti S.23.01.22.R0780 kemur eftirfarandi í stað allrar línunnar:
„Væntur hagnaður innifalinn í framtíðariðgjöldum
R0780
(EPIFP) — skaðatryggingastarfsemi

“.
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Í sniðmáti S.23.01.22.R0790 kemur eftirfarandi í stað allrar línunnar:

„Væntur heildarhagnaður innifalinn í framtíðarR0790
iðgjöldum (EPIFP)
l)

“.

Í sniðmáti S.25.01.21 kemur „C0120“ í stað „C0100“ Einfaldanir,

m) Í sniðmátum S.25.01.22, S.25.02.21 og S.25.02.22 kemur C0090 í stað C0080 og C0120 í stað C0090,
n)

Í sniðmátum S.25.02.21, S.25.02.22, S.25.03.21 og S.25.03.22.R0420 kemur eftirfarandi í stað allrar línunnar:

„Heildarfjárhæð á ígildi gjaldþolskrafna fyrir varða sjóði
o)

p)

“.

R0420

Í sniðmáti S.25.02.22, á undan „Lágmarksgjaldþolskrafa samstæðu, R0470“ falla eftirfarandi línur brott:

„Einkvæmt númer
efnisþátta

Lýsing efnisþátta

Útreikningur á
gjaldþolskröfunni

Fjárhæð sem
meðhöndluð er í
líkaninu

Eigin stiki
vátryggingafélags

Einfaldanir

C0010

C0020

C0030

C0070

C0080

C0090“

Í sniðmáti S.25.03.22, á undan „Gjaldþolskrafa fyrir aðra fjármálageira (gjaldþolskröfur sem ekki snúa að tryggingum)
— lánastofnanir, verðbréfafyrirtæki og fjármálastofnanir, rekstraraðilar sérhæfðra sjóða, rekstrarfélög verðbréfasjóða,
R0510“ falla eftirfarandi línur brott:

„Einkvæmt númer efnisþátta

Lýsing efnisþátta

Útreikningur á gjaldþolskröfunni

C0010

C0020

C0030“

2. Ákvæði bæði II. og III. viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2015/2452 eru leiðrétt sem hér segir:
a)

Í sniðmáti S.05.01.C0010 til C0120/R0410 kemur eftirfarandi í stað línunnar:

„C0010 til
C0120/R0410

Breytingar á annarri vátrygg- Breytingar á annarri vátryggingaskuld eins og skilgreint er í
ingaskuld — vergt — frumtrygg- tilskipun 91/674/EBE, eftir atvikum: Þetta eru breytingarnar á
ingastarfsemi
annarri vátryggingaskuld fyrir vergu frumtryggingastarfsemina.
Þessi liður skal tilgreindur sem jákvæð fjárhæð ef mismunurinn er neikvæður (lækkun á annarri vátryggingaskuld sem
leiðir til hagnaðar) eða sem neikvæð fjárhæð ef mismunur er
jákvæður (hækkun á annarri vátryggingaskuld sem leiðir til
taps).“

b)

Í sniðmáti S.05.01.C0010 til C0120/R0420 kemur eftirfarandi í stað línunnar:

„C0010 til
C0120/R0420

Breytingar á annarri vátrygginga- Breytingar á annarri vátryggingaskuld eins og skilgreint er í
skuld — vergt — seld hlutfallsleg tilskipun 91/674/EBE, eftir atvikum: Þetta eru breytingarnar á
endurtrygging
annarri vátryggingaskuld fyrir vergu seldu hlutfallslegu
endurtrygginguna.
Þessi liður skal tilgreindur sem jákvæð fjárhæð ef mismunurinn er neikvæður (lækkun á annarri vátryggingaskuld sem
leiðir til hagnaðar) eða sem neikvæð fjárhæð ef mismunur er
jákvæður (hækkun á annarri vátryggingaskuld sem leiðir til
taps).“
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Í sniðmáti S.05.01.C0130 til C0160/R0430 kemur eftirfarandi í stað línunnar:

„C0130 til
C0160/R0430

Breytingar á annarri vátrygginga- Breytingar á annarri vátryggingaskuld eins og skilgreint er í
skuld — vergt — seld óhlutfallsleg tilskipun 91/674/EBE, eftir atvikum: Þetta eru breytingarnar á
endurtrygging
annarri vátryggingaskuld fyrir vergu seldu óhlutfallslegu
endurtrygginguna.
Þessi liður skal tilgreindur sem jákvæð fjárhæð ef mismunurinn er neikvæður (lækkun á annarri vátryggingaskuld sem
leiðir til hagnaðar) eða sem neikvæð fjárhæð ef mismunur er
jákvæður (hækkun á annarri vátryggingaskuld sem leiðir til
taps).“

d)

Í sniðmáti S.05.01.C0010 til C0160/R0440 kemur eftirfarandi í stað línunnar:

„C0010 til
C0160/R0440

Breytingar á annarri vátrygginga- Breytingar á annarri vátryggingaskuld eins og skilgreint er í
skuld — hlutdeild endurtryggjenda tilskipun 91/674/EBE, eftir atvikum: Þetta eru breytingarnar á
annarri vátryggingaskuld sem tengjast fjárhæðunum sem
afsalað er til endurtryggjenda.
Þessi liður skal tilgreindur sem jákvæð fjárhæð ef mismunurinn er neikvæður eða sem neikvæð fjárhæð ef mismunur er
jákvæður.“

e)

Í sniðmáti S.05.01.C0010 til C0160/R0500 kemur eftirfarandi í stað línunnar:

„C0010 til
C0160/R0500

Breytingar á annarri vátrygginga- Breytingar á annarri vátryggingaskuld eins og skilgreint er í
skuld — hreint
tilskipun 91/674/EBE, eftir atvikum: Hreina fjárhæðin á
breytingum á annarri vátryggingaskuld stendur fyrir
samtöluna á frumtryggingastarfsemi og seldri endurtryggingastarfsemi, lækkuð með fjárhæðinni sem afsalað er til
endurtryggingafélaga.
Þessi liður skal tilgreindur sem jákvæð fjárhæð ef mismunurinn er neikvæður (lækkun á annarri vátryggingaskuld sem
leiðir til hagnaðar) eða sem neikvæð fjárhæð ef mismunur er
jákvæður (hækkun á annarri vátryggingaskuld sem leiðir til
taps).“

f)

Í sniðmáti S.05.01.C0210 til C0280/R1710 kemur eftirfarandi í stað línunnar:

„C0210 til
C0280/R1710

Breytingar á annarri vátrygginga- Skilgreining á breytingum á annarri vátryggingaskuld sem
skuld — vergt — frumtrygginga- mælt er fyrir um í tilskipun 91/674/EBE, eftir atvikum: Þetta
starfsemi og seld endurtrygging
eru breytingarnar á annarri vátryggingaskuld sem tengjast
vátryggingasamningum sem stafa frá vergri frumtryggingastarfsemi og endurtryggingastarfsemi.
Þessi liður skal tilgreindur sem jákvæð fjárhæð ef mismunurinn er neikvæður (lækkun á annarri vátryggingaskuld sem
leiðir til hagnaðar) eða sem neikvæð fjárhæð ef mismunur er
jákvæður (hækkun á annarri vátryggingaskuld sem leiðir til
taps).“
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Í sniðmáti S.05.01.C0210 til C0280/R1720 kemur eftirfarandi í stað línunnar:

„C0210 til
C0280/R1720

Breytingar á annarri vátrygginga- Skilgreining á breytingum á annarri vátryggingaskuld sem
skuld — hlutdeild endurtryggjenda mælt er fyrir um í tilskipun 91/674/EBE, eftir atvikum: Þetta
er hlutdeild endurtryggjenda í breytingum á annarri
vátryggingaskuld.
Þessi liður skal tilgreindur sem jákvæð fjárhæð ef mismunurinn er neikvæður eða sem neikvæð fjárhæð ef mismunur er
jákvæður.“

h)

Í sniðmáti S.05.01.C0210 til C0280/R1800 kemur eftirfarandi í stað línunnar:

„C0210 til
C0280/R1800

Breyting á annarri vátryggingaskuld Skilgreining á breytingum á annarri vátryggingaskuld sem
— hreint
mælt er fyrir um í tilskipun 91/674/EBE, eftir atvikum:
Hreinu breytingarnar á annarri vátryggingaskuld sem tengjast
samtölunni á frumtryggingastarfsemi og seldri endurtryggingastarfsemi, lækkuð með fjárhæðinni sem afsalað er til
endurtryggingafélaga.
Þessi liður skal tilgreindur sem jákvæð fjárhæð ef mismunurinn er neikvæður (lækkun á annarri vátryggingaskuld sem
leiðir til hagnaðar) eða sem neikvæð fjárhæð ef mismunur er
jákvæður (hækkun á annarri vátryggingaskuld sem leiðir til
taps).“

i)

Í sniðmáti S.05.02.C0080 til C0140/R0410 kemur eftirfarandi í stað línunnar:

„C0080 til
C0140/R0410

Breytingar á annarri vátrygginga- Breytingar á annarri vátryggingaskuld eins og skilgreint er í
skuld — vergt — frumtrygginga- tilskipun 91/674/EBE, eftir atvikum: Þetta eru breytingarnar á
starfsemi
annarri vátryggingaskuld fyrir vergu frumtryggingastarfsemina.
Þessi liður skal tilgreindur sem jákvæð fjárhæð ef mismunurinn er neikvæður (lækkun á annarri vátryggingaskuld sem
leiðir til hagnaðar) eða sem neikvæð fjárhæð ef mismunur er
jákvæður (hækkun á annarri vátryggingaskuld sem leiðir til
taps).“

j)

Í sniðmáti S.05.02.C0080 til C0140/R0420 kemur eftirfarandi í stað línunnar:

„C0080 til
C0140/R0420

Breytingar á annarri vátrygginga- Breytingar á annarri vátryggingaskuld eins og skilgreint er í
skuld — vergt — seld hlutfallsleg tilskipun 91/674/EBE, eftir atvikum: Þetta eru breytingarnar á
endurtrygging
annarri vátryggingaskuld fyrir vergu seldu hlutfallslegu
endurtrygginguna.
Þessi liður skal tilgreindur sem jákvæð fjárhæð ef mismunurinn er neikvæður (lækkun á annarri vátryggingaskuld sem
leiðir til hagnaðar) eða sem neikvæð fjárhæð ef mismunur er
jákvæður (hækkun á annarri vátryggingaskuld sem leiðir til
taps).“
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Í sniðmáti S.05.02.C0080 til C0140/R0430 kemur eftirfarandi í stað línunnar:

„C0080 til
C0140/R0430

Breytingar á annarri vátrygginga- Breytingar á annarri vátryggingaskuld eins og skilgreint er í
skuld — vergt — seld óhlutfallsleg tilskipun 91/674/EBE, eftir atvikum: Þetta eru breytingarnar á
endurtrygging
annarri vátryggingaskuld fyrir vergu mótteknu óhlutfallslegu
endurtrygginguna.
Þessi liður skal tilgreindur sem jákvæð fjárhæð ef mismunurinn er neikvæður (lækkun á annarri vátryggingaskuld sem
leiðir til hagnaðar) eða sem neikvæð fjárhæð ef mismunur er
jákvæður (hækkun á annarri vátryggingaskuld sem leiðir til
taps).“

l)

Í sniðmáti S.05.02.C0080 til C0140/R0440 kemur eftirfarandi í stað línunnar:

„C0080 til
C0140/R0440

Breytingar á annarri vátrygginga- Breytingar á annarri vátryggingaskuld eins og skilgreint er í
skuld — hlutdeild endurtryggjenda tilskipun 91/674/EBE, eftir atvikum: Þetta eru breytingarnar á
annarri vátryggingaskuld sem tengjast fjárhæðunum sem
afsalað er til endurtryggjenda.
Þessi liður skal tilgreindur sem jákvæð fjárhæð ef
mismunurinn er neikvæður eða sem neikvæð fjárhæð ef
mismunur er jákvæður.“

m) Í sniðmáti S.05.02.C0080 til C0140/R0500 kemur eftirfarandi í stað línunnar:

„C0080 til
C0140/R0500

Breytingar á annarri vátrygginga- Breytingar á annarri vátryggingaskuld eins og skilgreint er í
skuld — hreint
tilskipun 91/674/EBE, eftir atvikum: Hreina fjárhæðin á
breytingum á annarri vátryggingaskuld stendur fyrir samtöluna
á frumtryggingastarfsemi og seldri endurtryggingastarfsemi,
lækkuð með fjárhæðinni sem afsalað er til endurtryggingafélaga.
Þessi liður skal tilgreindur sem jákvæð fjárhæð ef mismunurinn er neikvæður (lækkun á annarri vátryggingaskuld sem
leiðir til hagnaðar) eða sem neikvæð fjárhæð ef mismunur er
jákvæður (hækkun á annarri vátryggingaskuld sem leiðir til
taps).“

n)

Í sniðmáti S.05.02.C0220 til C0280/R1710 kemur eftirfarandi í stað línunnar:

„C0220 til
C0280/R1710

Breytingar á annarri vátrygginga- Skilgreining á breytingum á annarri vátryggingaskuld sem
skuld — vergt
mælt er fyrir um í tilskipun 91/674/EBE, eftir atvikum: Þetta
eru breytingarnar á annarri vátryggingaskuld sem tengjast
vátryggingasamningum sem stafa frá vergri frumtryggingastarfsemi og endurtryggingastarfsemi.
Þessi liður skal tilgreindur sem jákvæð fjárhæð ef mismunurinn er neikvæður (lækkun á annarri vátryggingaskuld sem
leiðir til hagnaðar) eða sem neikvæð fjárhæð ef mismunur er
jákvæður (hækkun á annarri vátryggingaskuld sem leiðir til
taps).“
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Í sniðmáti S.05.02.C0220 til C0280/R1720 kemur eftirfarandi í stað línunnar:

„C0220 til
C0280/R1720

Breytingar á annarri vátrygginga- Skilgreining á breytingum á annarri vátryggingaskuld sem
skuld — hlutdeild endurtryggjenda mælt er fyrir um í tilskipun 91/674/EBE, eftir atvikum: Þetta
er hlutdeild endurtryggjenda í breytingum á annarri vátryggingaskuld.
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.C0220 til C0280/R1800 kemur eftirfarandi í stað línunnar:

„C0220 til
C0280/R1800

Breyting á annarri vátryggingaskuld Skilgreining á breytingum á annarri vátryggingaskuld sem
— hreint
mælt er fyrir um í tilskipun 91/674/EBE, eftir atvikum: Þetta
eru breytingarnar á annarri vátryggingaskuld sem tengjast
samtölunni á frumtryggingastarfsemi og seldri endurtryggingastarfsemi, lækkuð með fjárhæðinni sem afsalað er til
endurtryggingafélaga.
Þessi liður skal tilgreindur sem jákvæð fjárhæð ef mismunurinn er neikvæður (lækkun á annarri vátryggingaskuld sem
leiðir til hagnaðar) eða sem neikvæð fjárhæð ef mismunur er
jákvæður (hækkun á annarri vátryggingaskuld sem leiðir til
taps).“

q)

Í sniðmáti S.22.01.C0010/R0010 kemur eftirfarandi í stað línunnar:

„C0010/R0010

r)

Fjárhæð með langtímaábyrgð og Heildarfjárhæð vergrar vátryggingaskuldar að meðtalinni
umbreytingarráðstöfunum
— langtímaábyrgð og umbreytingarráðstöfunum“
vátryggingaskuld

Í sniðmáti S.22.01.C0030/R0010 kemur eftirfarandi í stað línunnar:

„C0030/R0010

Áhrifin af umbreytingarráðstöfun á Fjárhæð fyrir leiðréttinguna á vergu vátryggingaskuldinni
vátryggingaskuld
— vegna beitingar umbreytingarráðstöfunarinnar á vátryggvátryggingaskuld
ingaskuld.
Hún skal vera mismunurinn á milli vátryggingaskuldarinnar
án umbreytingarfrádráttar á vátryggingaskuld og vátryggingaskuldarinnar með langtímaábyrgð og umbreytingarráðstöfunum.“

s)

Í sniðmáti S.22.01.C0050/R0010 kemur eftirfarandi í stað línunnar:

„C0050/R0010

Áhrifin af umbreytingarráðstöfun á Fjárhæð fyrir leiðréttinguna á vergu vátryggingaskuldinni
vexti — vátryggingaskuld
vegna beitingar umbreytingaraðlögunarinnar á viðeigandi
áhættulausan vaxtaferil.
Hún skal vera mismunurinn á milli vátryggingaskuldarinnar án
umbreytingaraðlögunar á viðeigandi áhættulausan vaxtaferil og
vátryggingaskuldarinnar án umbreytingarráðstöfunar á
vátryggingaskuld.“
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Í sniðmáti S.22.01.C0070/R0010 kemur eftirfarandi í stað línunnar:

„C0070/R0010

Áhrifin af aðlögun vegna óstöð- Fjárhæð fyrir leiðréttinguna á vergu vátryggingaskuldinni
ugleika sett á núll — vátrygginga- vegna beitingar aðlögunarinnar vegna óstöðugleika. Hún skal
skuld
endurspegla áhrifin af að setja aðlögunina vegna óstöðugleika á
núll.
Hún skal vera mismunurinn á milli vátryggingaskuldarinnar án
aðlögunar vegna óstöðugleika og án annarra umbreytingarráðstafana og vátryggingaskuldarinnar án umbreytingaraðlögunar á viðeigandi áhættulausan vaxtaferil.“

u)

Í sniðmáti S.22.01.C0090/R0010 kemur eftirfarandi í stað línunnar:

„C0090/R0010

Áhrifin af aðlögun vegna samræm- Fjárhæð fyrir leiðréttinguna á vergu vátryggingaskuldinni
ingar sett á núll — vátrygginga- vegna beitingar aðlögunarinnar vegna samræmingar. Hún
skuld
skal ná yfir áhrifin af að setja aðlögunina vegna óstöðugleika
og aðlögunina vegna samræmingar á núll.
Hún skal vera mismunurinn á milli vátryggingaskuldarinnar án
aðlögunar vegna samræmingar og án allra annarra umbreytingarráðstafana og vátryggingaskuldarinnar án aðlögunar vegna
óstöðugleika og án annarra umbreytingarráðstafana.“

v)

Í sniðmáti S.22.01.C0050/R0020 kemur eftirfarandi í stað línunnar:

„C0050/R0020

Áhrifin af umbreytingarráðstöfun á Fjárhæð fyrir leiðréttinguna á kjarnagjaldþolinu vegna
vexti — kjarnagjaldþol
beitingar umbreytingaraðlögunarinnar á viðeigandi áhættulausan vaxtaferil.
Hún skal vera mismunurinn á milli kjarnagjaldþolsins sem
reiknað er út með tilliti til vátryggingaskuldarinnar án
umbreytingaraðlögunar á viðeigandi áhættulausan vaxtaferil
og kjarnagjaldþolsins sem reiknað er út með tilliti til
vátryggingaskuldarinnar án umbreytingarráðstöfunar á
vátryggingaskuld.“

w) Í sniðmáti S.22.01.C0070/R0020 kemur eftirfarandi í stað línunnar:

„C0070/R0020

Áhrifin af aðlögun vegna óstöð- Fjárhæð fyrir leiðréttinguna á kjarnagjaldþolinu vegna
ugleika sett á núll — kjarnagjaldþol beitingar aðlögunarinnar vegna óstöðugleika. Hún skal
endurspegla áhrifin af að setja aðlögunina vegna óstöðugleika
á núll.
Hún skal vera mismunurinn á milli kjarnagjaldþolsins að
teknu tilliti til vátryggingaskuldar án aðlögunar vegna
óstöðugleika og án annarra umbreytingarráðstafana og
kjarnagjaldþolsins, að teknu tilliti til vátryggingaskuldar án
umbreytingaraðlögunar á viðeigandi áhættulausan vaxtaferil.“
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Í sniðmáti S.22.01.C0090/R0020 kemur eftirfarandi í stað línunnar:

„C0090/R0020

Áhrifin af aðlögun vegna samræm- Fjárhæð fyrir leiðréttinguna á kjarnagjaldþolinu vegna beitingar
ingar sett á núll — kjarnagjaldþol
aðlögunarinnar vegna samræmingar. Hún skal ná yfir áhrifin af
að setja aðlögunina vegna óstöðugleika og aðlögunina vegna
samræmingar á núll.
Hún skal vera mismunurinn á milli kjarnagjaldþolsins að teknu
tilliti til vátryggingaskuldar án aðlögunar vegna samræmingar
og án allra annarra umbreytingarráðstafana og kjarnagjaldþolsins, að teknu tilliti til vátryggingaskuldar án aðlögunar
vegna óstöðugleika og án annarra umbreytingarráðstafana.“

y)

Í sniðmáti S.22.01.C0050/R0050 kemur eftirfarandi í stað línunnar:

„C0050/R0050

Áhrifin af umbreytingarráðstöfun á Fjárhæð fyrir leiðréttinguna á hæfa gjaldþolinu til að uppfylla
vexti — hæft gjaldþol til að uppfylla gjaldþolskröfuna vegna beitingar umbreytingaraðlögunarinnar
gjaldþolskröfuna
á viðeigandi áhættulausan vaxtaferil.
Hún skal vera mismunurinn á milli hæfa gjaldþolsins til að
uppfylla gjaldþolskröfuna sem reiknuð er út með tilliti til
vátryggingaskuldarinnar án umbreytingaraðlögunar á viðeigandi áhættulausan vaxtaferil og hæfa gjaldþolsins til að
uppfylla gjaldþolskröfuna, sem reiknuð er út með tilliti til
vátryggingaskuldarinnar
án
umbreytingaráðstöfunar
á
vátryggingaskuld.“

z)

Í sniðmáti S.22.01.C0070/R0050 kemur eftirfarandi í stað línunnar:

„C0070/R0050

Áhrifin af aðlögun vegna óstöð- Fjárhæð fyrir leiðréttinguna á hæfa gjaldþolinu til að uppfylla
ugleika sett á núll — hæft gjaldþol til gjaldþolskröfuna vegna beitingar aðlögunarinnar vegna óstöðað uppfylla gjaldþolskröfuna
ugleika. Hún skal endurspegla áhrifin af að setja aðlögunina
vegna óstöðugleika á núll.
Hún skal vera mismunurinn á milli hæfa gjaldþolsins til að
uppfylla gjaldþolskröfuna að teknu tilliti til vátryggingaskuldar
án aðlögunar vegna óstöðugleika og án annarra umbreytingarráðstafana og hæfa gjaldþolsins til að uppfylla gjaldþolskröfuna, að teknu tilliti til vátryggingaskuldar án
umbreytingaraðlögunar á viðeigandi áhættulausan vaxtaferil.“

aa) Í sniðmáti S.22.01.C0090/R0050 kemur eftirfarandi í stað línunnar:

„C0090/R0050

Áhrifin af aðlögun vegna samræm- Fjárhæð fyrir leiðréttinguna á hæfa gjaldþolinu til að uppfylla
ingar sett á núll — hæft gjaldþol til gjaldþolskröfuna vegna beitingar aðlögunarinnar vegna
að uppfylla gjaldþolskröfuna
samræmingar. Hún skal ná yfir áhrifin af að setja aðlögunina
vegna óstöðugleika og aðlögunina vegna samræmingar á núll.
Hún skal vera mismunurinn á milli hæfa gjaldþolsins til að
uppfylla gjaldþolskröfuna sem reiknuð er út með tilliti til
vátryggingaskuldar án aðlögunar vegna samræmingar og án
allra annarra umbreytingarráðstafana og hæfa gjaldþolsins til að
uppfylla gjaldþolskröfuna, að teknu tilliti til vátryggingaskuldar
án aðlögunar vegna óstöðugleika og án annarra umbreytingarráðstafana.“
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bb) Í sniðmáti S.22.01.C0050/R0090 kemur eftirfarandi í stað línunnar:

„C0050/R0090

Áhrifin af umbreytingarráðstöfun á Fjárhæð fyrir leiðréttinguna á gjaldþolskröfunni vegna
vexti — gjaldþolskrafa
beitingar umbreytingaraðlögunarinnar á viðeigandi áhættulausan vaxtaferil.
Hún skal vera mismunurinn á milli gjaldþolskröfunnar sem
reiknuð er út með tilliti til vátryggingaskuldarinnar án
umbreytingaraðlögunar á viðeigandi áhættulausan vaxtaferil
og gjaldþolskröfunnar sem reiknuð er út með tilliti til
vátryggingaskuldarinnar án umbreytingarráðstöfunar á
vátryggingaskuld.“

cc) Í sniðmáti S.22.01.C0070/R0090 kemur eftirfarandi í stað línunnar:

„C0070/R0090

Áhrifin af aðlögun vegna óstöð- Fjárhæð fyrir leiðréttinguna á gjaldþolskröfunni vegna
ugleika sett á núll — gjaldþolskrafa beitingar aðlögunarinnar vegna óstöðugleika. Hún skal
endurspegla áhrifin af að setja aðlögunina vegna óstöðugleika
á núll.
Hún skal vera mismunurinn á milli gjaldþolskröfunnar að
teknu tilliti til vátryggingaskuldar án aðlögunar vegna
óstöðugleika og án annarra umbreytingarráðstafana og
gjaldþolskröfunnar, að teknu tilliti til vátryggingaskuldar án
umbreytingaraðlögunar á viðeigandi áhættulausan vaxtaferil.“

dd) Í sniðmáti S.22.01.C0090/R0090 kemur eftirfarandi í stað línunnar:

„C0090/R0090

Áhrifin af aðlögun vegna samræm- Fjárhæð fyrir leiðréttinguna á gjaldþolskröfunni vegna
ingar sett á núll — gjaldþolskrafa
beitingar aðlögunarinnar vegna samræmingar. Hún skal ná
yfir áhrifin af að setja aðlögunina vegna óstöðugleika og
aðlögunina vegna samræmingar á núll.
Hún skal vera mismunurinn á milli gjaldþolskröfunnar sem
reiknuð er út með tilliti til vátryggingaskuldar án aðlögunar
vegna samræmingar og án allra annarra umbreytingarráðstafana og gjaldþolskröfunnar, að teknu tilliti til vátryggingaskuldar án aðlögunar vegna óstöðugleika og án annarra
umbreytingarráðstafana.“

ee) Í sniðmáti S.22.01.C0050/R0100 kemur eftirfarandi í stað línunnar:

„C0050/R0100

Áhrifin af umbreytingarráðstöfun á Fjárhæð fyrir leiðréttinguna á hæfa gjaldþolinu til að uppfylla
vexti — hæft gjaldþol til að kröfuna um lágmarksfjármagn vegna beitingar umbreytingaraðuppfylla kröfuna um lágmarks- lögunarinnar á viðeigandi áhættulausan vaxtaferil.
fjármagn
Hún skal vera mismunurinn á milli hæfa gjaldþolsins til að
uppfylla kröfuna um lágmarksfjármagn sem reiknuð er út
með tilliti til vátryggingaskuldarinnar án umbreytingaraðlögunar á viðeigandi áhættulausan vaxtaferil og hæfa
gjaldþolsins til að uppfylla kröfuna um lágmarksfjármagn,
sem reiknuð er út með tilliti til vátryggingaskuldarinnar án
umbreytingaráðstöfunar á vátryggingaskuld.“
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Í sniðmáti S.22.01.C0070/R0100 kemur eftirfarandi í stað línunnar:
„C0070/R0100

Áhrifin af aðlögun vegna óstöðugleika sett á núll — hæft gjaldþol
til að uppfylla kröfuna um lágmarksfjármagn

Fjárhæð fyrir leiðréttinguna á hæfa gjaldþolinu til að uppfylla
kröfuna um lágmarksfjármagn vegna beitingar aðlögunarinnar vegna óstöðugleika. Hún skal endurspegla áhrifin af að
setja aðlögunina vegna óstöðugleika á núll.
Hún skal vera mismunurinn á milli hæfa gjaldþolsins til að
uppfylla kröfuna um lágmarksfjármagn að teknu tilliti til
vátryggingaskuldar án aðlögunar vegna óstöðugleika og án
annarra umbreytingarráðstafana og hæfa gjaldþolsins til að
uppfylla kröfuna um lágmarksfjármagn, að teknu tilliti til
vátryggingaskuldar án umbreytingaraðlögunar á viðeigandi
áhættulausan vaxtaferil.“

gg) Í sniðmáti S.22.01.C0090/R0100 kemur eftirfarandi í stað línunnar:
„C0090/R0100

Áhrifin af aðlögun vegna samræmingar sett á núll — hæft gjaldþol til
að uppfylla kröfuna um lágmarksfjármagn

Fjárhæð fyrir leiðréttinguna á hæfa gjaldþolinu til að uppfylla
kröfuna um lágmarksfjármagn vegna beitingar aðlögunarinnar
vegna samræmingar. Hún skal ná yfir áhrifin af að setja
aðlögunina vegna óstöðugleika og aðlögunina vegna samræmingar á núll.
Hún skal vera mismunurinn á milli hæfa gjaldþolsins til að
uppfylla kröfuna um lágmarksfjármagn sem reiknuð er út með
tilliti til vátryggingaskuldar án aðlögunar vegna samræmingar
og án allra annarra umbreytingarráðstafana og hæfa gjaldþolsins til að uppfylla kröfuna um lágmarksfjármagn, að teknu
tilliti til vátryggingaskuldar án aðlögunar vegna óstöðugleika
og án annarra umbreytingarráðstafana.“

hh) Í sniðmáti S.22.01.C0050/R0110 kemur eftirfarandi í stað línunnar:
„C0050/R0110

Áhrifin af umbreytingarráðstöfun á Fjárhæð fyrir leiðréttinguna á kröfunni um lágmarksfjármagn
vexti — krafa um lágmarks- vegna beitingar umbreytingaraðlögunarinnar á viðeigandi
fjármagn
áhættulausan vaxtaferil.
Hún skal vera mismunurinn á milli kröfunnar um lágmarksfjármagn sem reiknuð er út með tilliti til vátryggingaskuldarinnar án umbreytingaraðlögunar á viðeigandi áhættulausan vaxtaferil og kröfunnar um lágmarksfjármagn, sem
reiknuð er út með tilliti til vátryggingaskuldarinnar án
umbreytingarráðstöfunar á vátryggingaskuld.“

ii)

Í sniðmáti S.22.01.C0070/R0110 kemur eftirfarandi í stað línunnar:

„C0070/R0110

Áhrifin af aðlögun vegna óstöð- Fjárhæð fyrir leiðréttinguna á kröfunni um lágmarksfjármagn
ugleika sett á núll — krafa um vegna beitingar aðlögunarinnar vegna óstöðugleika. Hún skal
lágmarksfjármagn
endurspegla áhrifin af að setja aðlögunina vegna óstöðugleika
á núll.
Hún skal vera mismunurinn á milli kröfunnar um lágmarksfjármagn, að teknu tilliti til vátryggingaskuldar án
aðlögunar vegna óstöðugleika og án annarra umbreytingarráðstafana, og kröfunnar um lágmarksfjármagn að teknu tilliti
til vátryggingaskuldar án umbreytingaraðlögunar á viðeigandi
áhættulausan vaxtaferil.“
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Í sniðmáti S.22.01.C0090/R0110 kemur eftirfarandi í stað línunnar:
„C0090/R0110

Áhrifin af aðlögun vegna samræm- Fjárhæð fyrir leiðréttinguna á kröfunni um lágmarksfjármagn
ingar sett á núll — krafa um lág- vegna beitingar aðlögunarinnar vegna samræmingar. Hún
marksfjármagn
skal ná yfir áhrifin af að setja aðlögunina vegna óstöðugleika
og aðlögunina vegna samræmingar á núll.
Hún skal vera mismunurinn á milli kröfunnar um lágmarksfjármagn, sem reiknuð er út með tilliti til vátryggingaskuldar án aðlögunar vegna samræmingar og án allra annarra
umbreytingarráðstafana, og kröfunnar um lágmarksfjármagn
að teknu tilliti til vátryggingaskuldar án aðlögunar vegna
óstöðugleika og án annarra umbreytingarráðstafana.“

kk) Í sniðmátum S.25.01 og S.25.02 er tilvísunum í C0080 skipt út fyrir C0090, og tilvísunum í C0090 skipt út fyrir
C0120,
ll)

Í sniðmáti S.25.02.C0030 kemur eftirfarandi í stað línunnar:
„C0030

Útreikningur á gjaldþolskröfunni

Fjárhæð gjaldþolskröfunnar fyrir hvern efnisþátt, án tillits til
reikniaðferðarinnar (hvort heldur staðalreglu eða hlutalíkans),
eftir leiðréttingarnar fyrir tapgleypni vátryggingaskuldar
og/eða frestaðs skatts þegar þær eru felldar inn í útreikninginn
á efnisþáttunum.
Þegar efnisþættirnir tapgleypni vátryggingaskuldar og/eða
frestaðs skatts eru birtir sem sérstakur efnisþáttur skal hann
vera fjárhæðin á tapgleypninni (þessar fjárhæðir skal birta
sem neikvætt virði)
Fyrir efnisþætti sem reiknaðir eru út með því að nota
staðalregluna stendur þessi reitur fyrir vergt ígildi gjaldþolskröfunnar. Fyrir efnisþætti sem reiknaðir eru út með því
að nota hlutalíkanið stendur þessi reitur fyrir virðið að teknu
tilliti til stjórnunaraðgerða í framtíðinni sem felldar eru inn í
útreikninginn, en ekki þær sem meðhöndlaðar eru í líkaninu
sem sérstakir þættir.
Í þessari fjárhæð skal að fullu tekið tillit til fjölþættingaráhrifa
samkvæmt 304. gr. tilskipunar 2009/138/EB, eftir atvikum.
Þessir reitir ná yfir úthlutunina á leiðréttingunni vegna samantektarinnar á ígildi gjaldþolskröfunnar fyrir varða sjóði/samræmd eignasöfn á einingastigi.

3. Ákvæði II. viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2015/2452 eru leiðrétt sem hér segir:
a) Í sniðmáti S.19.01.C0170/R0100 til R0260 kemur eftirfarandi í stað línunnar:
„C0170/R0100 til
R0260

Verg greidd tjón (ekki uppsöfnuð) Samtölureiturinn „Núverandi ár“ endurspeglar síðustu
— núverandi ár
hornalínuna (öll gögn sem varða síðasta reikningsskilaár) frá
R0100 til R0250.
R0260 er samtalan á R0100 til R0250“

b) Í sniðmáti S.19.01.C0360/R0100 til R0260 kemur eftirfarandi í stað línunnar:
„C0360/R0100 til
R0260

Vergt besta mat á tjónaniður- Samtölureiturinn „Lok árs“ endurspeglar síðustu hornalínuna,
færslum — Lok árs (afvöxtuð gögn) en á afvöxtuðum grunni (öll gögn sem varða síðasta skýrslugjafarár) frá R0100 til R0250.
R0260 er samtalan á R0100 til R0250“
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c) Í þætti S.12.01, í hlutanum undir fyrirsögninni „Fjárhæð fyrir umbreytingarráðstöfunina á vátryggingaskuld“ kemur
eftirfarandi í stað annarrar málsgreinar leiðbeininganna:
„Birta skal þetta virði sem neikvætt virði þegar það lækkar vátryggingaskuldina.“
d) Í sniðmátum S.17.01.C0020 til C0170/R0290, C0180/R0290, C0020 til C0170/R0300, C0180/R0300, C0020 til
C0170/R0310 og C0180/R0310 kemur eftirfarandi í stað annarrar málsgreinar:
„Birta skal þetta virði sem neikvætt virði þegar það lækkar vátryggingaskuldina.“
e) Eftirfarandi lína bætist við eftir lýsinguna í sniðmáti S.23.01.01.R0230/C0040:

„R0230/C0050

Frádrættir fyrir hlutdeildir í Þetta er fjárhæðin á frádrættinum fyrir hlutdeildir í fjármála- og
fjármála- og lánastofnunum — lánastofnunum sem dregnar eru frá þætti 3, í samræmi við
þáttur 3
68. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2015/35.“

4. Ákvæði III. viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2015/2452 eru leiðrétt sem hér segir:
a) Eftirfarandi lína bætist við eftir lýsinguna í sniðmáti S.23.01.R0440/C0040:

„R0440/C0050

Heildargjaldþol
fyrir
fjármálageira — þáttur 3

aðra Gjaldþol alls í öðrum fjármálageirum — þáttur 3.
Heildargjaldþolið sem dregið er frá í reit R0230/C0010 er
bakfært hér, eftir leiðréttinguna fyrir gjaldþoli sem ekki er til
ráðstöfunar samkvæmt viðkomandi sérreglum og eftir frádráttinn
samkvæmt 2. mgr. 228. gr. tilskipunar 2009/138/EB.“

b) Í sniðmáti S.23.01.R0680/C0010 kemur eftirfarandi í stað línunnar:
„R0680/C0010

Samstæðugjaldþolskrafa

Gjaldþolskrafa samstæðunnar er samtalan á gjaldþolskröfu
(samstæðu) á samstæðugrundvelli, reiknuð út í samræmi við a-,
b-, c- og d-liði 336. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2015/35
(R0590/C0010) og gjaldþolskrafan fyrir félög sem tekin eru
með í frádráttar- og samlagningaraðferðina (R0660/C0010).“

c) Í sniðmáti S.25.01.R0220/C0100 kemur eftirfarandi í stað línunnar:
„R0220/C0100

Gjaldþolskrafa

Gjaldþolskrafa í heild að meðtöldu viðbótargjaldþoli
Fjárhæð gjaldþolskröfunnar fyrir félög samkvæmt aðferð 1,
eins og skilgreind er í 230. gr. tilskipunar 2009/138/EB. Hún
skal taka með alla þætti gjaldþolskröfu samstæðunnar, þ.m.t.
gjaldþolskröfur félaga í öðrum fjármálageirum, gjaldþolskröfu
fyrir óeftirlitsskyld félög og gjaldþolskröfu fyrir önnur félög.“

d) Í sniðmáti S.25.01.R0500/C0100 kemur eftirfarandi í stað línunnar:
„R0500/C0100

Gjaldþolskrafa fyrir aðra fjármála- Fjárhæð gjaldþolskröfu fyrir aðra fjármálageira.
geira (gjaldþolskröfur sem ekki Þessi liður gildir eingöngu um gagnaskil samstæðu þegar
snúa að tryggingum)
samstæðan inniheldur félag sem fellur undir gjaldþolskröfur
sem ekki snúa að tryggingum, s.s. banka, og er þá gjaldþolskrafan reiknuð út í samræmi við gildandi kröfur.
Gert er ráð fyrir að R0500 sé jafnt og samtalan á R0510, R0520
og R0530.“
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e) Í sniðmáti S.25.01.R0570/C0100 kemur eftirfarandi í stað línunnar:
„R0570/C0100

Gjaldþolskrafa

Gjaldþolskrafa í heild fyrir öll félög án tillits til aðferðarinnar
sem notuð er.
Gert er ráð fyrir að heildargjaldþolskrafan sé jöfn samtölunni á
R0220 og R0560.“

f) Í sniðmáti S.25.02.R0220/C0100 kemur eftirfarandi í stað línunnar:
„R0220/C0100

Gjaldþolskrafa

Gjaldþolskrafa í heild að meðtöldu viðbótargjaldþoli fyrir félög
samkvæmt aðferð 1, eins og skilgreind er í 230. gr. tilskipunar
2009/138/EB. Hún skal taka með alla þætti gjaldþolskröfu
samstæðunnar, þ.m.t. gjaldþolskröfur félaga í öðrum fjármálageirum, gjaldþolskröfu fyrir óeftirlitsskyld félög og gjaldþolskröfu fyrir önnur félög.“

g) Í sniðmáti S.25.02.R0500/C0100 kemur eftirfarandi í stað línunnar:
„R0500/C0100

Gjaldþolskrafa fyrir aðra fjármála- Fjárhæð gjaldþolskröfu fyrir aðra fjármálageira.
geira (gjaldþolskröfur sem ekki Þessi liður gildir eingöngu um gagnaskil samstæðu þegar samsnúa að tryggingum)
stæðan inniheldur félag sem fellur undir gjaldþolskröfur sem
ekki snúa að tryggingum, s.s. banka, og er þá gjaldþolskrafan
reiknuð út í samræmi við gildandi kröfur.
Gert er ráð fyrir að R0500 sé jafnt og samtalan á R0510, R0520
og R0530.“

h) Í sniðmáti S.25.02.R0570/C0100 kemur eftirfarandi í stað línunnar:
„R0570/C0100

Gjaldþolskrafa

Gjaldþolskrafa í heild fyrir öll félög án tillits til aðferðarinnar
sem notuð er.
Gert er ráð fyrir að heildargjaldþolskrafan sé jöfn samtölunni á
R0220 og R0560.“

