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FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2018/1624 

frá 23. október 2018 

um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar verklagsreglur og stöðluð eyðublöð og sniðmát fyrir tilhögun 

upplýsingamiðlunar að því er varðar skilaáætlanir fyrir lánastofnanir og verðbréfafyrirtæki samkvæmt tilskipun 

Evrópuþingsins og ráðsins 2014/59/ESB og um niðurfellingu á framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar 

(ESB) 2016/1066 (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/59/ESB sem kemur á ramma um endurreisn og skilameðferð 

lánastofnana og verðbréfafyrirtækja og um breytingu á tilskipun ráðsins 82/891/EBE og tilskipunum 2001/24/EB, 2002/47/EB, 

2004/25/EB, 2005/56/EB, 2007/36/EB, 2011/35/ESB, 2012/30/ESB og 2013/36/ESB, og reglugerðum Evrópuþingsins og 

ráðsins (ESB) nr. 1093/2010 og (ESB) nr. 648/2012 (1), einkum 3. mgr. 11. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1066 (2) eru tilgreindar verklagsreglur og lágmarkssafn 

sniðmáta fyrir upplýsingamiðlun lánastofnana eða verðbréfafyrirtækja („stofnana“) til skilastjórnvalda í þeim tilgangi að 

semja og hrinda í framkvæmd skilaáætlunum fyrir stofnanir. Frá því að framkvæmdarreglugerð (ESB) 2016/1066 var 

samþykkt hafa skilastjórnvöld öðlast reynslu af gerð áætlana um skilameðferð. Í ljósi þeirrar reynslu er nauðsynlegt að 

uppfæra lágmarkssafn sniðmáta vegna söfnunar upplýsinga fyrir gerð áætlana um skilameðferð. 

2) Framkvæmdarreglugerð (ESB) 2016/1066 miðar einnig að því að móta verklagsreglur og lágmarkssafn sniðmáta fyrir 

upplýsingamiðlun stofnana til skilastjórnvalda sem gera skilastjórnvöldum kleift að safna saman þeim upplýsingum á 

samræmdan hátt alls staðar í Sambandinu og greiða fyrir upplýsingaskiptum milli viðkomandi yfirvalda. Reynslan hefur 

þó sýnt að samhæfð nálgun við söfnun á þessum upplýsingum hefur aðeins náðst að hluta til. Því er nauðsynlegt að 

tryggja að skilastjórnvöld safni reglulega grunnupplýsingum sem varða stofnun eða samstæðu í Sambandinu. Þetta 

kemur ekki í veg fyrir að skilastjórnvöldin safni viðbótarupplýsingum sem þau telja nauðsynlegar til að semja og hrinda 

í framkvæmd skilaáætlunum eða til að ákvarða um, eins og sett er fram í 4. gr. tilskipunar 2014/59/ESB, einfaldar 

upplýsingaskyldur. 

3) Til að tryggja að skilaáætlanir séu byggðar á lágmarkssafni gagna sem eru ávallt af miklum gæðum og mjög nákvæm 

ætti að breyta gagnaatriðunum í skýrslusniðmátunum sem innleidd voru með framkvæmdarreglugerð (ESB) 2016/1066 í 

samræmt gagnapunktalíkan eins og tíðkast í skýrslugjöf til eftirlitsyfirvalda.Samræmda gagnapunktalíkanið ætti að 

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 277, 7.11.2018, bls. 1. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 80/2020 frá 

12. Júní 2020 um breytingu á IX. viðauka (Fjármálaþjónusta) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. ESB L 173, 12.6.2014, bls. 190. 

(2) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1066 frá 17. júní 2016 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar 

verklagsreglur, stöðluð eyðublöð og sniðmát fyrir tilhögun upplýsingamiðlunar að því er varðar skilaáætlanir fyrir lánastofnanir og 

verðbréfafyrirtæki samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/59/ESB (Stjtíð. ESB L 181, 6.7.2016, bls. 1). 
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samanstanda af skipulegri framsetningu á gagnaatriðunum og tilgreina öll viðkomandi viðskiptahugtök til samræmdrar 

skýrslugjafar um gerð áætlana um skilameðferð og ætti að innihalda allar viðkomandi skilgreiningar sem nauðsynlegar 

eru til frekari þróunar á samræmdum upplýsingatæknilausnum fyrir skýrslugjöf. 

4) Til að standa vörð um gæði, samkvæmni og áreiðanleika gagnaatriðanna sem stofnanir tilgreina ættu gagnaatriðin að 

falla undir almennar sannprófunarreglur. 

5) Vegna eðlis þeirra eru skilgreiningar á sannprófunarreglum og gagnapunktum uppfærðar reglulega til að tryggja að þær 

uppfylli ávallt gildandi kröfur um eftirlit, greiningu og upplýsingatækni. Tíminn sem það tekur núna að samþykkja og 

birta hið ítarlega, samræmda gagnapunktalíkan og sannprófunarreglurnar hefur þó í för með sér að ekki er mögulegt að 

gera breytingar nægilega hratt og tímanlega til að tryggja að alltaf liggi fyrir samræmdar upplýsingar varðandi 

skilaáætlanir í Sambandinu. Þess vegna ætti að koma á ströngum gæðaviðmiðunum fyrir ítarlega, samræmda 

gagnapunktalíkanið og ítarlegu, sameiginlegu sannprófunarreglurnar sem Evrópska bankaeftirlitsstofnunin birtir rafrænt 

á vefsetri sínu. 

6) Í samræmi við 2. mgr. 11. gr. tilskipunar 2014/59/ESB ættu lögbær yfirvöld og skilastjórnvöld að vinna saman til að 

lágmarka skörun upplýsingakrafna. Í þeim tilgangi er í framkvæmdarreglugerð (ESB) 2016/1066 sett fram 

samstarfsaðferð milli lögbærra yfirvalda og skilastjórnvalda, sem ætti að vera viðhaldið þannig að lögbær yfirvöld og 

skilastjórnvöld sannreyni sameiginlega hvort sumar eða allar upplýsingarnar sem krafist er séu þegar tiltækar lögbæra 

yfirvaldinu. Þegar upplýsingarnar eru tiltækar lögbæra yfirvaldinu er við hæfi að það sendi þær til skilastjórnvaldsins 

beint. 

7) Að gefnu umfangi nauðsynlegra breytinga á framkvæmdarreglugerð (ESB) 2016/1066 er æskilegt, vegna réttarvissu og 

skýrleika, að samþykkja nýja framkvæmdarreglugerð og þar af leiðandi fella framkvæmdarreglugerð (ESB) 2016/1066 

úr gildi. 

8) Reglugerð þessi byggist á tæknilegum framkvæmdarstöðlum sem Evrópska bankaeftirlitsstofnunin hefur lagt fyrir 

framkvæmdastjórnina. 

9) Evrópska bankaeftirlitsstofnunin hefur haft opið samráð við almenning um tæknilegu framkvæmdarstaðlana sem þessi 

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

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

(3), 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Efni 

Í þessari reglugerð er mælt fyrir um tæknilega framkvæmdarstaðla sem tilgreina verklagsreglur og staðlað lágmarkssafn 

sniðmáta til að leggja fram hjá skilastjórnvöldum upplýsingar sem nauðsynlegar eru til að semja og hrinda í framkvæmd stökum 

skilaáætlunum, í samræmi við 11. gr. tilskipunar 2014/59/ESB, og skilaáætlunum samstæðu, í samræmi við 13. gr. þeirrar 

tilskipunar. 

2. gr. 

Skilgreiningar 

Í þessari reglugerð er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir: 

1) „aðili í skilameðferð“: annað hvort af eftirfarandi: 

a) aðili með staðfestu í Sambandinu sem skilastjórnvaldið auðkennir í samræmi við 12. gr. tilskipunar 2014/59/ESB sem 

aðila sem skilaáætlunin mælir fyrir um skilaaðgerð fyrir, eða 

b) stofnun sem ekki er hluti af samstæðu sem fellur undir samstæðueftirlit samkvæmt 111. og 112. gr. tilskipunar 

Evrópuþingsins og ráðsins 2013/36/ESB (4), sem skilaáætlunin skv. 10. gr. tilskipunar 2014/59/ESB mælir fyrir um 

skilaaðgerð fyrir,  

  

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

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

(Stjtíð. ESB L 331, 15.12.2010, bls. 12). 

(4) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2013/36/ESB frá 26. júní 2013 um aðgang að starfsemi lánastofnana og varfærniseftirlit með 

lánastofnunum og verðbréfafyrirtækjum, um breytingu á tilskipun 2002/87/EB og um niðurfellingu á tilskipunum 2006/48/EB og 

2006/49/EB (Stjtíð. ESB L 176, 27.6.2013, bls. 338). 
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2) „samstæða í skilameðferð“: annað hvort af eftirfarandi: 

a) aðili í skilameðferð og dótturfélög hans sem ekki eru: 

i. sjálf aðilar í skilameðferð eða 

ii. dótturfélög annarra aðila í skilameðferð eða 

iii. aðilar með staðfestu í þriðja landi sem ekki eru hluti af skilameðferð samstæðu í samræmi við skilaáætlunina og 

dótturfélög þeirra, 

b) lánastofnanir sem varanlega eru tengdar miðlægri stofnun, miðlæga stofnunin og sérhver stofnun sem lýtur stjórn 

miðlægu stofnunarinnar þegar ein þeirra er aðili í skilameðferð, 

3) „stofnun innan samstæðu“: aðili innan samstæðu sem er lánastofnun eða verðbréfafyrirtæki, 

4) „mikilvægur lögaðili“: aðili innan samstæðu sem annaðhvort: 

a) annast nauðsynlega starfsemi eða 

b) stendur fyrir eða veitir meira en 5% af einhverju eftirfarandi: 

i. áhættugrunni samstæðunnar, eins og um getur í 3. mgr. 92. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB)  

nr. 575/2013 (5), 

ii. heildaráhættuskuldbindingum samkvæmt vogunarhlutfalli samstæðunnar, sem um getur í 4. mgr. 429. gr. 

reglugerðar nr. 575/2013, 

iii. rekstrartekjum samstæðunnar á samstæðugrunni. 

3. gr. 

Tilhögun miðlunar grunnupplýsinga að því er varðar stakar skilaáætlanir og skilaáætlanir samstæðu 

1. Stofnanir og, þegar um er að ræða samstæður, móðurfyrirtæki í Sambandinu skulu leggja fram hjá skilastjórnvöldum, 

annaðhvort beint eða í gegnum lögbæra yfirvaldið, upplýsingarnar sem tilgreindar eru í sniðmátunum sem sett eru fram í  

I. viðauka í samræmi við það samstæðustig upplýsinga, tíðni og form sem sett er fram, eftir því sem við á, í 4., 5. og 6. gr. og 

með því að fylgja leiðbeiningunum sem settar eru fram í II. viðauka. 

2. Ef skilastjórnvald eða skilastjórnvald á samstæðustigi, þegar um er að ræða samstæður, beitir einfölduðum skyldum í 

samræmi við 4. gr. tilskipunar 2014/59/ESB skal það upplýsa hlutaðeigandi stofnanir eða móðurfyrirtæki í Sambandinu um 

hvaða upplýsinga ekki er krafist að taka með við framlagningu upplýsinganna sem um getur í 1. mgr. þessarar greinar. Það skal 

tilgreina þær upplýsingar með tilvísun til sniðmátanna sem sett eru fram í I. viðauka. 

4. gr. 

Samstæðustig upplýsinga 

1. Stofnanir sem ekki eru hluti af samstæðu skulu leggja fram upplýsingarnar sem um getur í 1. mgr. 3. gr., að undanskildum 

upplýsingunum sem um getur í sniðmátum Z 07.02 og Z 04.00 í I. viðauka, á einingargrunni. 

2. Ef um er að ræða samstæður skulu móðurfyrirtæki í Sambandinu leggja fram upplýsingarnar, sem um getur í 1. mgr.  

3. gr., í samræmi við eftirfarandi skilgreiningar: 

a) upplýsingarnar sem tilgreindar eru í sniðmáti Z 01.00 í I. viðauka í tengslum við eftirfarandi: 

i. aðila innan samstæðu sem eru hluti af samstæðureikningsskilum hennar og sem fara yfir 0,5% af heildareignum eða 

heildarskuldbindingum samstæðunnar, 

ii. stofnanir innan samstæðu með meira en 0,5% af heildaráhættugrunni eða 0,5% af almennu eigin fé þáttar  

1 samstæðunnar alls, á grundvelli samstæðustöðu móðurfyrirtækisins í Sambandinu, 

iii. aðila innan samstæðu sem annast nauðsynlega starfsemi, 

b) upplýsingarnar sem tilgreindar eru í sniðmátum Z 02.00 og Z 03.00 í I. viðauka: 

i. á stigi móðurfyrirtækisins í Sambandinu eða, ef annað, á stigi hvers aðila í skilameðferð á einingargrunni,  

  

(5) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013 frá 26. júní 2013 um varfærniskröfur að því er varðar lánastofnanir og 

verðbréfafyrirtæki og um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 648/2012 (Stjtíð. ESB L 176, 27.6.2013, bls. 1). 
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ii. á stigi hverrar stofnunar innan samstæðu sem er mikilvægur lögaðili og fellur ekki innan gildissviðs i. liðar, á 

einingargrunni, að undanskildum þeim tilvikum þegar skilastjórnvaldið hefur að fullu fallið frá beitingu 

lágmarkskröfunnar um eiginfjárgrunn og hæfar skuldbindingar skv. 11. eða 12. mgr. 45. gr. tilskipunar 2014/59/ESB á 

þá stofnun, 

iii. á stigi móðurfyrirtækisins í Sambandinu á samstæðugrunni eða, ef annað, á stigi hvers aðila í skilameðferð á grunni 

samstæðustöðu skilasamstæðunnar, 

c) upplýsingarnar sem tilgreindar eru í sniðmáti Z 04.00 í I. viðauka í tengslum við fjárhagsleg tengsl á milli allra mikilvægra 

lögaðila, 

d) upplýsingarnar sem tilgreindar eru í sniðmátum Z 05.01 og Z 05.02 í I. viðauka: 

i. á stigi móðurfyrirtækisins í Sambandinu eða, ef annað, á stigi hvers aðila í skilameðferð á einingargrunni, 

ii. á stigi móðurfyrirtækisins í Sambandinu á samstæðugrunni eða, ef annað, á stigi hvers aðila í skilameðferð á grunni 

samstæðustöðu skilasamstæðunnar, 

e) upplýsingarnar sem tilgreindar eru í sniðmáti Z 06.00 í I. viðauka á stigi móðurfyrirtækisins í Sambandinu á 

samstæðugrunni, í tengslum við allar lánastofnanir sem eru mikilvægir lögaðilar, 

f) upplýsingarnar sem tilgreindar eru í sniðmáti Z 07.01 í I. viðauka, aðgreindar fyrir hvert aðildarríki þar sem samstæðan er 

með starfsemi, 

g) upplýsingarnar sem tilgreindar eru í sniðmátum Z 07.02, Z 07.03 og Z 07.04 í I. viðauka í tengslum við nauðsynlega 

starfsemi og kjarnastarfssvið sem aðili innan samstæðunnar hefur með höndum, 

h) upplýsingarnar sem tilgreindar eru í sniðmáti Z 08.00 í I. viðauka, í tengslum við alla mikilvæga þjónustu sem veitt er af 

aðila innan samstæðu sem er hluti af sniðmáti Z 01.00 í I. viðauka, 

i) upplýsingarnar sem tilgreindar eru í sniðmáti Z 09.00 í I. viðauka í tengslum við alla innviði fjármálamarkaða sem við 

röskun myndu valda alvarlegum annmarka á eða koma í veg fyrir að einhverri nauðsynlegri starfsemi sem tilgreind er í 

sniðmáti Z 07.02 sé sinnt, 

j) upplýsingarnar sem tilgreindar eru í sniðmátum Z 10.01 og Z 10.02 í I. viðauka í tengslum við öll mikilvæg upplýsingakerfi 

innan samstæðunnar. 

5. gr. 

Tíðni og viðmiðunardagsetningar og skiladagar 

1. Stofnanir skulu leggja fram upplýsingarnar, sem um getur í 1. mgr. 3. gr., eigi síðar en 30. apríl ár hvert að því er varðar 

síðasta dag undangengins almanaksárs eða viðkomandi fjárhagsárs. Afhenda skal upplýsingarnar, ef 30. apríl er ekki 

viðskiptadagur, á næsta viðskiptadegi á eftir. 

2. Skilastjórnvöld skulu veita nauðsynlegar samskiptaupplýsingar þeirra sem eiga að fá upplýsingarnar hjá skilastjórnvaldinu 

eða, eftir atvikum, lögbæra yfirvaldinu. 

3. Stofnunum er heimilt að leggja fram tölur sem ekki hafa verið endurskoðaðar. Þegar endurskoðaðar tölur sýna frávik frá 

framlögðum óendurskoðuðum tölum skulu hinar yfirförnu, endurskoðuðu tölur lagðar fram án ástæðulausrar tafar. Tölur sem 

ekki hafa verið endurskoðaðar eru tölur sem ekki hafa hlotið áritun utanaðkomandi endurskoðanda en endurskoðaðar tölur eru 

tölur endurskoðaðar af utanaðkomandi endurskoðanda sem gefur endurskoðunarálit. 

4. Leiðréttingar á framlögðum skýrslum skulu lagðar fram án ástæðulausrar tafar. 

6. gr. 

Snið fyrir framlagningu upplýsinga 

1. Stofnanir eða, þegar um er að ræða samstæður, móðurfyrirtæki í Sambandinu skulu leggja fram þær upplýsingar sem um 

getur í 1. mgr. 3. gr. á því sniði fyrir gagnaskipti og með þeirri framsetningu sem skilastjórnvöld tilgreina og skulu styðjast við 

skilgreiningar þeirra gagnapunkta sem innifaldar eru í samræmda gagnapunktalíkaninu sem um getur í III. viðauka og 

sannprófunarreglurnar í IV. viðauka sem og eftirfarandi skilgreiningar: 

a) við framlagningu gagna skal hvorki taka með upplýsingar sem ekki er krafist né þær sem eiga ekki við,  
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b) leggja skal fram tölugildi sem staðreyndir samkvæmt eftirfarandi: 

i. gagnapunkta af gagnategundinni „fjárhæð“ skal setja fram með lágmarksnákvæmni að jafngildi þúsund einingum, 

ii. gagnapunktar af gagnategundinni „prósenta“ skulu gefnir upp í einingum með lágmarksnákvæmni að jafngildi fjórum 

tugastöfum, 

iii. gagnapunkta af gagnategundinni „heil tala“ skal setja fram án tugastafa og með nákvæmni sem jafngildir einingum. 

2. Gögnum sem stofnanir eða, þegar um er að ræða samstæður, móðurfyrirtæki í Sambandinu leggja fram skulu fylgja 

eftirfarandi upplýsingar: 

a) viðmiðunardagsetning sendingar, 

b) gagnaskilagjaldmiðill, 

c) reikningsskilastaðlar sem stuðst er við, 

d) auðkenni á gagnaskilaaðila, 

e) samstæðustig upplýsinga í samræmi við 4. gr. 

7. gr. 

Tilhögun miðlunar viðbótarupplýsinga að því er varðar stakar skilaáætlanir og skilaáætlanir samstæðu 

1. Ef skilastjórnvald eða skilastjórnvald á samstæðustigi telur upplýsingar, sem sniðmátin sem sett eru fram í I. viðauka ná 

ekki yfir, vera nauðsynlegar í þeim tilgangi að semja og hrinda í framkvæmd skilaáætlunum, eða ef formið sem lögbært yfirvald 

veitir viðbótarupplýsingar á skv. 2. mgr. 8. gr. er ekki hentugt í þeim tilgangi að semja eða hrinda skilaáætlunum í framkvæmd, 

skal skilastjórnvaldið fara fram á slíkar upplýsingar frá stofnuninni eða móðurfyrirtækinu í Sambandinu. 

2. Að því er varðar tilmælin skv. 1. mgr. skal skilastjórnvaldið: 

a) tilgreina viðbótarupplýsingarnar sem veita skal, 

b) tilgreina, að teknu tilliti til magns og flækjustigs umbeðinna upplýsinga, viðeigandi tímaramma sem stofnunin eða, þegar 

um er að ræða samstæður, móðurfyrirtækið í Sambandinu skal veita upplýsingarnar til skilastjórnvaldsins innan, 

c) tilgreina formið sem stofnanir eða, þegar um er að ræða samstæður, móðurfyrirtæki í Sambandinu eiga að nota til að veita 

skilastjórnvaldinu upplýsingarnar, 

d) tilgreina hvort upplýsingunum eigi að skila á einingar- eða samstæðugrunni og hvort umfang þeirra eigi að vera staðbundið, 

ná til alls Sambandsins eða vera á alþjóðavísu, 

e) veita nauðsynlegar samskiptaupplýsingar til veitingar viðbótarupplýsinga. 

8. gr. 

Samstarf lögbærra yfirvalda og skilastjórnvalda 

1. Lögbær yfirvöld og skilastjórnvöld skulu í sameiningu sannreyna hvort allar eða hluti upplýsinganna sem afhenda á 

skilastjórnvaldinu skv. 1. mgr. 3. gr. og 7. gr. séu þegar tiltækar lögbæra yfirvaldinu. 

2. Ef allar eða hluti upplýsinganna eru þegar tiltækar lögbæra yfirvaldinu skal það yfirvald afhenda skilastjórnvaldinu þær 

upplýsingar á réttum tíma. 

3. Í tilvikinu sem um getur í 2. mgr. skulu skilastjórnvöld tryggja að stofnanir eða, ef um er að ræða samstæður, 

móðurfyrirtæki í Sambandinu fái að vita hvaða upplýsingar þau þurfa að taka með við framlagningu upplýsinga skv. 1. mgr.  

3. gr. Þau skulu auðkenna þær upplýsingar með tilvísun til sniðmátanna sem sett eru fram í I. viðauka. 
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9. gr. 

Umbreytingartímabil 

1. Þrátt fyrir 1. mgr. 5. gr. skal, fyrir fjárhagsár sem lýkur á milli 1. janúar og 31. desember 2018, skiladagurinn vera í síðasta 

lagi 31. maí 2019. 

2. Þrátt fyrir 1. mgr. 5. gr. skal, fyrir fjárhagsár sem lýkur á milli 1. janúar og 31. desember 2019, skiladagurinn vera í síðasta 

lagi 30. apríl 2020. 

10. gr. 

Niðurfelling 

Framkvæmdarreglugerð (ESB) 2016/1066 er felld úr gildi. 

11. 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 23. október 2018. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jean-Claude JUNCKER 

forseti. 

 _____  
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I. VIÐAUKI 

SNIÐMÁT VEGNA SKILAMEÐFERÐAR 

Númer sniðmáts Kóði sniðmáts Heiti sniðmáts eða flokks sniðmáta Stytt heiti 

  UPPLÝSINGAR UM AÐILA, SKIPULAG SAMSTÆÐU OG HÆÐI  

1 Z 01.00 Stjórnskipulag ORG 

  UPPLÝSINGAR UM LIÐI INNAN OG UTAN EFNAHAGSREIKNINGS  

2 Z 02.00 Samsetning skuldbindinga LIAB 

3 Z 03.00 Kröfur vegna eiginfjárgrunns OWN 

4 Z 04.00 Fjárhagsleg tengsl innan samstæðu IFC 

5.1 Z 05.01 Stórir mótaðilar (skuldbindingar) MCP 1 

5.2 Z 05.02 Stórir mótaðilar (utan efnahagsreiknings) MCP 2 

6 Z 06.00 Innlánatrygging DIS 

  KJARNASTARFSSVIÐ, NAUÐSYNLEG STARFSEMI OG TENGD UPPLÝSINGAKERFI OG INNVIÐIR FJÁRMÁLAMARKAÐA  

  Nauðsynleg starfsemi og kjarnastarfssvið  

7.1 Z 07.01 Mikilvægismat á efnahagsþáttum FUNC 1 

7.2 Z 07.02 Yfirlit yfir nauðsynlega starfsemi eftir lögaðilum FUNC 2 

7.3 Z 07.03 Yfirlit yfir kjarnastarfssvið eftir lögaðilum FUNC 3 

7.4 Z 07.04 Yfirlit yfir nauðsynlega starfsemi eftir kjarnastarfssviðum FUNC 4 

8 Z 08.00 Mikilvæg þjónusta SERV 

  Þjónusta innviða fjármálamarkaða - veitendur og notendur  

9 Z 09.00 Þjónusta innviða fjármálamarkaða - veitendur og notendur - yfirlit yfir nauðsynlega starfsemi FMI 1 

  Upplýsingakerfi  

10.1 Z 10.01 Mikilvæg upplýsingakerfi (almennar upplýsingar) CIS 1 

10.2 Z 10.02 Yfirlit yfir upplýsingakerfi CIS 2 
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Z 01.00 - Stjórnskipulag (ORG) 

 

Aðili 

Heiti Kóði 

Auðkenni 

lögaðila (LEI-

kóði) 

Tegund aðila Land 

Hluti af 

varfærnum 

samstæðureikn-

ingsskilum 

Undanþága frá 

ákvæði 7. gr. 

reglugerðar um 

eiginfjárkröfur 

(CRR) 

Undanþága frá 

ákvæði 10. gr. 

reglugerðar um 

eiginfjárkröfur 

(CRR) 

Heildareignir Áhættugrunnur 

Áhættuskuld-

binding í 

vogunarhlutfalli 

0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 0080 0090 0100 0110 

           

 

Aðili Móðurfyrirtæki 

Heiti 
Reiknings-

skilastaðall 

Framlag til 

heildareigna 

samstæðu 

Framlag til 

áhættugrunns 

samstæðu 

Framlag til 

áhættuskuld-

bindinga í 

vogunarhlutfalli 

samstæðu 

Mikilvægur 

lögaðili 
Heiti Kóði 

Auðkenni 

lögaðila (LEI-

kóði) 

Hlutafé 
Atkvæðisréttur í 

aðilanum 

0010 0120 0130 0140 0150 0160 0170 0180 0190 0200 0210 
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Z 02.00 - Samsetning skuldbindinga (LIAB) 

 

 Mótaðili 

Heimili 

Fyrirtæki, önnur en 

fjármálafyrirtæki (lítil 

og meðalstór 

fyrirtæki) 

Fyrirtæki, önnur en 

fjármálafyrirtæki 

(ekki SME) 

Lánastofnanir 
Önnur 

fjármálafyrirtæki 

Opinber yfirvöld og 

seðlabankar 

Lína Liður 0010 0020 0030 0040 0050 0060 

0100 SKULDBINDINGAR SEM ERU UNDANSKILDAR 

EFTIRGJÖF 
      

0110 Tryggðar innstæður       

0120 Tryggðar skuldbindingar - veðtryggður hluti       

0130 Skuldbindingar vegna viðskiptavinar, ef varðar í tilviki 

ógjaldfærni 

      

0140 Fjárvörsluskuldbindingar, ef varðar í tilviki ógjaldfærni       

0150 Skuldbindingar vegna stofnana < 7 daga       

0160 Skuldbindingar vegna kerfa (kerfisstjóra) < 7 daga       

0170 Skuldbindingar vegna starfsmanna       

0180 Skuldbindingar sem eru mikilvægar fyrir daglegan rekstur       

0190 Skuldbindingar vegna skatt- og 

almannatryggingayfirvalda, ef með forgang 

      

0200 Skuldbindingar vegna innstæðutryggingakerfis       

0300 SKULDBINDINGAR SEM EKKI ERU UNDANSKILDAR 

EFTIRGJÖF 
      

0310 Innstæður, ekki tryggðar en með forgangi       

0311 þar af: eftirstöðvatími <= 1 mánuður       

0312 þar af: eftirstöðvatími > 1 mánuður < 1 ár       
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 Mótaðili 

Heimili 

Fyrirtæki, önnur en 

fjármálafyrirtæki (lítil 

og meðalstór 

fyrirtæki) 

Fyrirtæki, önnur en 

fjármálafyrirtæki 

(ekki lítil og 

meðalstór fyrirtæki) 

Lánastofnanir 
Önnur 

fjármálafyrirtæki 

Opinber yfirvöld og 

seðlabankar 

Lína Liður 0010 0020 0030 0040 0050 0060 

0313 þar af: eftirstöðvatími >= 1 ár og < 2 ár       

0314 þar af: eftirstöðvatími >= 2 ár       

0320 Innstæður, ekki tryggðar og ekki með forgangi       

0321 þar af: eftirstöðvatími <= 1 mánuður       

0322 þar af: eftirstöðvatími > 1 mánuður < 1 ár       

0323 þar af: eftirstöðvatími >= 1 ár og < 2 ár       

0324 þar af: eftirstöðvatími >= 2 ár       

0330 Skuldbindingar í efnahagsreikningi vegna 

afleiðusamninga 

      

0331 Samtala hreinna skuldastaðna að teknu tilliti til samn-

ingsbundinna skuldajöfnunarsafna, eftir aðlaganir á 

markaðsvirði, fyrir tryggingarjöfnun 

      

0332 Samtala hreinna skuldastaðna að teknu tilliti til samn-

ingsbundinna skuldajöfnunarsafna, eftir aðlaganir á 

markaðsvirði, eftir tryggingarjöfnun 

      

0333 Samtala hreinna skuldastaðna að teknu tilliti til samn-

ingsbundinna skuldajöfnunarsafna, eftir aðlaganir á 

markaðsvirði, eftir tryggingarjöfnun, að viðbættum 

áætluðum lokunarfjárhæðum 

      

0334 Samtala hreinna skuldastaðna að teknu tilliti til var-

færnisreglna um skuldajöfnun 

      

0340 Tryggðar skuldbindingar, sem ekki eru veðtryggðar       

0341 þar af: eftirstöðvatími <= 1 mánuður       

0342 þar af: eftirstöðvatími > 1 mánuður < 1 ár       
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 Mótaðili 

Heimili 

Fyrirtæki, önnur en 

fjármálafyrirtæki (lítil 

og meðalstór 

fyrirtæki) 

Fyrirtæki, önnur en 

fjármálafyrirtæki 

(ekki lítil og 

meðalstór fyrirtæki) 

Lánastofnanir 
Önnur 

fjármálafyrirtæki 

Opinber yfirvöld og 

seðlabankar 

Lína Liður 0010 0020 0030 0040 0050 0060 

0343 þar af: eftirstöðvatími >= 1 ár og < 2 ár       

0344 þar af: eftirstöðvatími >= 2 ár       

0350 Samsettar skuldaviðurkenningar       

0351 þar af: eftirstöðvatími <= 1 mánuður       

0352 þar af: eftirstöðvatími > 1 mánuður < 1 ár       

0353 þar af: eftirstöðvatími >= 1 ár og < 2 ár       

0354 þar af: eftirstöðvatími >= 2 ár       

0360 Ótryggðar forgangsskuldbindingar       

0361 þar af: eftirstöðvatími <= 1 mánuður       

0362 þar af: eftirstöðvatími > 1 mánuður < 1 ár       

0363 þar af: eftirstöðvatími >= 1 ár og < 2 ár       

0364 þar af: eftirstöðvatími >= 2 ár       

0365 Víkjandi forgangsskuldbindingar       

0366 þar af: eftirstöðvatími <= 1 mánuður       

0367 þar af: eftirstöðvatími > 1 mánuður < 1 ár       

0368 þar af: eftirstöðvatími >= 1 ár og < 2 ár       

0369 þar af: eftirstöðvatími >= 2 ár       

0370 Víkjandi skuldbindingar (ekki færðar sem 

eiginfjárgrunnur) 

      

0371 þar af: eftirstöðvatími <= 1 mánuður       
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 Mótaðili 

Heimili 

Fyrirtæki, önnur en 

fjármálafyrirtæki (lítil 

og meðalstór 

fyrirtæki) 

Fyrirtæki, önnur en 

fjármálafyrirtæki 

(ekki lítil og 

meðalstór fyrirtæki) 

Lánastofnanir 
Önnur 

fjármálafyrirtæki 

Opinber yfirvöld og 

seðlabankar 

Lína Liður 0010 0020 0030 0040 0050 0060 

0372 þar af: eftirstöðvatími > 1 mánuður < 1 ár       

0373 þar af: eftirstöðvatími >= 1 ár og < 2 ár       

0374 þar af: eftirstöðvatími >= 2 ár       

0380 Aðrar hæfar skuldbindingar í lágmarkskröfu um 

eiginfjárgrunn og hæfar skuldbindingar 

      

0381 þar af: eftirstöðvatími >= 1 ár og < 2 ár       

0382 þar af: eftirstöðvatími >= 2 ár       

0390 Skuldbindingar sem ekki eru fjárskuldir       

0400 Aðrar skuldbindingar       

0500 EIGINFJÁRGRUNNUR       

0510 Almennt eigið fé þáttar 1       

0511 þar af: fjármagnsgerningar/hlutafé       

0512 þar af: gerningar sem eru jafngildir almennu hlutafé       

0520 Viðbótareigiðfé þáttar 1       

0521 þar af: (hluti af) víkjandi skuldbindingum sem færðar 

eru sem eiginfjárgrunnur 

      

0530 Eiginfjárþáttur 2       

0531 þar af: (hluti af) víkjandi skuldbindingum sem færðar 

eru sem eiginfjárgrunnur 

      

0600 HEILDARSKULDBINDINGAR OG EIGINFJÁRGRUNNUR 

AÐ MEÐTÖLDUM AFLEIÐUSKULDBINDINGUM 
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Mótaðili 

SAMTALS 

 

Ekki auðkennt, skráð á 

viðskiptavettvangi 

Ekki auðkennt, ekki skráð 

á viðskiptavettvangi 
þar af: innan samstæðu 

þar af: skuldbindingar sem heyra 

undir lög þriðja lands, að 

undanskildum innan samstæðu 

Lína Liður 0070 0080 0090 0100 0110 

0100 SKULDBINDINGAR SEM ERU UNDANSKILDAR 

EFTIRGJÖF 
     

0110 Tryggðar innstæður      

0120 Tryggðar skuldbindingar - veðtryggður hluti      

0130 Skuldbindingar vegna viðskiptavina, ef varðar í tilviki 

ógjaldfærni 

     

0140 Fjárvörsluskuldbindingar, ef varðar í tilviki ógjaldfærni      

0150 Skuldbindingar vegna stofnana < 7 daga      

0160 Skuldbindingar vegna kerfa (kerfisstjóra) < 7 daga      

0170 Skuldbindingar vegna starfsmanna      

0180 Skuldbindingar sem mikilvægar eru fyrir daglegan rekstur      

0190 Skuldbindingar vegna skatt- og 

almannatryggingayfirvalda, ef með forgang 

     

0200 Skuldbindingar vegna innstæðutryggingakerfis      

0300 SKULDBINDINGAR SEM EKKI ERU UNDANSKILDAR 

EFTIRGJÖF 
     

0310 Innstæður, ekki tryggðar en með forgangi      

0311 þar af: eftirstöðvatími <= 1 mánuður      

0312 þar af: eftirstöðvatími > 1 mánuður < 1 ár      
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Mótaðili 

SAMTALS 

 

Ekki auðkennt, skráð á 

viðskiptavettvangi 

Ekki auðkennt, ekki skráð 

á viðskiptavettvangi 
þar af: innan samstæðu 

þar af: skuldbindingar sem heyra 

undir lög þriðja lands, að 

undanskildum innan samstæðu 

Lína Liður 0070 0080 0090 0100 0110 

0313 þar af: eftirstöðvatími >= 1 ár og < 2 ár      

0314 þar af: eftirstöðvatími >= 2 ár      

0320 Innstæður, ekki tryggðar og ekki með forgangi      

0321 þar af: eftirstöðvatími <= 1 mánuður      

0322 þar af: eftirstöðvatími > 1 mánuður < 1 ár      

0323 þar af: eftirstöðvatími >= 1 ár og < 2 ár      

0324 þar af: eftirstöðvatími >= 2 ár      

0330 Skuldbindingar í efnahagsreikningi vegna 

afleiðusamninga 

     

0331 Samtala hreinna skuldastaðna að teknu tilliti til samn-

ingsbundinna skuldajöfnunarsafna, eftir aðlögun að 

markaðsvirði, fyrir tryggingarjöfnun 

     

0332 Samtala hreinna skuldastaðna að teknu tilliti til samn-

ingsbundinna skuldajöfnunarsafna, eftir aðlögun að 

markaðsvirði, eftir tryggingarjöfnun 

     

0333 Samtala hreinna skuldastaðna að teknu tilliti til samn-

ingsbundinna skuldajöfnunarsafna, eftir aðlaganir á 

markaðsvirði, eftir tryggingarjöfnun, að viðbættum 

áætluðum lokunarfjárhæðum 

     

0334 Samtala hreinna skuldastaðna að teknu tilliti til 

varfærnisreglna um skuldajöfnun 

     

0340 Tryggðar skuldbindingar, sem ekki eru veðtryggðar      

0341 þar af: eftirstöðvatími <= 1 mánuður      

0342 þar af: eftirstöðvatími > 1 mánuður < 1 ár      
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Mótaðili 

SAMTALS 

 

Ekki auðkennt, skráð á 

viðskiptavettvangi 

Ekki auðkennt, ekki skráð 

á viðskiptavettvangi 
þar af: innan samstæðu 

þar af: skuldbindingar sem heyra 

undir lög þriðja lands, að 

undanskildum innan samstæðu 

Lína Liður 0070 0080 0090 0100 0110 

0343 þar af: eftirstöðvatími >= 1 ár og < 2 ár      

0344 þar af: eftirstöðvatími >= 2 ár      

0350 Samsettar skuldaviðurkenningar      

0351 þar af: eftirstöðvatími <= 1 mánuður      

0352 þar af: eftirstöðvatími > 1 mánuður < 1 ár      

0353 þar af: eftirstöðvatími >= 1 ár og < 2 ár      

0354 þar af: eftirstöðvatími >= 2 ár      

0360 Ótryggðar forgangsskuldbindingar      

0361 þar af: eftirstöðvatími <= 1 mánuður      

0362 þar af: eftirstöðvatími > 1 mánuður < 1 ár      

0363 þar af: eftirstöðvatími >= 1 ár og < 2 ár      

0364 þar af: eftirstöðvatími >= 2 ár      

0365 Víkjandi forgangsskuldbindingar      

0366 þar af: eftirstöðvatími <= 1 mánuður      

0367 þar af: eftirstöðvatími > 1 mánuður < 1 ár      

0368 þar af: eftirstöðvatími >= 1 ár og < 2 ár      

0369 þar af: eftirstöðvatími >= 2 ár      

0370 Víkjandi skuldbindingar (ekki færðar sem 

eiginfjárgrunnur) 

     

0371 þar af: eftirstöðvatími <= 1 mánuður      
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Mótaðili 

SAMTALS 

 

Ekki auðkennt, skráð á 

viðskiptavettvangi 

Ekki auðkennt, ekki skráð 

á viðskiptavettvangi 
þar af: innan samstæðu 

þar af: skuldbindingar sem heyra 

undir lög þriðja lands, að 

undanskildum innan samstæðu 

Lína Liður 0070 0080 0090 0100 0110 

0372 þar af: eftirstöðvatími > 1 mánuður < 1 ár      

0373 þar af: eftirstöðvatími >= 1 ár og < 2 ár      

0374 þar af: eftirstöðvatími >= 2 ár      

0380 Aðrar hæfar skuldbindingar í lágmarkskröfu um 

eiginfjárgrunn og hæfar skuldbindingar 

     

0381 þar af: eftirstöðvatími >= 1 ár og < 2 ár      

0382 þar af: eftirstöðvatími >= 2 ár      

0390 Skuldbindingar sem ekki eru fjárskuldir      

0400 Aðrar skuldbindingar      

0500 EIGINFJÁRGRUNNUR      

0510 Almennt eigið fé þáttar 1      

0511 þar af: fjármagnsgerningar/hlutafé      

0512 þar af: gerningar sem eru jafngildir almennu hlutafé      

0520 Viðbótareigiðfé þáttar 1      

0521 Þar af: (hluti af) víkjandi skuldbindingum sem færðar 

eru sem eiginfjárgrunnur 

     

0530 Eiginfjárþáttur 2      

0531 Þar af: (hluti af) víkjandi skuldbindingum sem færðar 

eru sem eiginfjárgrunnur 

     

0600 HEILDARSKULDBINDINGAR OG EIGINFJÁRGRUNNUR 

AÐ MEÐTÖLDUM AFLEIÐUSKULDBINDINGUM 
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Z 03.00 - Kröfur vegna eiginfjárgrunns (OWN) 

 

 Fjárhæð eða prósenta 

0010 

ÁHÆTTUGRUNNUR 0100  

Framlag til áhættugrunns samstæðu 0110  

STOFNFJÁR- OG VOGUNARHLUTFALLSKRAFA   

Stofnfé 0210  

Vogunarhlutfallskrafa 0220  

HLUTFALL HEILDAREIGINFJÁRKRÖFU EFTIR KÖNNUNAR- OG MATSFERLI 0300  

Hlutfall heildareiginfjárkröfu eftir könnunar- og matsferli: sem skal samanstanda af almennu eigin fé þáttar 1 0310  

Hlutfall heildareiginfjárkröfu eftir könnunar- og matsferli: sem skal samanstanda af eiginfjárþætti 1 0320  

SAMANLAGÐAR KRÖFUR UM EIGINFJÁRAUKA 0400  

Verndunarauki 0410  

Varúðarsjóður vegna þjóðhagsvarúðar- eða kerfisáhættu sem greinist á vettvangi aðildarríkis 0420  

Sveiflujöfnunarauki tiltekinnar stofnunar 0430  

Eiginfjárauki vegna kerfisáhættu 0440  

Eiginfjárauki fyrir kerfislega mikilvæga stofnun á alþjóðavísu 0450  

Eiginfjárauki fyrir aðrar kerfislega mikilvægar stofnanir 0460  

Hlutfall heildareiginfjárkröfu 0500  

Heildareiginfjárkrafa: sem skal samanstanda af almennu eigin fé þáttar 1 0510  

Heildareiginfjárkrafa: sem skal samanstanda af eiginfjárþætti 1 0520  

Heildareiginfjárkrafa og eiginfjárálag vegna stoðar 2 (P2G) 0600  

Heildareiginfjárkrafa og eiginfjárálag vegna stoðar 2: sem skal samanstanda af almennu eigin fé þáttar 1 0610  

Heildareiginfjárkrafa og eiginfjárálag vegna stoðar 2: sem skal samanstanda af eiginfjárþætti 1 0620  
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Z 04.00 - Fjárhagsleg tengsl innan samstæðu 

 

Útgefandi eða ábyrgðarhafi Kröfuhafi, eigandi eða ábyrgðarveitandi Fjárhagsleg tengsl 

Heiti aðila Kóði Heiti aðila Kóði Tegund 

Útistandandi fjárhæð 

 
þar af: útgefin samkvæmt 

lögum þriðja lands 

þar af hæf í lágmarkskröfu um 

eiginfjárgrunn og hæfar 

skuldbindingar 

0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 0080 

        

 

Z 05.01 - Skuldbinding vegna stórra mótaðila (MCP 1) 

 

Mótaðili 

Tegund Útistandandi fjárhæð 
Heiti aðila Kóði 

Hópur eða einstakur 

viðskiptavinur 
Land Geiri 

0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 

       

 

Z 05.02 - Liðir stórra mótaðila utan efnahagsreiknings (MCP 2) 

 

Mótaðili 

Tegund Fjárhæð 
Heiti aðila Kóði 

Hópur eða einstakur 

viðskiptavinur 
Land Geiri 

0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 

       

 

Z 06.00 - Innstæðutrygging (DIS) 

 

Lögaðili Aðild að innstæðutryggingakerfi (DGS) 
Stofnanaverndarkerfi 

Viðbótarvernd samkvæmt 

tryggingakerfi innan samninga Heiti aðila Kóði Innstæðutryggingakerfi (DGS) Fjárhæð tryggðra innstæðna 

0010 0020 0030 0040 0050 0060 
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Z 07.01 - Mikilvægismat á efnahagsþáttum (FUNC 1) 

Land: 

  

 

 

Lína 

Efnahagsþættir Megindleg gögn Mikilvægismat 

Auðkenni Efnahagsþáttur 
Lýsing 

efnahagsþáttar 
Markaðshlutdeild Fjárhæð Töluvísir Áhrif á markað Staðgönguhæfni 

Nauðsynleg 

starfsemi 

  0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 

 1 Innlán 

0010 1.1 Heimili        

0020 1.2 Fyrirtæki, önnur en fjármálafyrirtæki - lítil 

og meðalstór fyrirtæki 

       

0030 1.3 Fyrirtæki, önnur en fjármálafyrirtæki - ekki 

lítil og meðalstór fyrirtæki 

       

0040 1.4 Opinber yfirvöld        

0050 1.5 Aðrir geirar/mótaðilar (1)        

0060 1.6 Aðrir geirar/mótaðilar (2)        

0070 1.7 Aðrir geirar/mótaðilar (2)        

 2 Útlánastarfsemi 

0080 2.1 Heimili - húsnæðislán        

0090 2.2 Heimili - önnur lánveiting        

0100 2.3 Fyrirtæki, önnur en fjármálafyrirtæki - lítil 

og meðalstór fyrirtæki 

       

0110 2.4 Fyrirtæki, önnur en fjármálafyrirtæki - ekki 

lítil og meðalstór fyrirtæki 
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Lína 

Efnahagsþættir Megindleg gögn Mikilvægismat 

Auðkenni Efnahagsþáttur 
Lýsing 

efnahagsþáttar 
Markaðshlutdeild Fjárhæð Töluvísir Áhrif á markað Staðgönguhæfni 

Nauðsynleg 

starfsemi 

  0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 

0120 2.5 Opinber yfirvöld        

0130 2.6 Aðrir geirar/mótaðilar (1)        

0140 2.7 Aðrir geirar/mótaðilar (2)        

0150 2.8 Aðrir geirar/mótaðilar (3)        

 3 Greiðslu-, reiðufjár-, uppgjörs-, stöðustofnunar-, fjárvörsluþjónusta 

0160 3.1 Greiðsluþjónusta við peningastofnanir        

0170 3.2 Greiðsluþjónusta við stofnanir sem ekki eru 

peningastofnanir 

       

0180 3.3 Reiðufjárþjónusta        

0190 3.4 Uppgjörsþjónusta verðbréfa        

0200 3.5 Stöðustofnunarþjónusta miðlægs mótaðila        

0210 3.6 Fjárvörsluþjónusta        

0220 3.7 Önnur þjónusta/starfsemi/starfssvið (1)        

0230 3.8 Önnur þjónusta/starfsemi/starfssvið (2)        

0240 3.9 Önnur þjónusta/starfsemi/starfssvið (3)        

 4 Fjármagnsmarkaðir 

0250 4.1 Afleiður ætlaðar til veltuviðskipta - OTC (e. 

over-the-counter) 

       

0260 4.2 Afleiður ætlaðar til veltuviðskipta - ekki 

OTC 
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Lína 

Efnahagsþættir Megindleg gögn Mikilvægismat 

Auðkenni Efnahagsþáttur 
Lýsing 

efnahagsþáttar 
Markaðshlutdeild Fjárhæð Töluvísir Áhrif á markað Staðgönguhæfni 

Nauðsynleg 

starfsemi 

  0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 

0270 4.3 Eftirmarkaður/veltuviðskipti (eingöngu 

ætluð til veltuviðskipta) 

       

0280 4.4 Frummarkaður/sölutrygging        

0290 4.5 Önnur þjónusta/starfsemi/starfssvið (1)        

0300 4.6 Önnur þjónusta/starfsemi/starfssvið (2)        

0310 4.7 Önnur þjónusta/starfsemi/starfssvið (3)        

 5 Heildsölufjármögnun 

0320 5.1 Lántaka        

0330 5.2 Afleiður (eignir)        

0340 5.3 Útlánastarfsemi        

0350 5.4 Afleiður (skuldbindingar)        

0360 5.5 Aðrar afurðategundir (1)        

0370 5.6 Aðrar afurðategundir (2)        

0380 5.7 Aðrar afurðategundir (3)        
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Z 07.02 - Yfirlit yfir nauðsynlega starfsemi eftir lögaðila (FUNC 2) 

 

Nauðsynleg starfsemi Lögaðili Peningalegt mikilvægi 

Land Auðkenni Heiti aðila Kóði Fjárhæð 

0010 0020 0030 0040 0050 

     

 

Z 07.03 - Yfirlit yfir kjarnastarfssvið eftir lögaðilum (FUNC 3) 

 

Kjarnastarfssvið Lögaðili 

Kjarnastarfssvið Auðkenni starfssviðs Lýsing Heiti aðila Kóði 

0010 0020 0030 0040 0050 

     

 

Z 07.04 - Yfirlit yfir nauðsynlega starfsemi eftir kjarnastarfssviðum (FUNC 4) 

 

Nauðsynleg starfsemi Kjarnastarfssvið 

Land Auðkenni starfsemi Kjarnastarfssvið Auðkenni starfssviðs 

0010 0020 0030 0040 

    

 

Z 08.00 - Mikilvæg þjónusta (SERV) 

 

Auðkenni 
Tegund 

þjónustu 

Viðtakandi þjónustu Veitandi þjónustu Nauðsynleg starfsemi 
Áætlaður tími 

fyrir 

staðgöngu 

Áætlaður tími 

fyrir aðgang 

að samningum 

Gildandi lög 

Samningur 

sem 

samrýmist 

skilameðferð 
Heiti aðila Kóði Heiti aðila Kóði 

Hluti 

samstæðunnar 
Land Auðkenni 

0005 0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 0080 0090 0100 0110 0120 
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Z 09.00 - Þjónusta innviða fjármálamarkaða - veitendur og notendur - yfirlit yfir nauðsynlega starfsemi 

 

Notandi Nauðsynleg starfsemi Veitandi 

Gildandi lög 

Heiti aðila Kóði Land Auðkenni 

Innviðir fjármálamarkaða 

Þátttökuhamur 

Milliliður 

Þjónustulýsing Tegund kerfis Heiti Kóði innviða 

fjármála-

markaða 

Heiti Kóði 

0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 0080 0090 0100 0110 0120 

            

 

Z 10.01 - Mikilvæg upplýsingakerfi (almennar upplýsingar) (CIS 1) 

 

Mikilvæg upplýsingakerfi Aðili innan samstæðu sem ábyrgur er fyrir kerfinu 

Auðkenniskóði kerfis Heiti Tegund Lýsing Heiti aðila Kóði 

0010 0020 0030 0040 0050 0060 

      

 

Z 10.02 - Yfirlit yfir upplýsingakerfi (CIS 2) 

 

Auðkenniskóði kerfis Aðili innan samstæðu sem notar kerfið Mikilvæg þjónusta Nauðsynleg starfsemi 

 Heiti aðila Kóði Auðkenni Land Auðkenni 

0010 0020 0030 0040 0050 0060 
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I. Almennar leiðbeiningar 

I.1 Uppbygging 

1. Ramminn samanstendur af 15 sniðmátum, sem falla í 3 flokka: 

1) „Almennar upplýsingar“, sem gefa yfirlit yfir stjórnskipulag samstæðu og aðila innan hennar, dreifingu eigna 

og áhættugrunn. Þessi flokkur samanstendur af sniðmáti „Z 01.00 — Stjórnskipulag (ORG)“ 

2) „Upplýsingar um liði innan og utan efnahagsreiknings“, sem veita fjárhagsupplýsingar um skuldbindingar, 

eiginfjárgrunn, fjárhagsleg tengsl milli aðila innan samstæðu, skuldbindingar vegna stórra mótaðila og liði utan 

efnahagsreiknings, sem tekið er við frá stórum mótaðilum, og innstæðutryggingu. Þessi flokkur samanstendur 

af 6 sniðmátum: 

a) „Z 02.00 — Samsetning skuldbindinga (LIAB)“. 

b) „Z 03.00 — Kröfur vegna eiginfjárgrunns (OWN)“. 

c) „Z 04.00 — Fjárhagsleg tengsl innan samstæðu“. 

d) Tvö sniðmát um stóra mótaðila, „Z 05.01 - Skuldbindingar vegna stórra mótaðila (Z-MCP 1)“ og „Z 05.02 

- Liðir stórra mótaðila utan efnahagsreiknings (Z-MCP 2)“. 

e) „Z 06.00 — Innstæðutrygging (Z-DIS)“. 

3) „Nauðsynleg starfsemi“, sem veitir yfirlit yfir nauðsynlega starfsemi og tengir hana við lögaðila, 

kjarnastarfssvið, mikilvæga þjónustu, innviði fjármálamarkaða og upplýsingakerfi. Þessi flokkur samanstendur 

af 7 sniðmátum: 

— 4 sniðmát um auðkenningu á nauðsynlegri starfsemi og tengingu hennar við kjarnastarfssvið og aðila 

innan samstæðu, „Z 07.01 - Mikilvægismat á efnahagsþáttum (Z-FUNC 1)“, „Z 07.02 - Yfirlit yfir 

nauðsynlega starfsemi eftir lögaðilum (Z-FUNC 2)“, „Z 07.03 - Yfirlit yfir kjarnastarfssvið eftir 

lögaðilum (Z-FUNC 3)“ og „Z 07.04 - Yfirlit yfir nauðsynlega starfsemi eftir kjarnastarfssviðum  

(Z-FUNC 4)“. 
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— „Z 08.00 — Mikilvæg þjónusta (Z-SERV)“. 

— „Z 09.00 - Þjónusta innviða fjármálamarkaða - veitendur og notendur - yfirlit yfir nauðsynlega starfsemi“. 

— 2 sniðmát um mikilvæg upplýsingakerfi, „Z 10.01 - Mikilvæg upplýsingakerfi (almennar upplýsingar)  

(Z-CIS 1)“ og „Z 10.02 - Yfirlit yfir upplýsingakerfi (Z-CIS 2)“. 

I.2 Tilvísanir 

2. Að því er varðar þennan viðauka er merking eftirfarandi skammstafana sem hér segir: 

a) „BCBS“: Baselnefndin um bankaeftirlit sem heyrir undir Alþjóðagreiðslubankann. 

b) „CPMI“: Greiðslu- og markaðsinnviðanefndin sem heyrir undir Alþjóðagreiðslubankann. 

c) „FINREP“: Fjárhagsupplýsingasniðmát sem fylgir með í III. og IV. viðauka, ásamt frekari leiðbeiningum í  

V. viðauka framkvæmdareglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 680/2014 (1). 

d) „COREP (OF) (sameiginlegi skýrslugjafarramminn fyrir eiginfjárgrunn)“: I. viðauki (sniðmát) og II. viðauki 

(leiðbeiningar) framkvæmdarreglugerðar (ESB) nr. 680/2014. 

e) „COREP (LR) (sameiginlegi skýrslugjafarramminn fyrir vogunarhlutfall)“: X. viðauki (sniðmát) og  

XI. viðauki (leiðbeiningar) framkvæmdarreglugerðar (ESB) nr. 680/2014. 

f) „FSB“: ráðgjafarnefnd um fjármálastöðugleika. 

g) „IAS“: alþjóðlegur reikningsskilastaðall eins og skilgreindur í 2. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins 

(EB) nr. 1606/2002 (2). 

h) „IFRS“: alþjóðlegur reikningsskilastaðall eins og skilgreindur í 2. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins 

(EB) nr. 1606/2002 (2). 

i) „LEI-kóði“: auðkenniskóði lögaðila sem miðar að einkvæmri og alþjóðlegri auðkenningu aðila í fjármála-

viðskiptum, eins og ráðgjafarnefnd um fjármálastöðugleika lagði til og stutt var af G20-hópnum. Þar til 

hnattrænt kerfi LEI-kóða er að fullu tilbúið til notkunar úthlutar staðbundin rekstrareining, sem hefur hlotið 

samþykki nefndar um lögboðið eftirlit (e. Regulatory Oversight Committee (ROC)) mótaðilum LEI-kóðum til 

bráðabirgða (ítarlegar upplýsingar má finna á eftirfarandi vefsetri: www.leiroc.org). Ef auðkenniskóði lögaðila 

(LEI-kóði) er til fyrir tiltekinn mótaðila skal nota hann til að auðkenna þann mótaðila. 

j) „NGAAP“ eða „landsbundnar góðar reikningsskilavenjur“: landsbundin reikningsskilaumgjörð sem þróuð er 

samkvæmt tilskipun 86/635/EBE (3). 

I.3 Reikningsskilastaðlar 

3. Nema annað sé tekið fram í þessum leiðbeiningum skulu stofnanir tilgreina allar fjárhæðir byggðar á 

reikningsskilaumgjörðinni sem þær nota fyrir skýrslugjöf um fjárhagsupplýsingar í samræmi við 9. til 11. gr. 

framkvæmdarreglugerðar (ESB) nr. 680/2014. Stofnanir sem ekki þurfa að tilgreina fjárhagsupplýsingar í samræmi 

við framkvæmdarreglugerð (ESB) nr. 680/2014 skulu beita reglunum í viðkomandi reikningsskilaumgjörð sinni. 

4. Fyrir stofnanir sem gefa skýrslu samkvæmt alþjóðlegum reikningsskilastaðli, hefur tilvísunum í viðkomandi 

alþjóðlegan reikningsskilastaðal verið bætt við. 

I.4 Gildissvið samstæðureikningsskila 

5. Með hliðsjón af sniðmátinu vísar þessi rammi í: 

— samstæðu á grunni samstæðureikningsskila (aðilar sem eru hluti af samstæðureikningsskilum samkvæmt 

viðeigandi reikningsskilaumgjörð), 

  

(1) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 680/2014 frá 16. apríl 2014 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er 

varðar skýrslugjöf um eftirlit með stofnunum samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013 (Stjtíð ESB L 191, 

28.6.2014, bls. 1). 

(2) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1606/2002 frá 19. júlí 2002 um beitingu alþjóðlegra reikningsskilastaðla (Stjtíð. EB L 243, 

11.9.2002, bls. 1). 

(3) Tilskipun ráðsins 86/635/EBE frá 8. desember 1986 um ársreikninga og samstæðureikninga banka og annarra fjármálastofnana (Stjtíð. EB 

L 372, 31.12.1986, bls. 1). 
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— varfærin samstæðureikningsskil (einingar sem falla undir samstæðu skv. 2. kafla II. bálks í fyrsta hluta 

reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013 (1) á stigi móðurfyrirtækisins í Sambandinu, 

— samstæðu á stigi aðilana í skilameðferð fyrir skilasamstæðuna. 

6. Fyrir hvert sniðmát skulu stofnanir fylgja samstæðuforskriftinni eða -forskriftunum sem gilda skv. 4. gr. þessarar 

reglugerðar. 

I.5 Úthlutun númera og aðrar venjur 

7. Þessar leiðbeiningar fylgja venju við merkingu sem sett er fram hér að neðan þegar vísað er til dálka, lína og reita 

sniðmátanna. Þessir talnakóðar eru mikið notaðir í sannprófunarreglunum. 

8. Eftirfarandi almenn táknun er notuð í þessum fyrirmælum til að vísa í dálka, línur og reiti sniðmáts: {Sniðmát; 

Lína; Dálkur}. 

9. Ef um er að ræða sannprófun innan sniðmáts, þar sem eingöngu eru notaðir gagnapunktar þess sniðmáts, vísa 

táknanir ekki til sniðmáts: {Lína; Dálkur}. 

10. Ef um er að ræða sniðmát með eingöngu einum dálki er eingöngu vísað til lína: {Sniðmát;Lína}. 

11. Stjarna er notuð til að sýna að sannreyning hafi farið fram fyrir áður tilgreindu línurnar og dálkana. 

12. Ef upplýsingaliður á ekki við um þá aðila sem skýrslan á við um skal skilja hlutaðeigandi reit eftir auðan. 

13. Ef vísað er í meginlykil í þessum leiðbeiningum merkir það dálk eða samsetningu dálka sem ætlaðir eru til að 

auðkenna einkvæmt allar línur sniðmátsins. Meginlykill skal innihalda einkvæmt gild fyrir hverja línu 

sniðmátsins. Hann getur ekki innihaldið núllgildi. 

II. Leiðbeiningar sem varða sniðmát 

II.1 Z 01.00 — Stjórnskipulag (ORG) 

II.1.1 Almennar athugasemdir 

14. Í þessu sniðmáti er gefið yfirlit yfir lagalegt og eignarhaldslegt skipulag samstæðunnar. Leggja skal fram eitt 

sniðmát í tengslum við alla aðila innan samstæðu sem uppfylla lágmarksviðmiðunarmörkin sem sett eru fram í a-

lið 2. mgr. 4. gr. þessarar reglugerðar. Eingöngu lögaðilar skulu tilgreindir í þessu sniðmáti. 

II.1.2 Leiðbeiningar varðandi sértækar stöður 

Dálkar Leiðbeiningar 

0010-0160 Aðili 

0010 Heiti 

Heiti aðilans. Opinbert heiti eins og það birtist í lögum fyrirtækis, þ.m.t. upplýsingar um félagsform.  

0020 Kóði 

Kóði aðilans. Fyrir stofnanir skal kóðinn vera 20-tölustafa, alstafa LEI-kóði. Fyrir aðra aðila skal 

kóðinn vera 20-tölustafa, alstafa LEI-kóði, eða ef hann er ekki tiltækur, kóði samkvæmt samræmdri 

kóðun sem tiltæk er í Sambandinu, eða, ef ekki tiltækur, landsbundinn kóði. 

Kóðinn skal vera einkvæmur og notaður með samræmdum hætti í sniðmátunum. Kóðinn skal ætíð hafa 

gildi. 

  

(1) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013 frá 26. júní 2013 um varfærniskröfur að því er varðar lánastofnanir og 

verðbréfafyrirtæki og um breytingu á reglugerð (ESB) nr. 648/2012 (Stjtíð. ESB L 176, 27.6.2013, bls. 1), 
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Dálkar Leiðbeiningar 

0030 Auðkenni lögaðila (LEI-kóði) 

20-tölustafa, alstafa LEI-kóði aðilans, ef tiltækur. 

0040 Tegund aðila 

Tegund aðila, eftir forgangsröðun, skal vera ein af eftirfarandi: 

a) „Lánastofnun“ 

Þessi flokkur skal ná yfir lánastofnanir eins og skilgreindar eru í 1. lið 1. mgr. 4. gr. reglugerðar 

(ESB) nr. 575/2013, að undanskildum aðilunum, sem um getur í 5. mgr. 2. gr. í tilskipun 

2013/36/ESB (6). 

b) „Verðbréfafyrirtæki sem falla undir kröfu um stofnfé sem mælt er fyrir um í 2. mgr. 28. gr. 

tilskipunar 2013/36/ESB“. 

Þessi flokkur skal ná yfir verðbréfafyrirtæki eins og skilgreind eru í 2. lið 1. mgr. 4. gr. reglugerðar 

(ESB) nr. 575/2013, sem falla undir kröfuna um stofnfé sem mælt er fyrir um í 2. mgr. 28. gr. í 

tilskipun 2013/36/ESB. 

c) „Verðbréfafyrirtæki sem falla ekki undir kröfu um stofnfé sem mælt er fyrir um í 2. mgr. 28. gr. 

tilskipunar 2013/36/ESB“. 

d) „Fjármálastofnun“ 

Þessi flokkur skal ná yfir fjármálastofnanir eins og þær eru skilgreindar í 26. tölulið 1. mgr. 4. gr. 

reglugerðar (ESB) nr. 575/2013, aðrar en þær sem flokkast sem „eignarhaldsfélag“ eins og lýst er í 

e-lið hér að neðan. 

e) „Eignarhaldsfélag“ 

Þessi flokkur nær yfir eitthvert af eftirfarandi: 

— Eignarhaldsfélag á fjármálasviði eins og skilgreint er í 20. tölulið 1. mgr. 4. gr. reglugerðar 

(ESB) nr. 575/2013. 

— Blandað eignarhaldsfélag í fjármálastarfsemi eins og skilgreint er í 21. tölulið 1. mgr. 4. gr. 

reglugerðar (ESB) nr. 575/2013. 

— Blandað eignarhaldsfélag eins og skilgreint er í 22. tölulið 1. mgr. 4. gr. reglugerðar (ESB) 

nr. 575/2013. 

— Móðureignarhaldsfélög á fjármálasviði eins og skilgreint er í 30. tölulið 1. mgr. 4. gr. 

reglugerðar (ESB) nr. 575/2013. 

— Móðureignarhaldsfélag á fjármálasviði í Sambandinu eins og skilgreint er í 31. tölulið 1. mgr. 

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

— Blandað móðureignarhaldsfélag í fjármálastarfsemi í aðildarríki eins og skilgreint er í 

32. tölulið 1. mgr. 4. gr. reglugerðar (ESB) nr. 575/2013. 

— Blandað móðureignarhaldsfélag í fjármálastarfsemi í Sambandinu eins og skilgreint er í 

33. tölulið 1. mgr. 4. gr. reglugerðar (ESB) nr. 575/2013. 

f) „Vátryggingafélag“ 

Þessi flokkur skal ná yfir vátryggingafélög eins og þau eru skilgreint í 13. gr. tilskipunar 

Evrópuþingsins og ráðsins 2009/138/EB (7). 

g) „Önnur tegund aðila“, ef enginn af ofangreindum flokkum nær yfir aðilann.  

0050 Land 

ISO 3166-1-alfa-2 kóði skráningarlands aðilans sem getur verið aðildarríki eða þriðja land. 

0060 Innifalið í varfærnirammanum 

Setjið fram eftirfarandi skammstafanir: 

J — Já. 

N — Nei. 

  

(6) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2013/36/ESB frá 26. júní 2013 um aðgang að starfsemi lánastofnana og varfærniseftirlit með 

lánastofnunum og verðbréfafyrirtækjum, um breytingu á tilskipun 2002/87/EB og um niðurfellingu á tilskipunum 2006/48/EB og 

2006/49/EB (Stjtíð. ESB L 176, 27.6.2013, bls. 338). 

(7) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/138/EB frá 25. nóvember 2009 um stofnun og rekstur fyrirtækja á sviði vátrygginga og 

endurtrygginga (Gjaldþolsáætlun II) (Texti sem varðar EES) (Stjtíð. ESB L 335, 17.12.2009, bls. 1). 
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Dálkar Leiðbeiningar 

0070 Undanþága skv. ákvæði 7. gr. reglugerðar um eiginfjárkröfur (CRR) 

Setjið fram eftirfarandi skammstafanir: 

J – ef lögbæra yfirvaldið hefur undanskilið beitingu á 1. mgr. 6. gr. reglugerðar (ESB) nr. 575/2013 

skv. 7. gr. reglugerðar (ESB) nr. 575/2013. 

N – að öðrum kosti. 

0080 Undanþága við ákvæði 10. gr. reglugerðar um eiginfjárkröfur (CRR) 

Setjið fram eftirfarandi skammstafanir: 

J – ef lögbæra yfirvaldið hefur beitt undanþágu skv. 10. gr. reglugerðar (ESB) nr. 575/2013. 

N – að öðrum kosti. 

0090 Heildareignir 

Heildareignir eins og skilgreindar eru fyrir FINREP {F 01.01;380,010} 

0100 Áhættugrunnur 

Áhættugrunnur eins og hann er skilgreindur fyrir COREP (OF): {C 02.00;010;010} 

Ekki skal tilgreina þennan lið fyrir aðila sem ekki eru stofnanir eða aðilar sem njóta hagræðis af 

undanþágu í samræmi við 7. gr. eða 10. gr. reglugerðar (EBE) nr. 575/2013. 

0110 Áhættuskuldbinding í vogunarhlutfalli 

Heildaráhættuskuldbinding í vogunarhlutfalli eins og skilgreind er fyrir COREP (LR):  

{C 47.00;290;010} 

Ekki skal tilgreina þennan lið fyrir aðila sem ekki eru stofnanir eða einingar sem njóta hagræðis af 

undanþágu í samræmi við 7. gr. eða 10. gr. reglugerðar (EBE) nr. 575/2013. 

0120 Reikningsskilastaðall 

Reikningsskilastaðlar sem aðilinn beitir. Setjið fram eftirfarandi skammstafanir: 

— IFRS (alþjóðlegur reikningsskilastaðall) 

— NGAAP (landsbundnar góðar reikningsskilavenjur) 

0130 Framlag til heildareigna samstæðu 

Fjárhæðin sem aðilinn leggur til heildarsamstæðueigna samstæðunnar sem skýrslan vísar til. 

0140 Framlag til áhættugrunns samstæðu 

Fjárhæðin sem aðilinn leggur til áhættugrunns samstæðunnar sem skýrslan vísar til. 

0150 Framlag til áhættuskuldbindinga í vogunarhlutfalli samstæðu 

Fjárhæðin sem aðilinn til áhættuskuldbindinga í vogunarhlutfalli samstæðunnar sem skýrslan vísar til. 

0160 Mikilvægur lögaðili 

Hvort aðilinn sé mikilvægur lögaðili samkvæmt skilgreiningunni í 2. gr. þessarar reglugerðar. 
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Dálkar Leiðbeiningar 

0170-0210 Móðurfyrirtæki 

Móðurfyrirtæki aðilans. Eingöngu skal tilgreina móðurfyrirtæki sem heldur meira en 5% af 

atkvæðisrétti í aðilanum. 

Ef aðili hefur fleiri en eitt móðurfyrirtæki skal eingöngu tilgreina móðurfyrirtækið með mesta hlutaféð, 

eða mesta atkvæðisréttinn, ef við á. 

0140 Heiti 

Heiti móðurfyrirtækis aðilans. 

0150 Kóði 

Kóði móðurfyrirtækis. Fyrir stofnanir skal kóðinn vera 20-tölustafa, alstafa LEI-kóði. Fyrir aðra aðila 

skal kóðinn vera 20-tölustafa, alstafa LEI-kóði, eða ef hann er ekki tiltækur, kóði samkvæmt 

samræmdri kóðun sem tiltæk er í Sambandinu, eða, ef ekki tiltækur, landsbundinn kóði. 

Kóðinn skal vera einkvæmur og notaður með samræmdum hætti í sniðmátunum. Kóðinn skal ætið hafa 

gildi. 

0160 Auðkenni lögaðila (LEI-kóði) 

20-tölustafa, alstafa LEI-kóði aðilans, ef tiltækur. 

0170 Hlutafé 

Fjárhæð hlutafjár í aðilanum í eigu móðurfyrirtækisins, að undanskildum varasjóði. 

0180 Atkvæðisréttur í aðilanum 

Hlutfall atkvæðisréttar sem móðurfyrirtæki aðilans fer með. 

Þessara upplýsinga er eingöngu krafist ef einn hlutur er ekki jafngildur einu atkvæði (þar af leiðandi 

samsvarar atkvæðisréttur ekki hlutafé). 

II.2 Z 02.00 — Samsetning skuldbindinga (LIAB) 

II.2.1 Almennar athugasemdir 

15. Í þessu sniðmáti er krafist nákvæmra upplýsinga um samsetningu skuldbindinga aðilans eða samstæðunnar. 

Skuldbindingar eru sundurliðaðar eftir skuldbindingum sem undanskildar eru eftirgjöf og skuldbindingum sem 

ekki eru undanskildar eftirgjöf. Veitt er frekari sundurliðun eftir skuldbindingaflokkum, mótaðilaflokkum og 

líftíma. 

16. Þegar sundurliðun líftíma er sett fram í þessu sniðmáti skal eftirstöðvatíminn vera tíminn þar til samningsbundni 

líftíminn eða, þegar til staðar er beinn eða óbeinn, samningsbundinn eða lögboðinn, réttur eiganda gerningsins til 

endurgreiðslu fyrir gjalddaga, þar til daginn sem slíkur réttur verður fyrst virkur. Bráðabirgðagreiðslum á 

höfuðstól skal skipt í samsvarandi líftímabil. Eftir atvikum skal taka tillit til líftímans, aðskilið fyrir bæði 

höfuðstól og áfallna vexti.  

17. Fjárhæðirnar sem tilgreindar eru í þessu sniðmáti skulu ávallt vera útistandandi fjárhæðir. Útistandandi fjárhæð 

kröfu eða gernings er samtala höfuðstólsins, og áfallinna vaxta, á kröfuna eða gerninginn. Gjaldfallin útistandandi 

fjárhæð er jöfn virði kröfunnar sem kröfuhafinn getur lagt fram til ógjaldfærnimeðferðar. 

18. Þrátt fyrir fyrri málsgrein skal tilgreina skuldbindingar á efnahagsreikningi vegna afleiðusamninga (tilgreint í línu 

0330) sem bókfært verð. Bókfærða verðið skal vera bókfært verð eins og skilgreint er fyrir FINREP, annaðhvort 

samkvæmt IFRS eða nGAAP, eftir því sem við á. Að öðrum kosti skal nota tölur samkvæmt skýrslugjafarkerfi 

nGAAP.  
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II.2.2 Leiðbeiningar varðandi sértækar stöður 

Dálkar Leiðbeiningar 

0010 Heimili 

FINREP, f-liður 42. mgr. 1. hluti V. viðauka 

Einstaklingar eða hópar einstaklinga sem neytendur, og framleiðendur varnings og þjónustu sem ekki 

er fjármálaþjónusta og er eingöngu ætluð til eigin neyslu, og sem framleiðendur markaðsvarnings og 

þjónustu sem ekki er fjármálaþjónusta og einnig fjármálaþjónustu, að því tilskildu að fyrirtækjaígildi 

inni ekki starfsemi þeirra af hendi. Stofnanir sem ekki eru reknar í hagnaðarskyni og þjóna heimilum, 

og sinna aðallega framleiðslu á vörum sem ekki eru markaðsvara og þjónustu sem ætluð er tilteknum 

flokkum heimila skulu teknar með. 

0020 Fyrirtæki, önnur en fjármálafyrirtæki (lítil og meðalstór fyrirtæki) 

Ákvæði 1. mgr. 2. gr. I. bálks í viðauka við tilmæli framkvæmdastjórnarinnar frá 6. maí 2003 (8), 

FINREP i-liður 5. mgr. 1. hluti V. viðauka. 

Fyrirtæki með færri en 250 starfsmenn og ársveltu sem ekki fer yfir 50 milljónir evra og/eða með 

niðurstöðutölu efnahagsreiknings sem ekki er yfir 43 milljónum evra. 

0030 Fyrirtæki, önnur en fjármálafyrirtæki (ekki lítil og meðalstór fyrirtæki) 

FINREP, e-liður 42. mgr. 1. hluti V. viðauka 

Fyrirtæki og fyrirtækjaígildi sem ekki leggja stund á fjármálaþjónustu en framleiða aðallega 

markaðsvörur og veita þjónustu sem ekki er fjármálaþjónusta samkvæmt reglugerð Seðlabanka 

Evrópu (ESB) nr. 1071/2013 (9). 

Að undanskildum litlum og meðalstórum fyrirtækjum sem tilgreind eru í dálki 0020. 

0040 Lánastofnanir 

FINREP, c-liður 42. mgr. 1. hluti V. viðauka 

Lánastofnanir í skilningi 1. töluliðar 1. mgr. 4. gr. reglugerðar (ESB) nr. 575/2013 og fjölþjóðlegir 

þróunarbankar. 

0050 Önnur fjármálafyrirtæki 

FINREP, d-liður 42. mgr. 1. hluti V. viðauka 

Öll fjármálafyrirtæki og fyrirtækjaígildi, önnur en lánastofnanir, s.s. verðbréfafyrirtæki, 

fjárfestingarsjóðir, vátryggingafélög, lífeyrissjóðir, sjóðir um sameiginlega fjárfestingu og stöðustof-

nunarfyrirtæki, sem og eftirstandandi fjármálamilliliðir, þjónustuaðilar við fjármálafyrirtæki og 

bundnar fjármálastofnanir og lánveitendur. 

0060 Opinber yfirvöld og seðlabankar 

FINREP, a- og b-liður 42. mgr. 1. hluti V. viðauka 

Seðlabankar og ríkisstjórnir, fylkis- eða héraðsstjórnir og sveitarfélög, þ.m.t. stjórnsýslustofnanir og 

félög sem ekki eru rekin í hagnaðarskyni, en að undanskildum opinberum fyrirtækjum og 

einkafyrirtækjum sem þessi yfirvöld eiga og stunda viðskiptastarfsemi (sem tilgreina skal undir 

„lánastofnanir“, „önnur fjármálafyrirtæki“ eða „fyrirtæki, önnur en fjármálafyrirtæki“ með hliðsjón af 

starfsemi þeirra), almannatryggingasjóðir og alþjóðastofnanir, s.s. Evrópubandalagið, Alþjóðagjal-

deyrissjóðurinn og Alþjóðagreiðslubankinn. 

0070 Ekki auðkennt, skráð á viðskiptavettvangi 

Þegar auðkenni á handhafa verðbréfs er ekki vitað vegna þess gerningurinn er skráður á 

viðskiptavettvangi, eins og skilgreint er samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/65/ESB 

frá 15. maí 2014 um markaði með fjármálagerninga, skal færa fjárhæðirnar í þennan dálk. 

  

(8) Tilmæli framkvæmdastjórnarinnar frá 6. maí 2003 um skilgreininguna á örfyrirtækjum, litlum fyrirtækjum og meðalstórum fyrirtækjum 

(tilkynnt með númeri C(2003)1422) (Stjtíð. ESB L 124, 20.5.2003, bls. 36).  

(9) Reglugerð Seðlabanka Evrópu (ESB) nr. 1071/2013 um efnahagsreikning peningastofnanageirans (Stjtíð. ESB L 297, 7.11.2013, bls. 1). 
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Dálkar Leiðbeiningar 

0080 Ekki auðkennt, ekki skráð á viðskiptavettvangi 

Þegar auðkenni á handhafa verðbréfs er ekki vitað, án þess gerningurinn sé skráður á 

viðskiptavettvangi, skal færa fjárhæðirnar í þennan dálk og ekki er krafist frekari sundurliðunar 

mótaðila. Aðilar skulu gera sitt ítrasta til að auðkenna mótaðila og lágmarka notkunina á þessum 

dálki. 

0090 Samtals 

0100 Þar af: innan samstæðu 

Skuldbindingar vegna aðila sem eru hluti af samstæðureikningsskilum endanlega móðurfyrirtækisins 

(gagnstætt lögbundnum samstæðuskilum). 

0110 Þar af: skuldbindingar sem heyra undir lög þriðja lands, að undanskildum innan samstæðu 

Þær skulu innihalda vergar fjárhæðir skuldbindinga sem heyra undir lög þriðja lands og/eða sem 

gefnar eru úr af aðilum innan samstæðu með staðfestu í þriðju löndum. Undanskilja skal 

skuldbindingar innan samstæðu. 

Ef skilastjórnvald hefur staðfest að það fallist á, skv. 5. mgr. 45. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og 

ráðsins 2014/59/ESB (10), að ákvörðun skilastjórnvalds um niðurfærslu eða umbreytingu 

skuldbindingar gildi samkvæmt lögum þess þriðja lands, skal sú skuldbinding ekki tilgreind undir 

þessari fyrirsögn. 

 

Línur Leiðbeiningar 

0100 Skuldbindingar sem eru undanskildar eftirgjöf 

Í 2. mgr. 44. gr. tilskipunar 2014/59/ESB er tekið fram að „skilastjórnvöld skuli ekki beita heimildum 

sínum til niðurfærslu eða umbreytingar í tengslum við eftirfarandi skuldbindingar, hvort sem þær 

heyra undir lög aðildarríkis eða þriðja lands“. 

0110 Tryggðar innstæður 

Fjárhæð tryggðra innstæðna eins og skilgreint er í 5. tölulið 1. mgr. 2. gr. tilskipunar Evrópuþingsins 

og ráðsins 2014/49/ESB (11), að undanskildum tímabundnum háum innstæðum eins og þær eru 

skilgreindar í 2. mgr. 6. gr. þeirrar tilskipunar. 

0120 Tryggðar skuldbindingar – veðtryggður hluti 

Ákvæði b-liðar 2. mgr. 44. gr. tilskipunar 2014/59/ESB 

Tryggðar skuldbindingar, þ.m.t. endurhverf verðbréfakaup (e. repos), sértryggð skuldabréf og 

skuldbindingar í formi fjármálagerninga sem eru óaðskiljanlegur hluti tryggingasafnsins og sem í 

samræmi við landslög eru tryggð með svipuðum hætti og sértryggð skuldabréf. 

Hvorki krafan um að tryggja að allar tryggðar eignir sem tengjast tryggingasafni sértryggðra 

skuldabréfa verði ekki fyrir áhrifum, haldist aðskildar og hafi næga fjármögnun, né það að 

undanskilja b-lið 2. mgr. 44. gr. tilskipunar 2014/59/ESB skal koma í veg fyrir að skilastjórnvöld, 

eftir því sem við á, geti beitt þessum heimildum í tengslum við sérhvern hluta tryggðrar 

skuldbindingar eða skuldbindingar sem veðsett hefur verið hærra en virði eignanna, tryggingarinnar, 

veðsins eða veðlánsins sem lagt er fram sem trygging. Slíka ótryggða fjárhæð þessara tryggðu 

skuldbindinga skal ekki tilgreina í þessari línu, en tilgreind í línu 0340, með fyrirvara um 

viðbótarsundurliðun. 

  

(10) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/59/ESB frá 15. maí 2014 sem kemur á ramma um endurreisn og skilameðferð lánastofnana og 

verðbréfafyrirtækja og um breytingu á tilskipun ráðsins 82/891/EBE, og tilskipunum 2001/24/EB, 2002/47/EB, 2004/25/EB, 2005/56/EB, 

2007/36/EB, 2011/35/ESB, 2012/30/ESB og 2013/36/ESB og reglugerðum Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1093/2010 og (ESB) 

nr. 648/2012 (Stjtíð. ESB L 173, 12.6.2014, bls. 190). 

(11) Directive 2014/49/EU of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on deposit guarantee schemes (OJ L 173, 

12.6.2014, p. 149). 
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 Skuldbindingar seðlabanka sem tryggðar eru með tryggingasafni (t.d. skammtímalánafyrirgreiðsla, 

langtímalánafyrirgreiðsla, markviss langtímalánafyrirgreiðsla, o.s.frv.) skulu taldar vera tryggðar 

skuldbindingar. 

Sérstök tegund skuldbindinga eru tryggðar stöður (þ.e. reiðufjártrygging) sem mótteknar eru og 

færðar í efnahagsreikninginn. Ef slíkar tryggðar stöður eru lagalega bundnar við eignastöðu skal 

meðhöndla þær sem tryggðar skuldbindingar að því er varðar þessa skýrslu. 

0130 Skuldbindingar vegna viðskiptavinar, ef varðar í tilviki ógjaldfærni 

Ákvæði c-liðar 2. mgr. 44. gr. tilskipunar 2014/59/ESB 

Sérhver skuldbinding sem myndast vegna eignarhlutdeildar stofnunar eða einingar sem um getur í b-, 

c- eða d-lið 1. mgr. 1. gr. tilskipunar 2014/59/ESB í eignum eða fé viðskiptavinar, þ.m.t. eignum eða 

fé viðskiptavinar sem geymt er fyrir hönd verðbréfasjóða, eins og þeir eru skilgreindir í 2. mgr. 1. gr. 

tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2009/65/EB (12), eða fagfjárfestasjóða, eins og þeir eru 

skilgreindir í a-lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2011/61/ESB (13), að því 

tilskildu að slíkur viðskiptavinur njóti verndar samkvæmt gildandi lögum um ógjaldfærni. 

0140 Fjárvörsluskuldbindingar, ef varðar í tilviki ógjaldfærni 

Ákvæði d-liðar 2. mgr. 44. gr. tilskipunar 2014/59/ESB 

Skuldbindingar sem myndast vegna fjárvörslulegs sambands milli stofnunar eða einingar sem um 

getur í b-, c- eða d-lið 1. mgr. 1. gr. tilskipunar 2014/59/ESB (fjárvörsluaðila) og annars aðila 

(rétthafa), að því tilskildu að slíkur rétthafi njóti verndar samkvæmt gildandi lögum um ógjaldfærni 

eða einkarétt. 

0150 Skuldbindingar vegna lánastofnunar < 7 daga 

Ákvæði e-liðar 2. mgr. 44. gr. tilskipunar 2014/59/ESB 

Skuldbindingar vegna lánastofnana, að undanskildum aðilum sem eru hluti af sömu samstæðu, með 

upphaflegan binditíma minna en sjö dagar, 

0160 Skuldbindingar vegna kerfa (kerfisstjóra) < 7 daga 

Ákvæði f-liðar 2. mgr. 44. gr. tilskipunar 2014/59/ESB 

Skuldbindingar með minna en sjö daga eftirstöðvatíma, sem eru skuld við kerfisstjóra eða kerfi, 

tilnefnd samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/26/EB (14), eða þátttakendur þeirra og 

stafa af þátttöku í slíku kerfi. 

0170 Skuldbindingar vegna starfsmanns 

Ákvæði i. liðar g-liðar 2. mgr. 44. gr. tilskipunar 2014/59/ESB 

Skuldbindingar vegna starfsmanns, í tengslum við uppsöfnuð laun, lífeyri eða önnur föst starfskjör, að 

undanskildum breytilegum þáttum starfskjara sem ekki eru lögverndaðir í almennum kjarasamningi. 

Þetta skal þó ekki gilda um breytilega þætti starfskjara þeirra sem taka verulega áhættu, eins og 

tilgreint er í 2. mgr. 92. gr. tilskipunar 2013/36/ESB. 

0180 Skuldbindingar, mikilvægar fyrir daglegan rekstur 

Ákvæði ii. liðar g-liðar 2. mgr. 44. gr. tilskipunar 2014/59/ESB 

Skuldbindingar vegna kröfuhafa innan verslunar eða viðskipta sem stafa af afhendingu vara eða 

þjónustu til stofnunarinnar eða einingarinnar sem um getur í b-, c- eða d- lið 1. mgr. 1. gr. tilskipunar 

2014/59/ESB sem eru mikilvægar fyrir daglegan rekstur starfsemi hennar, þ.m.t. upplýsinga-

tækniþjónustu, nytjahluta og leigu, reksturs og viðhalds á húsnæði. 

  

(12) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/65/EB frá 13. júlí 2009 um samræmingu á lögum og stjórnsýslufyrirmælum að því er varðar 

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

(13) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2011/61/ESB frá 8. júní 2011 um rekstraraðila sérhæfðra sjóða og um breytingu á tilskipunum 

2003/41/EB og 2009/65/EB og reglugerðum (EB) nr. 1060/2009 og (ESB) nr. 1095/2010 (Stjtíð. ESB L 174, 1.7.2011, bls. 1). 

(14) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/26/EB frá 19. maí 1998 um endanlegt uppgjör í greiðsluuppgjörskerfum og uppgjörskerfum fyrir 

verðbréf (Stjtíð. EB L 166, 11.6.1998, bls. 45). 
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0190 Skuldbindingar vegna skatta- og almannatryggingayfirvalda, ef með forgang 

Ákvæði iii. liðar g-liðar 2. mgr. 44. gr. tilskipunar 2014/59/ESB 

Skuldbindingar vegna skatta- og almannatryggingayfirvalda, að því tilskildu að þessar skuldbindingar 

hafi forgang samkvæmt gildandi lögum. 

0200 Skuldbindingar vegna innstæðutryggingakerfis (DGS) 

Ákvæði iv. liðar g-liðar 2. mgr. 44. gr. tilskipunar 2014/59/ESB 

Skuldbindingar vegna innstæðutryggingakerfa sem stafa af ógreiddum framlögum í samræmi við 

tilskipun 2014/49/ESB. 

0300 Skuldbindingar sem ekki eru undanskildar eftirgjöf 

Þetta er samtala lína 0310, 0320, 0334, 0340, 0350, 0360, 0365, 0370, 0380, 0390 og 0400. 

0310 Innstæður, ekki tryggðar en með forgangi 

Ákvæði 108. gr. tilskipunar 2014/59/ESB 

Innstæður eins og skilgreindar í 3. tölulið 1. mgr. 2. gr. tilskipunar 2014/49/ESB sem uppfylla ekki 

skilyrðin fyrir undanþágu frá eftirgjöf (a-liður 2. mgr. 44. gr. tilskipunar 2014/59/ESB), en sem 

ívilnandi meðferð er fyrirsjáanleg fyrir í samræmi við 108. gr. tilskipunar 2014/59/ESB. 

0320 Innstæður, ekki tryggðar og ekki með forgangi 

Innstæður eins og skilgreindar í 3. tölulið 1. mgr. 2. gr. tilskipunar 2014/49/ESB sem uppfylla ekki 

skilyrðin fyrir undanþágu frá eftirgjöf eða ívilnandi meðferð við beitingu á a-lið 2. mgr. 44. gr. eða 

108. gr. tilskipunar 2014/59/ESB. 

0330 Skuldbindingar í efnahagsreikningi vegna afleiðusamninga 

Bókhaldsvirði skuldbindinga vegna afleiðusamninga, fyrir heildarfjárhæðina sem samsvarar FINREP: 

{F 01.02;020;010) + {F 01.02;150;010}. 

0331 Samtala hreinna skuldastaðna að teknu tilliti til samningsbundinna skuldajöfnunarsafna, eftir 

aðlaganir á markaðsvirði, fyrir tryggingarjöfnun 

Samtala alls hreins markaðsvirðis afleiðuskuldbindinga í hverju samningsbundnu skuldajöf-

nunarsafni. Eingöngu skal tilgreina skuldajöfnunarsafnið ef hreint markaðsvirði skuldajöfnunarsafns 

er skuldbinding. Í þessu skyni skal meðhöndla afleiður sem ekki falla undir skuldajöfnunar-

fyrirkomulag sem einn samning, þ.e. eins og séu skuldajöfnunarsafn með aðeins einni afleiðu. 

0332 Samtala hreinna skuldastaðna að teknu tilliti til samningsbundinna skuldajöfnunarsafna, eftir 

aðlaganir á markaðsvirði, eftir tryggingarjöfnun 

Virðismatið í línu 0331 er háð leiðréttingu fyrir veði sem sett er til að tryggja þessa 

áhættuskuldbindingu, sem leiðir til samtölu hreina markaðsvirðisins eftir jöfnun veðsins á 

markaðsvirði þess. 
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0333 Samtala hreinna skuldastaðna að teknu tilliti til samningsbundinna skuldajöfnunarsafna, eftir 

aðlögun að markaðsvirði, eftir tryggingarjöfnun, að viðbættum áætluðum lokunarfjárhæðum 

Í samræmi við framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2016/1401 (15) um virðismat 

skuldbindinga vegna afleiðusamninga, fæst viðbótar lokunarfjárhæð sem nær yfir fjárhæðir taps eða 

kostnaðar sem mótaðilar í afleiðu stofna til, eða hagnað sem þeir innleysa, með því að skipta út eða fá 

sambærileg kjör samkvæmt helstu skilmálum samninganna og virði valrétta samningsaðilanna í 

tengslum við samningana sem sagt var upp. 

Virðismötin sem krafist er til að ákvarða lokunarfjárhæð í samræmi við framangreinda reglugerð geta 

reynst verulega erfið á einingargrunni. Því geta ætluð gildi, sem byggja má á tiltækum gögnum eins 

og varfærniskröfum fyrir markaðsáhættu, verið notuð í staðin. Ef reynist ómögulegt að reikna út 

lokunarfjárhæðina fyrir afleiðuskuldbindingarnar skal tilkynnt fjárhæð vera jöfn fjárhæðinni sem 

tilgreind er í línu 0332. 

0334 Samtala hreinna skuldastaðna að teknu tilliti til varfærnisreglna um skuldajöfnun 

Hreinar skuldastöður vegna afleiða að teknu tilliti til varfærnisreglna um skuldajöfnun í 429. gr. 

reglugerðar (ESB) nr. 575/2013 (tengt útreikningnum á heildarmælistærð áhættuskuldbindinga í 

vogunarhlutfallinu) skal tilgreint. 

0340 Tryggðar skuldbindingar, sem ekki eru veðtryggðar 

Fjárhæð tryggðra skuldbindinga, eða skuldbindinga, sem veðsett hefur verið hærra en virði eignanna, 

tryggingar, veðs eða veðláns sem lagt er fram sem trygging. Þetta skal ná yfir „undirveðsetta“ hlutann 

af sérhverri veðsettri skuldbindingu, t.d. undirveðsettan hluta sértryggðra skuldabréfa eða 

endurkaupaviðskipta. 

0350 Samsettar skuldaviðurkenningar 

Í þessum tilgangi eru samsettar skuldaviðurkenningar skilgreindar sem fjárskuldbindingar sem 

innihalda innbyggðan afleiðuhluta, með ávöxtun sem tengist undirliggjandi verðbréfi eða vísitölu 

(opinberri eða sérsniðinni, s.s. hlutabréfa eða skuldabréfa, fastri ávöxtun eða lánum, gengi, hrávörum 

o.s.frv.) Samsettar skuldaviðurkenningar innihalda ekki skuldagerninga sem innihalda eingöngu 

kaup- eða sölurétti, þ.e. virði gerningsins er ekki háð neinum innbyggðum afleiðuhluta.  

0360 Ótryggðar forgangsskuldbindingar 

Þetta nær yfir alla ótryggða forgangsgerninga sem ekki eru í flokknum samsettar skulda-

viðurkenningar. 

0365 Víkjandi forgangsskuldbindingar 

Fjárhæð einhverra af eftirfarandi skuldbindingum: 

— Ótryggðar kröfur sem leiða af skuldagerningum sem uppfylla skilyrðin sem mælt er fyrir um í a-, 

b- og c-lið 2. mgr. og 3. mgr. 108. gr. tilskipunar 2014/59/ESB. 

— Ótryggðar kröfur sem leiða af skuldagerningum, sem um getur í b-lið fyrstu undirgreinar 5. mgr. 

108. gr. tilskipunar 2014/59/ESB. 

— Skuldagerningar með lægstu forgangsröðun meðal almennra ótryggðra krafna sem leiða af 

skuldagerningum, sem um getur í 7. mgr. 108. gr. tilskipunar 2014/59/ESB, sem aðildarríki hefur 

séð til, í samræmi við þá málsgrein, að hafi sömu röðun og þær kröfur sem uppfylla skilyrðin í a-, 

b- og c-lið 2. mgr. og 3. mgr. 108. gr. tilskipunar 2014/59/ESB. 

  

(15) Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/1401 frá 23. maí 2016 um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

2014/59/ESB um að koma á ramma um endurreisn og skilameðferð lánastofnana og verðbréfafyrirtækja að því er varðar tæknilega 

eftirlitsstaðla fyrir aðferðafræði og meginreglur um verðmat á skuldbindingum vegna afleiðusamninga (Stjtíð. ESB L 228, 23.8.2016,  

bls. 7). 
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0370 Víkjandi skuldbindingar  

Skuldbindingar sem eingöngu verða endurgreiddar samkvæmt landsbundnum lögum um ógjaldfærni 

eftir að öllum flokkum almennra kröfuhafa og víkjandi forgangskröfuhafa hefur verið greitt að fullu. 

Þetta nær yfir bæði samningsbundnar og lagalega víkjandi skuldbindingar. Ef um er að ræða 

eignarhaldsfélög, geta skuldbindingar sem ekki eru víkjandi einnig verið tilgreindar í þessum flokki 

(þ.e. kerfislega víkjandi). 

Þessi flokkur skal eingöngu hafa að geyma víkjandi gerninga sem ekki eru færðir sem 

eiginfjárgrunnur. 

Þessi lína skal einnig hafa að geyma þann hluta víkjandi skuldbindinga sem að jafnaði eru hæfar sem 

eiginfjárgrunnur en eru ekki hluti eiginfjárgrunns vegna ákvæða um úreldingu, s.s. í 64. gr. 

reglugerðar (ESB) nr. 575/2013 (eftirstæður líftími) eða í 10. hluta reglugerðar (ESB) nr. 575/2013 

(áhrif eldri reglna). 

0380 Aðrar hæfar skuldbindingar í lágmarkskröfu um eiginfjárgrunn og hæfar skuldbindingar 

Sérhver gerningur sem er hæfur í lágmarkskröfu um eiginfjárgrunn og hæfar skuldbindingar en fellur 

ekki undir línur 0320 og 0340 til 0370. 

0390 Skuldbindingar sem ekki eru fjárskuldir 

Þessi lína nær yfir skuldbindingar sem ekki eru fjárskuldbindingar og tengjast ekki skuldagerningum 

sem handhafarnir geta fengið eftirgjöf á af hagkvæmnisástæðum, s.s. ákvæðum tengdum málsóknum 

sem aðilinn sætir. 

0400 Aðrar skuldbindingar 

Sérhver skuldbinding sem ekki er tilgreind í línum 0100 til 0390. 

0500 Eiginfjárgrunnur 

Ákvæði 1. töluliðar 4. mgr. 118. gr. og 72. gr. reglugerðar (ESB) nr. 575/2013 

Sama skilgreining og COREP (OF): {C 01.00;010;010} 

0510 Almennt eigið fé þáttar 1 

Ákvæði 50. gr. reglugerðar (ESB) nr. 575/2013 

Sama skilgreining og COREP (OF): {C 01.00;020;010} 

0511 Þar af: fjármagnsgerningar/hlutafé 

Lagagerningar sem mynda (hluta af) fjármagni almenns eigin fé þáttar 1 í formi fjármagns-

gerninga/hlutafjár. 

0512 Þar af: gerningar sem eru jafngildir almennu hlutafé 

Lagagerningar sem mynda (hluta af) eiginfjárgrunni almenns eigin fé þáttar 1 í formi gerninga 

annarra en fjármagnsgerninga/hlutafjár, en eru jafngildir þessum flokki. 

0520 Viðbótareigiðfé þáttar 1 

Ákvæði 61. gr. reglugerðar (ESB) nr. 575/2013 

Sama skilgreining og COREP (OF): {C 01.00;530;010} 

0521 Þar af: (hluti af) víkjandi skuldbindingum sem færðar eru sem eiginfjárgrunnur 

Lagagerningar sem stofna til (hluta af) viðbótareiginfé þáttar 1. 

0530 Eiginfjárþáttur 2 

Ákvæði 71. gr. reglugerðar (ESB) nr. 575/2013 

Sama skilgreining og COREP (OF): {C 01.00;750;010} 
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0531 Þar af: (hluti af) víkjandi skuldbindingum sem færðar eru sem eiginfjárgrunnur 

Með þessari sundurliðun eru tilgreindir lagagerningarnir sem stofna til (hluta af) eiginfjárgrunni  

þáttar 2. 

0600 Heildarskuldbindingar og eiginfjárgrunnur að meðtöldum afleiðuskuldbindingum 

Samtala allra skuldbindinga sem tilgreindar eru í þessu sniðmáti og fjárhæð lögboðins 

eiginfjárgrunns. Í þessu skyni skal leggja saman allar fjárhæðirnar í línunum að ofan. Að því er varðar 

afleiður skal virðið sem nota á vera lína 0334 „Samtala hreinna skuldastaðna að teknu tilliti til 

varfærnisreglna um skuldajöfnun“. 

II.3 Z 03.00 — Kröfur vegna eiginfjárgrunns (OWN) 

II.3.1 Almennar athugasemdir 

19. Í þessu sniðmáti er safnað sama upplýsingum um kröfurnar vegna eiginfjárgrunns fyrir aðila eða samstæðu. 

20. Allar upplýsingar sem tilgreindar eru skulu endurspegla kröfurnar vegna eiginfjárgrunns sem gilda á 

viðmiðunarreikningsskiladeginum. 

21. Upplýsingarnar um kröfur samkvæmt stoð 2 sem tilgreindar eru í þessu sniðmáti skulu byggja á nýjasta tiltæka 

opinbera bréfi um könnunar- og matsferli frá lögbæra yfirvaldinu. 

22. Ef aðilinn sem skýrslan vísar til fellur ekki undir eiginfjárkröfur á einingargrunni, skal hann eingöngu tilgreina 

línu 0110. 

II.3.2 Leiðbeiningar varðandi sértækar stöður 

Línur Leiðbeiningar 

0100 Áhættugrunnur 

Ákvæði 3. mgr. 92. gr. reglugerðar (ESB) nr. 575/2013 

Sjá Z 01.00, dálk 0100 

Áhættugrunnur eins og hann er skilgreindur fyrir COREP (OF): {C 02.00;010;010} 

0110 Framlag til áhættugrunns samstæðu 

Sjá Z 01.00, dálk 0140 

Heildaráhættuskuldbinding í vogunarhlutfalli eins og skilgreind er fyrir COREP (LR):  

{C 47.00;290;010} 

Eingöngu skal tilgreina þennan lið fyrir aðila sem ekki falla undir eiginfjárkröfur á einingargrunni. 

0210-0250 Stofnfjár- og vogunarhlutfallskröfur 

0210 Stofnfé 

Ákvæði 12., 28. til 31. gr. tilskipunar 2013/36/ESB og 93. gr. reglugerðar (ESB) nr. 575/2013 

Stofnfjárhæðin sem krafist er sem forsenda fyrir að stofnun fái heimild til að hefja starfsemi. 

0220 Vogunarhlutfallskrafa 

Vogunarhlutfallskrafa gildir um aðilann eða samstæðuna, gefin upp sem prósenta 

heildaráhættuskuldbindingar í vogunahlutfalli. Ef engin formleg krafa er til staðar skulu aðilar skilja 

þennan reit eftir tóman. 

Heildaráhættuskuldbinding í vogunarhlutfalli eins og skilgreint er fyrir COREP (LR):  

{C 47.00;290;010} 
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0300 Hlutfall heildareiginfjárkröfu eftir könnunar- og matsferli 

COREP (OF): {C 03.00;130;010} 

Samtala i. og ii. sbr. eftirfarandi: 

i. Heildareiginfjárhlutfall (8%) eins og tilgreint er í c-lið 1. mgr. 92. gr. reglugerðar (ESB)  

nr. 575/2013. 

ii. Hlutfall viðbótarkrafna um eiginfjárgrunn (Kröfur samkvæmt stoð 2 – P2R) sem ákvarðað er í 

samræmi við viðmiðunina sem tilgreind er í Leiðbeiningum Evrópsku bankaeftirlitsstofnunar-

innar um almennar málsmeðferðarreglur og aðferðafræði fyrir könnunar- og matsferli og 

álagspróf eftirlitsyfirvalda (EBA SREP GL). 

Þessi liður skal endurspegla hlutfall heildareiginfjárkröfu eftir könnunar-og matsferli eins og lögbæra 

yfirvaldið tilkynnir stofnuninni. Heildareiginfjárkrafa eftir könnunar- og matsferli er skilgreind í þætti 

1.2 í Leiðbeiningum Evrópsku bankaeftirlitsstofnunarinnar um almennar málsmeðferðarreglur og 

aðferðafræði fyrir könnunar- og matsferli og álagspróf eftirlitsyfirvalda. 

Ef lögbæra yfirvaldið tilkynnti ekki um neinar viðbótarkröfur um eiginfjárgrunn skal eingöngu 

tilgreina i. lið. 

0310 Hlutfall heildareiginfjárkröfu eftir könnunar- og matsferli: sem skal samanstanda af almennu 

eigin fé þáttar 1 

COREP (OF): {C 03.00;140;010} 

Samtala i. og ii. sbr. eftirfarandi: 

i. Eiginfjárhlutfall almenns eiginfjár þáttar 1 (4,5%) eins og tilgreint er í a-lið 1. mgr. 92. gr. 

reglugerðar (ESB) nr. 575/2013. 

ii. Sá hluti hlutfalls kröfunnar samkvæmt stoð 2, sem um getur í ii. lið línu 300, sem lögbæra 

yfirvaldið gerir kröfu um að haldið sé á formi almenns eiginfjár þáttar 1. 

Ef lögbæra yfirvaldið tilkynnti ekki um neinar viðbótareiginfjárgrunnskröfur, sem haldið sé á formi 

almenns eiginfjár þáttar 1, skal eingöngu tilgreina i. lið. 

0320 Hlutfall heildareiginfjárkröfu eftir könnunar- og matsferli: sem skal samanstanda af 

eiginfjárþætti 1 

COREP (OF): {C 03.00;150;010} 

Samtala i. og ii. sbr. eftirfarandi: 

i. Hlutfall eiginfjárþáttar 1 (6%) eins og tilgreint er í b-lið 1. mgr. 92. gr. reglugerðar (ESB)  

nr. 575/2013. 

ii. Sá hluti hlutfalls kröfunnar samkvæmt stoð 2, sem um getur í ii. lið línu 300, sem lögbæra 

yfirvaldið gerir kröfu um að haldið sé á formi eiginfjárþáttar 1. 

Ef lögbæra yfirvaldið tilkynnti ekki um neinar viðbótareiginfjárgrunnskröfur, sem haldið sé á formi 

eiginfjárþáttar 1, skal eingöngu tilgreina i. lið. 

0400 Samanlögð krafa um eiginfjárauka 

Ákvæði 6. töluliðar 128. gr. tilskipunar 2013/36/ESB 

COREP (OF): {C 04.00;740;010} 

0410 Verndunarauki 

Ákvæði 1. töluliðar 128. gr. tilskipunar 2013/36/ESB 

COREP (OF): {C 04.00;750;010} 

Samkvæmt 1. mgr. 129. gr. er verndunarauki viðbótarfjárhæð almenns eigin fjár þáttar 1. Vegna þess 

að 2,5% hlutfall verndunarauka er stöðugt, skal tilgreina fjárhæð í þessum reit. 

0420 Varúðarsjóður vegna þjóðhagsvarúðar- eða kerfisáhættu sem greinist á vettvangi aðildarríkis 

Ákvæði iv. töluliðar d-liðar 2. mgr. 458. gr. reglugerðar (ESB) nr. 575/2013 

COREP (OF): {C 04.00;760;010} 
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 Í þennan reit skal tilgreina fjárhæð varúðarsjóðs vegna þjóðhagsvarúðar- eða kerfisáhættu sem greind 

er á vettvangi aðildarríkis, sem óska má eftir skv. 458. gr. reglugerðar (ESB) nr. 575/2013 til viðbótar 

við verndunaraukann. 

Fjárhæðin sem tilgreind er skal standa fyrir eiginfjárgrunnsfjárhæðina sem þörf er á til að uppfylla 

viðkomandi kröfurnar um eiginfjárauka á reikningsskiladeginum. 

0430 Sveiflujöfnunarauki tiltekinnar stofnunar 

Ákvæði 2. töluliðar 128. gr., 130., 135.-140. gr. tilskipunar 2013/36/ESB 

(sjá COREP (OF): {C 04.00;770;010}). 

Fjárhæðin sem tilgreind er skal standa fyrir eiginfjárgrunnsfjárhæðina sem þörf er á til að uppfylla 

viðkomandi kröfurnar um eiginfjárauka á reikningsskiladeginum. 

0440 Eiginfjárauki vegna kerfisáhættu 

Ákvæði 5. töluliðar 128. gr., 133. og 134. gr. tilskipunar 2013/36/ESB 

(sjá COREP (OF): {C 04.00;780;010}). 

Fjárhæðin sem tilgreind er skal standa fyrir eiginfjárgrunnsfjárhæðina sem þörf er á til að uppfylla 

viðkomandi kröfurnar um eiginfjárauka á reikningsskiladeginum. 

0450 Eiginfjárauki fyrir kerfislega mikilvæga stofnun á alþjóðavísu 

Ákvæði 3. töluliðar 128. gr. og 131. gr. tilskipunar 2013/36/ESB 

COREP (OF): {C 04.00;800;010} 

Fjárhæðin sem tilgreind er skal standa fyrir eiginfjárgrunnsfjárhæðina sem þörf er á til að uppfylla 

viðkomandi kröfurnar um eiginfjárauka á reikningsskiladeginum. 

0460 Eiginfjárauki fyrir aðrar kerfislega mikilvægar stofnanir 

Ákvæði 4. töluliðar 128. gr. og 131. gr. tilskipunar 2013/36/ESB 

COREP (OF): {C 04.00;810;010} 

Fjárhæðin sem tilgreind er skal standa fyrir eiginfjárgrunnsfjárhæðina sem þörf er á til að uppfylla 

viðkomandi kröfurnar um eiginfjárauka á reikningsskiladeginum. 

0500 Hlutfall heildareiginfjárkröfu 

COREP (OF): {C 03.00;160;010} 

Samtala i. og ii. sbr. eftirfarandi: 

i. Hlutfall heildareiginfjárkröfu eftir könnunar- og matsferli sem um getur í línu 0300, 

ii. að því marki sem gildir í lögum, hlutfall samanlagðrar kröfu um eiginfjárauka, sem um getur  

í 6. töluliðar 128. gr. tilskipunar 2013/36/ESB. 

Þessi liður skal endurspegla hlutfall heildareiginfjárkröfu eins og skilgreint er í 1.2 þætti í 

Leiðbeiningum Evrópsku bankaeftirlitsstofnunarinnar um almennar málsmeðferðarreglur og aðferða-

fræði fyrir könnunar- og matsferli og álagspróf eftirlitsyfirvalda. 

Ef engin krafa um eiginfjárauka gildir, skal eingöngu tilgreina i. lið. 

0510 Heildareiginfjárkrafa: sem skal samanstanda af almennu eigin fé þáttar 1 

COREP (OF): {C 03.00;170;010} 

Samtala i. og ii. sbr. eftirfarandi: 

i. Hlutfall heildareiginfjárkröfu eftir könnunar- og matsferli sem skal samanstanda af almennu eigin 

fé þáttar 1 sem um getur í línu 0310, 

ii. að því marki sem gildir í lögum, hlutfall samanlagðrar kröfu um eiginfjárauka, sem um getur  

í 6. töluliðar 128. gr. tilskipunar 2013/36/ESB. 

Ef engin krafa um eiginfjárauka gildir, skal eingöngu tilgreina i. lið. 
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0520 Heildareiginfjárkrafa: sem skal samanstanda af eiginfjárþætti 1 

COREP (OF): {C 03.00;180;010} 

Samtala i. og ii. sbr. eftirfarandi: 

i. Hlutfall heildareiginfjárkröfu eftir könnunar- og matsferli sem skal samanstanda af eiginfjárþætti 

1 sem um getur í línu 0320, 

ii. að því marki sem gildir í lögum, hlutfall samanlagðrar kröfu um eiginfjárauka, sem um getur  

í 6. töluliðar 128. gr. tilskipunar 2013/36/ESB. 

Ef engin krafa um eiginfjárauka gildir, skal eingöngu tilgreina i. lið. 

0600 Heildareiginfjárkrafa og eiginfjárálag vegna stoðar 2 

COREP (OF): {C 03.00;190;010} 

Samtala i. og ii. sbr. eftirfarandi: 

i. Hlutfall heildareiginfjárkröfu, sem um getur í línu 0500, 

ii. eftir atvikum, eiginfjárálag vegna stoðar 2 eins og skilgreint er í Leiðbeiningum Evrópsku 

bankaeftirlitsstofnunarinnar um almennar málsmeðferðarreglur og aðferðafræði fyrir könnunar- 

og matsferli og álagspróf eftirlitsyfirvalda. Eiginfjárálag vegna stoðar 2 skal eingöngu tekið með 

ef lögbæra yfirvaldið tilkynnir það stofnuninni. 

Ef lögbæra yfirvaldið tilkynnti ekki um neitt eiginfjárálag vegna stoðar 2 skal eingöngu tilgreina i. lið. 

0610 Heildareiginfjárkrafa: sem skal samanstanda af almennu eigin fé þáttar 1 

COREP (OF): {C 03.00;200;010} 

Samtala i. og ii. sbr. eftirfarandi: 

i. Hlutfall heildareiginfjárkröfu sem skal samanstanda af almennu eigin fé þáttar 1, sem um getur í 

línu 0520, 

ii. eftir atvikum, sá hluti eiginfjárálags vegna stoðar 2, sem um getur í ii. lið línu 0600, sem lögbæra 

yfirvaldið gerir kröfu um að haldið sé á formi almenns eiginfjár þáttar 1. Eiginfjárálag vegna 

stoðar 2 skal eingöngu tekið með ef lögbæra yfirvaldið tilkynnir það stofnuninni. 

Ef lögbæra yfirvaldið tilkynnti ekki um neitt eiginfjárálag vegna stoðar 2 skal eingöngu tilgreina i. lið. 

0620 Heildareiginfjárkrafa og eiginfjárálag vegna stoðar 2: sem skal samanstanda af eiginfjárþætti 1 

COREP (OF): {C 03.00;210;010} 

Samtala i. og ii. sbr. eftirfarandi: 

i. Hlutfall heildareiginfjárkröfu sem skal samanstanda af eiginfjárþætti 1, sem um getur í línu 0520, 

ii. eftir atvikum, sá hluti eiginfjárálags vegna stoðar 2, sem um getur í ii. lið línu 600, sem lögbæra 

yfirvaldið gerir kröfu um að haldið sé á formi eiginfjárþáttar 1. Eiginfjárálag vegna stoðar 2 skal 

eingöngu tekið með ef lögbæra yfirvaldið tilkynnir það stofnuninni. 

Ef lögbæra yfirvaldið tilkynnti ekki um neitt eiginfjárálag vegna stoðar 2 skal eingöngu tilgreina i. lið. 

II.4 Z 04.00 — Fjárhagsleg tengsl innan samstæðu 

II.4.1 Almennar athugasemdir 

23. Í þessu sniðmáti er krafist upplýsinga um skuldbindingar innan samstæðu sem ekki eru undanskildar eftirgjöf, 

fjármagnsgerninga og ábyrgðir. 

24. Tilgreina skal öll fjárhagsleg tengsl á milli mikilvægra lögaðila sem eru hluti af samstæðureikningsskilum. 

Tilgreindar fjárhæðir skulu lagðar saman ef þær varða sama mótaðila (bæði útgefanda eða ábyrgðarhafa, og 

kröfuhafa, eiganda eða ábyrgðarveitanda) og sömu tegund af skuldbindingum, fjármagnsgerningum eða 

ábyrgðum. 

25. Samsetning gildanna sem tilgreind eru í dálkum 0020, 0040 og 0050 í þessu sniðmáti mynda meginlykil sem 

verður að vera einkvæmur fyrir hverja línu sniðmátsins.  
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II.4.2 Leiðbeiningar varðandi sértækar stöður 

Dálkar Leiðbeiningar 

0010-0020 Útgefandi eða ábyrgðarhafi 

Lögaðili sem gefur út skuldbindingarnar eða fjármagnsgerningana, eða er ábyrgðarhafinn. 

0010 Heiti aðila 

Verður að vera annað en heiti aðila sem skráð er í dálk 0030. 

0020 Kóði 

Kóði útgefandans eða viðtakanda ábyrgðar. Fyrir stofnanir skal kóðinn vera 20-tölustafa, alstafa LEI-

kóði. Fyrir aðra aðila skal kóðinn vera 20-tölustafa, alstafa LEI-kóði, eða ef hann er ekki tiltækur, 

kóði samkvæmt samræmdri kóðun sem tiltæk er í Sambandinu, eða, ef ekki tiltækur, landsbundinn 

kóði. 

Kóðinn skal vera einkvæmur og notaður með samræmdum hætti í sniðmátunum. 

Kóðinn verður að vera annar en kóðinn sem skráður er í dálk 0040. 

0030-0040 Kröfuhafi, eigandi eða ábyrgðarveitandi 

Lögaðili sem er kröfuhafi skuldbindingarinnar, á fjármagnsgerninginn eða veitir ábyrgðina. 

0030 Heiti aðila 

Verður að vera annað en heiti aðila sem skráð er í dálk 0010. 

0040 Kóði 

Kóði kröfuhafans, eigandans eða ábyrgðarveitandans. Fyrir stofnanir skal kóðinn vera 20-tölustafa, 

alstafa LEI-kóði. Fyrir aðra aðila skal kóðinn vera 20-tölustafa, alstafa LEI-kóði, eða ef hann er ekki 

tiltækur, kóði samkvæmt samræmdri kóðun sem tiltæk er í Sambandinu, eða, ef ekki tiltækur, 

landsbundinn kóði. 

Kóðinn skal vera einkvæmur og notaður með samræmdum hætti í sniðmátunum. 

Hann verður að vera annar en kóðinn sem skráður er í dálk 0020. 

0050-0070 Fjárhagsleg tengsl 

Í þessum reit er gefin lýsing á fjárhagslegu tengslunum milli mikilvægu lögaðilanna. 

0050 Tegund 

Verður valin úr eftirfarandi skrá: 

Skuldbindingar innan samstæðu 

L.1. Innstæður, ekki tryggðar en með forgangi 

Sama skilgreining og Z 02.00 (LIAB), línu 0310 

L.2. Innstæður, ekki tryggðar og ekki með forgangi 

Sama skilgreining og Z 02.00 (LIAB), línu 0320 

L.3. Skuldbindingar vegna afleiðusamninga (lokunarfjárhæðir) 

Sama skilgreining og Z 02.00 (LIAB), línu 0330 

L.4. Tryggðar skuldbindingar, sem ekki eru veðtryggðar 

Sama skilgreining og Z 02.00 (LIAB), línu 0340 

L.5. Samsettar skuldaviðurkenningar 

Sama skilgreining og Z 02.00 (LIAB), línu 0350 

L.6. Ótryggðar forgangsskuldbindingar 

Sama skilgreining og Z 02.00 (LIAB), línu 0360 
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 L.7. Víkjandi forgangsskuldbindingar 

Sama skilgreining og Z 02.00 (LIAB), línu 0365 

L.8. Víkjandi skuldbindingar 

Sama skilgreining og Z 02.00 (LIAB), línu 0370 

L.9. Aðrar hæfar skuldbindingar í lágmarkskröfu um eiginfjárgrunn og hæfar skuldbindingar 

Sama skilgreining og Z 02.00 (LIAB), línu 0380 

L.10. Skuldbindingar sem ekki eru fjárskuldir 

Sama skilgreining og Z 02.00 (LIAB), línu 0390 

L.11. Aðrar skuldbindingar 

Sama skilgreining og Z 02.00 (LIAB), línu 0400 Sérhver skuldbinding sem enginn af 

undanfarandi liðum nær yfir. 

L.12. Eiginfjárþáttur 2 

Sama skilgreining og Z 02.00 (LIAB), línu 0530 

L.13. Viðbótareigiðfé þáttar 1 

Sama skilgreining og Z 02.00 (LIAB), línu 0520 

L.14. Almennt eigið fé þáttar 1 

Sama skilgreining og Z 02.00 (LIAB), línu 0510 

Ábyrgðir innan samstæðu 

G.1. Útgáfa 

Ábyrgðir á sértækum gerningum/skuldbindingum sem gefnar hafa verið út. 

G.2. Mótaðili 

Ábyrgðir sem veittar eru sérstökum mótaðilum stofnunarinnar. 

G.3. Ótakmarkað 

Almennar ábyrgðir sem ekki eru takmarkaðar við fasta fjárhæð. 

G.4. Annað 

Sérhver gerð ábyrgðar sem ekki fellur undir fyrri tegundir. 

0060 Útistandandi fjárhæð 

Fyrir skuldbindingar (dálkur 0050, tegundir L.1, L.2 og L.4 - L.14), útistandandi fjárhæð skuld-

bindinga innan samstæðu, fyrir skuldbindingar vegna afleiðusamninga (tegund L.3), lokunar-

fjárhæðirnar eins og skilgreind er að því er varðar sniðmát Z 02.00 (LIAB), línu 0333. 

Fyrir ábyrgðir (dálkur 0050, virði G.1 - G.4) hæsta mögulega fjárhæð framtíðargreiðslna innan 

ábyrgðarinnar. 

0070 þar af: útgefin samkvæmt lögum þriðja lands 

Hlutdeildin, sem fjárhæð, í útistandandi fjárhæðinni sem heyrir undir lög þriðja lands.  

0080 þar af: hæf í lágmarkskröfu um eiginfjárgrunn og hæfar skuldbindingar 

Útistandandi fjárhæð á skuldbindingum hæfum í lágmarkskröfu um eiginfjárgrunn og hæfar 

skuldbindingar sem reiknaðar eru út skv. a- og c- til f-lið 4. mgr. 45. gr. tilskipunar 2014/59/ESB. 

Hvað þetta varðar skulu skuldbindingar ekki undanskildar útreikningnum af þeirri ástæðu eingöngu 

að þær eru gefnar út til eða eru í eigu aðila innan samstæðu. 

II.5 Z 05.01 og Z 05.02 — Stórir mótaðilar 

II.5.1 Almennar athugasemdir 

26. Í þessum sniðmátum er safnað saman upplýsingum um skuldbindingar vegna stórra mótaðila (Z 05.01) og liði 

utan efnahagsreiknings sem mótteknir eru frá stórum mótaðilum (Z 05.02).Tilgreindar fjárhæðir skulu lagðar 

saman ef þær tilheyra sama mótaðila og sömu tegund af skuldbindingum eða liðum utan efnahagsreiknings.  
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27. Skuldbindingar og liðir utan efnahagsreiknings sem ekki er hægt að auðkenna mótaðilann fyrir skulu ekki 

tilgreind í þessum sniðmátum. Skuldbindingar og liðir utan efnahagsreiknings sem mótaðilinn er hluti af 

samstæðureikningsskilum vegna, skulu ekki tilgreind. 

II.5.2 Z 05.01 – Stórar skuldbindingar mótaðila — Leiðbeiningar varðandi sértækar stöður 

28. Samsetning gildanna sem tilgreind eru í dálkum 0020 og 0060 í þessu sniðmáti mynda meginlykil sem verður að 

vera einkvæmur fyrir hverja línu sniðmátsins. 

Dálkar Leiðbeiningar 

0010-0050 Mótaðili 

Upplýsingar um stóra mótaðilann sem skuldbindingin myndast gagnvart. 

Stórir mótaðilar skulu auðkenndir með því að leggja saman útistandandi fjárhæðir allra skuldbindinga 

aðilans eða samstæðunnar sem tilgreindar eru í sniðmátinu, vegna hvers mótaðila eða hóps tengdra 

viðskiptavina, að undanskildum skuldbindingum vegna aðila sem eru hluti af samstæðureikn-

ingsskilunum. 

Mótaðilunum og hópum tengdra mótaðila er síðan raðað eftir samanlagðri útistandandi fjárhæð til að 

auðkenna 10 stærstu mótaðilana, sem upplýsingar skulu veittar um í þessu sniðmáti. 

Skilgreiningin á „hópur tengdra mótaðila“ skal fylgja skilgreiningunni á „hóp tengdra viðskiptavina“ 

sem mælt er fyrir um í 39. töluliður 1. mgr. 4. gr. reglugerðar (ESB) nr. 575/2013. 

Að því er varðar þetta sniðmát getur mótaðili ekki verið aðili sem er hluti af samstæðu-

reikningsskilunum. 

0010 Heiti aðila 

Heiti stóra mótaðilans eða, eftir atvikum, heiti hóps tengdra viðskiptavina. 

Heiti hóps tengdra viðskiptavina skal vera nafnið á móðurfyrirtækinu eða, þegar hópur tengdra 

viðskiptavina hefur ekki móðurfyrirtæki, skal það vera firmaheiti hópsins. 

0020 Kóði 

Kóði stórs mótaðila eða hóps tengdra viðskiptavina. Fyrir stofnanir skal kóðinn vera 20-tölustafa, 

alstafa LEI-kóði. Fyrir aðra aðila skal kóðinn vera 20-tölustafa, alstafa LEI-kóði, eða ef hann er ekki 

tiltækur, kóði samkvæmt samræmdri kóðun sem tiltæk er í Sambandinu, eða, ef ekki tiltækur, 

landsbundinn kóði. 

Kóðinn skal vera einkvæmur og notaður með samræmdum hætti í sniðmátunum. 

0030 Hópur eða einstakur viðskiptavinur 

Stofnunin skal tilgreina „1“ fyrir einstaka stóra mótaðila og „2“ fyrir hópa tengdra viðskiptavina. 

0040 Land 

ISO 3166-1-alfa-2-kóði skráningarlands mótaðila. Þetta nær yfir gervi-ISO-kóða fyrir alþjóða-

stofnanir, sem tiltækir eru í síðustu útgáfu af handbók Hagstofu Evrópusambandsins um 

greiðslujöfnuð (e. Eurostat's ‘Balance of Payments Vademecum’). 

Landið er ákvarðað með tilvísun í skráða skrifstofu mótaðilans. Fyrir hópa tengdra viðskiptavina, 

skráningarland móðurfyrirtækis. 

0050 Geiri 

Hverjum mótaðila skal úthlutaður einn geiri á grundvelli FINREP atvinnuvegaflokka (FINREP,  

6. kafli 1. hluti V. viðauka): 

— Seðlabankar 

— Opinber yfirvöld 

— Lánastofnanir: 

— Önnur fjármálafyrirtæki 

— Fyrirtæki önnur en fjármálafyrirtæki 

— Heimili 

Ekki skal tilgreina geira fyrir hópa tengdra viðskiptavina. 
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Dálkar Leiðbeiningar 

0060 Tegund 

Tegund skuldbindingar skal vera ein af skuldbindingategundunum sem skráðar eru í sniðmát Z 02.00 

— Samsetning skuldbindinga (LIAB): 

L.0 Skuldbindingar sem eru undanskildar eftirgjöf 

L.1 Innstæður, ekki tryggðar en með forgangi 

L.2. Innstæður, ekki tryggðar og ekki með forgangi 

L.3 Skuldbindingar vegna afleiðusamninga 

L.4 Tryggðar skuldbindingar, sem ekki eru veðtryggðar 

L.5 Samsettar skuldaviðurkenningar 

L.6 Ótryggðar forgangsskuldbindingar 

L.7 Víkjandi forgangsskuldbindingar 

L.8 Víkjandi skuldbindingar (ekki færðar sem eiginfjárgrunnur) 

L.9 Aðrar hæfar skuldbindingar í lágmarkskröfu um eiginfjárgrunn og hæfar skuldbindingar 

L.10 Skuldbindingar sem ekki eru fjárskuldir 

L.11 Aðrar skuldbindingar 

Ef skuldbindingarnar vegna stórra mótaðila samanstanda af fleiri en einni af þeim tegundum sem getið 

er að ofan, skal tilgreina hverja skuldbindingategund í sérstakri línu. 

0070 Fjárhæð 

Fjárhæðin skal jafngilda skilgreiningunni á „útistandandi fjárhæð“ eins og mælt er fyrir um í sniðmáti 

Z 02.00 — Samsetning skuldbindingar. Í tilviki skuldbindinga vegna afleiðusamninga (tegund L.3), 

skal tilgreina lokunarfjárhæðirnar eins og skilgreindar eru að því er varðar línu 0333 í sniðmáti  

Z 02.00. 

II.5.3 Z 05.02 – Liðir stórra mótaðila utan efnahagsreiknings: Leiðbeiningar varðandi sértækar stöður 

29. Samsetning gildanna sem tilgreind eru í dálkum 0020 og 0060 í þessu sniðmáti mynda meginlykil sem verður að 

vera einkvæmur fyrir hverja línu sniðmátsins. 

Dálkar Leiðbeiningar 

0010-0050 Mótaðilar 

Upplýsingar um stóra mótaðila utan efnahagsreiknings. 

Stórir mótaðilar utan efnahagsreiknings skulu auðkenndir með því að leggja sama heildarnafnverð 

skuldbindinga og fjárhagslegra trygginga sem mótteknar eru (eins og skilgreint er að því er varðar 

FINREP, sniðmát F 09), eftir aðilum eða aðilum innan samstæðu sem sniðmátið er tilgreint fyrir, frá 

mótaðilum eða hópi tengdra viðskiptavina. Aðilar sem eru hluti af samstæðureikningsskilum 

samstæðunnar skulu undanskildir frá stórum mótaðilum utan efnahagsreiknings. Mótaðilunum og 

hópum tengdra viðskiptavina er síðan raðað eftir samanlagðri fjárhæð til að auðkenna 10 stærstu 

mótaðilana utan efnahagsreiknings, sem upplýsingar skulu veittar um í þessu sniðmáti. 

Að því er varðar þetta sniðmát skal eingöngu tilgreina mótaðila sem ekki eru hluti af samstæðu-

reikningsskilunum. 

0010 Heiti aðila 

Sjá leiðbeiningar um dálk 0010 í Z 05.01 

0020 Kóði 

Sjá leiðbeiningar um dálk 0020 í Z 05.01 
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Dálkar Leiðbeiningar 

0030 Hópur eða einstakur viðskiptavinur 

Sjá leiðbeiningar um dálk 0030 í Z 05.01 

0040 Land 

Sjá leiðbeiningar um dálk 0040 í Z 05.01 

0050 Geiri 

Sjá leiðbeiningar um dálk 0050 í Z 05.01 

0060 Tegund 

Tegund áhættuskuldbindingar utan efnahagsreiknings skal vera ein af eftirfarandi, eins og skilgreint er 

í FINREP, sniðmáti F 09.02: 

OBS.1 (utan efnahagsreiknings 1) Mótteknar lánsskuldbindingar 

OBS.2 Mótteknar fjárhagslegar tryggingar 

OBS.3 Aðrar mótteknar skuldbindingar 

Ef mótteknir liðir utan efnahagsreiknings frá stórum mótaðila samanstanda af fleiri en einni af þeim 

tegundum sem getið er að ofan, skal tilgreina hverja tegund liðar utan efnahagsreiknings í sérstakri 

línu. 

0070 Fjárhæð 

II.6 Z 06.00 — Innstæðutrygging 

II.6.1 Almennar athugasemdir 

30. Í þessu sniðmáti er gefið yfirlit yfir innlánatryggingu innan samstæðu og innstæðutryggingakerfi sem 

lánastofnanir, sem eru mikilvægir lögaðilar, eru aðilar að. 

31. Sérhver lánastofnun sem tilheyrir samstæðunni skal tilgreind í sérstakri línu. 

II.6.2 Leiðbeiningar varðandi sértækar stöður 

Dálkar Leiðbeiningar 

0010-0020 Aðili 

0010 Heiti aðila 

Heiti aðilans eins og tilgreint er í Z 01.00 — Stjórnskipulag (ORG). 

0020 Kóði 

Kóði aðilans eins og tilgreint er í Z 01.00 — Stjórnskipulag (ORG). 

Þetta er auðkenni línu og verður að vera einkvæmt fyrir hverja línu í sniðmátinu. 

0030 Innstæðutryggingakerfi (DGS) 

Ákvæði 3. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/49/ESB 

Heiti opinberlega viðurkennds innstæðutryggingakerfis (DGS) sem aðilinn er aðili að við beitingu á 

tilskipun 2014/49/ESB. Þetta skal vera innstæðutryggingakerfið (DGS) í aðildarríkinu þar sem aðilinn 

er skráður, að undanskildum öðrum innstæðutryggingakerfum sem, í öðrum aðildarríkjum, geta veitt 

viðskiptavinum aðilans viðbótarvernd (e. top up) í útibúi í því aðildarríki. Þegar stofnun er aðili að 

stofnanaverndarkerfi (IPS) sem einnig er opinberlega viðurkennt sem innstæðutryggingakerfi (DGS) 

skv. 2. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/49/ESB, skal heiti innstæðutryggingakerfisins vera það sama og 

heiti stofnanaverndarkerfisins í línu 050. 

Innstæðutryggingakerfið skal valið, fyrir hvert skráningarland aðilans, meðal þeirra eftirfarandi: 

Fyrir Austurríki 

— „Einlagensicherung der Banken und Bankiers GmbH“ 
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Dálkar Leiðbeiningar 

 — „Sparkassen-Haftungs AG“ 

— „Österreichische Raiffeisen-Einlagensicherung eGen“ 

— „Volksbank Einlagensicherung eG“ 

— „Hypo Haftungs-Gesellschaft m.b.H.“ 

Belgíu 

— „Garantiefonds voor financiële diensten/Fonds de garantie pour les services financiers“ 

Búlgaríu 

— „Фондът за гарантиране на влоговете в банките“ 

Króatíu 

— „Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka“ 

Kýpur 

— „Σύστημα Εγγύησης των Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων“ 

Tékkland 

— „Garanční systém finančního trhu“ 

Danmörk 

— „Garantiformuen“ 

Eistland 

— „Tagastisfond“ 

Finnland 

— „Talletussuojarahasto“ 

Frakkland 

— „Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution“ 

Þýskaland 

— „Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH“ 

— „Entschädigungseinrichtung des Bundesverbandes Öffentlicher Banken Deutschlands GmbH“ 

— „Sicherungseinrichtung des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes (DSGV-Haftungsver-

bund)“ 

— „BVR Institutssicherung GmbH“ 

Gíbraltar 

— „Gibraltar Deposit Guarantee Scheme“ 

Grikkland 

— „Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων“ 

Ungverjaland 

— „Országos Betétbiztosítási Alap“ 

Ísland 

— „Tryggingarsjóður innstæðueigenda og fjárfesta“ 

Írland 

— „Irish Deposit Protection Scheme“ 

Ítalíu 

— „Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi“ 

— „Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo“ 

Lettland 

— „Latvijas Noguldījumu garantiju fonds“ 

Liechtenstein 

— „Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungs-Stiftung SV“ 
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Dálkar Leiðbeiningar 

 Litáen 

— „Indėlių ir investicijų draudimas“ 

Lúxemborg 

— „Fond de garantie des Dépôts Luxembourg“ 

Möltu 

— „Depositor Compensation Scheme“ 

Holland 

— „De Nederlandsche Bank, Depositogarantiestelsel“ 

Noreg 

— „Bankenes sikringsfond“ 

Pólland 

— „Bankowy Fundusz Gwarancyjny“ 

Portúgal 

— „Fundo de Garantia de Depósitos“ 

— „Fundo de Garantia do Crédito Agrícola Mútuo“ 

Rúmeníu 

— „Fondul de Garantare a Depozitelor in Sistemul Bancar“ 

Slóvakíu 

— „Fond ochrany vkladov“ 

Slóveníu 

— „Banka Slovenije“ 

Spán 

— „Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito“ 

Svíþjóð 

— „Riksgälden“ 

Bretland 

— „Financial Services Compensation Scheme“ 

Ef aðilinn er aðili að opinberlega viðurkenndu innstæðutryggingakerfi sem ekki er talið upp hér að 

ofan skal tilgreina „annað“. 

0040 Fjárhæð tryggðra innstæðna 

Ákvæði 5. töluliðar 1. mgr. 2. gr. og 2. mgr. 6. gr. tilskipunar 2014/49/ESB 

Fjárhæð tryggðra innstæðna eins og skilgreint er í 5. tölulið 1. mgr. 2. gr., í tengslum við 6. gr. tilski-

punar 2014/49/ESB, sem innstæðutryggingakerfið nær yfir í línu 00030, að undanskildum tímabund-

num háum innstæðum eins og þær eru skilgreindar í 2. mgr. 6. gr. tilskipunar 2014/49/ESB. 

0050 Stofnanaverndarkerfi (IPS) 

Ákvæði 7. mgr. 113. gr. reglugerðar (ESB) nr. 575/2013 

Heiti stofnanaverndarkerfisins, eins og um getur í 7. mgr. 113. gr. reglugerðar (ESB) nr. 575/2013, 

sem aðilinn er aðili að. Ef aðilinn er ekki aðili að stofnanaverndarkerfi skal ekki tilgreina neitt. Ef 

aðilinn er aðili að stofnanaverndarkerfi sem einnig er opinberlega viðurkennt sem innstæðutryg-

gingakerfi skv. 2. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/49/ESB skal heiti stofnanaverndarkerfisins vera það 

sama og heiti innstæðutryggingakerfisins í línu 030. 

0060 Viðbótarvernd samkvæmt tryggingakerfi innan samninga 

Ákvæði a-liðar 3. mgr. 1. gr. tilskipunar 2014/49/ESB 

Fjárhæð innstæðna sem fellur undir tryggingakerfi innan samninga aðilans. 
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II.7 Nauðsynleg starfsemi og kjarnastarfssvið 

II.7.1 Almennar athugasemdir 

32. Í þeim fjórum sniðmátum í þessum þætti eru gefin upp lykilgögn og eigindleg möt á áhrifunum, staðgön-

guhæfninni og hæfni efnahagsþátta sem samstæðan veitir, auk yfirlits yfir þessa nauðsynlegu starfsemi eftir 

kjarnastarfssviðum og lögaðilum. 

33. Nánar tiltekið miðast sniðmátin við eftirfarandi efni: 

34. Sniðmát Z 07.01 — Mikilvægismat á efnahagsþáttum (FUNC 1), byggðu á megindlegum og eigindlegum 

viðmiðunum, sem auðkennir ónauðsynlega og nauðsynlega starfsemi sem samstæðan annast fyrir hvert aðildarríki 

þar sem samstæðan er með starfsemi. 

35. Sniðmát Z 07.02 — Yfirlit yfir nauðsynlega starfsemi eftir lögaðilum (FUNC 2) og niðurröðun auðkenndu 

nauðsynlegu starfseminnar á lögaðila og mat á hvort hver lögaðili sé talinn mikilvægur fyrir framkvæmd hinnar 

nauðsynlegu starfsemi eða ekki. 

36. Sniðmát Z 07.03 — Yfirlit yfir kjarnastarfssvið eftir lögaðilum (FUNC 3) með tæmandi skrá yfir kjarnastarfssvið 

og niðurröðun þeirra á lögaðila. 

37. Sniðmát Z 07.04 — Yfirlit yfir nauðsynlega starfsemi eftir kjarnastarfssviði (FUNC 4) og niðurröðun auðkenndu 

nauðsynlegu starfseminnar á starfssvið. 

38. Samkvæmt 35. tölulið 1. mgr. 2. gr. tilskipunar 2014/59/ESB merkir „nauðsynleg starfsemi“, starfsemi, þjónusta 

eða rekstur, sem, ef þau legðust af í einu eða fleiri aðildarríkjum, eru líkleg til að leiða til röskunar á þjónustu sem 

er mikilvæg fyrir raunhagkerfið eða gætu raskað fjármálastöðugleika vegna stærðar, markaðshlutdeildar, ytri og 

innri tengsla, flækjustigs eða starfsemi stofnunar eða samstæðu yfir landamæri, einkum með tilliti til staðgön-

guhæfni þessarar starfsemi, þjónustu eða reksturs. 

39. Samkvæmt 1. mgr. 6. gr. reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 2016/778 (1) skal starfsemi talin 

nauðsynleg þegar hún uppfyllir hvort tveggja af eftirfarandi: 

 1. Starfsemin fer fram hjá stofnun í þágu þriðju aðila sem eru ótengdir stofnuninni eða samstæðunni, og 

 2. líklegt er að hin skyndilega röskun hafi verulega neikvæð áhrif á þriðju aðilana, valdi smitun eða grafi undan 

almennu trausti á markaðsaðilum vegna kerfistengds mikilvægis starfseminnar fyrir þriðju aðilana, og 

kerfistengds mikilvægis stofnunarinnar eða samstæðunnar við að sinna starfseminni. 

40. Samkvæmt 36. tölulið 1. mgr. 2. gr. tilskipunar 2014/59/ESB merkir „kjarnastarfssvið“, viðskiptasvið og tengd 

þjónusta sem endurspeglar mikilvægar rekstrartekjur, hagnað eða virði rekstrar fyrir stofnun eða samstæðu sem 

stofnunin er hluti af. 

41. Að því er varðar þetta sniðmát skulu efnahagsþættir vísa til starfseminnar sem talin er upp í töflunni hér að neðan. 

42. Fyrir hvern flokk efnahagsþátta má velja efnahagsþáttinn „annar“ ef önnur fyrirframskilgreind starfsemi nær ekki 

yfir hann. 

43. Mótaðilar, sem um getur í línum 0010 til 0070 og línum 0080 til 0150, eru skilgreindir á sama hátt og geirar 

mótaðila, eins og mælt er fyrir um í FINREP, 6. kafla 1. hluta V. viðauka. „Lítil og meðalstór fyrirtæki“ vísa til 

lítilla og meðalstórra fyrirtækja eins og skilgreind eru í i-lið 5. mgr. 1. hluta V. viðauka við FINREP. 

  

(1) Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2016/778 frá 2. febrúar 2016 um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 

2014/59/ESB að því er það varðar við hvaða aðstæður og með hvaða skilyrðum hægt er að fresta greiðslu á sérstökum eftiráframlögum að 

hluta til eða að öllu leyti, og um viðmiðanir til að ákvarða starfsemi, þjónustu og rekstur að því er varðar nauðsynlega starfsemi, og til að 

ákvarða starfssvið og tengda þjónustu varðandi kjarnastarfssvið (Stjtíð. ESB L 131, 20.5.2016, bls. 41). 
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ID Efnahagsþáttur 

Innlán 

Innlán skal vísa til viðtöku innstæðna frá aðilum sem ekki eru fjármálamilliliðir. Þau ná ekki yfir lántöku frá öðrum 

fjármálamilliliðum, sem fjallað er um sérstaklega í „heildsölufjármögnun“. 

Innstæður innihalda: i. hlaupareikninga/innlán yfir nótt, ii. innlán með umsömdum binditíma, og iii. innlán sem 

innleysanleg eru við uppsögn, og eru að undanskildum endurkaupasamningum. 

Tilvísanir: Leiðbeiningar ráðgjafarnefndar um fjármálastöðugleika (FSB) um auðkenningu á nauðsynlegri starfsemi og 

mikilvægri sameiginlegri þjónustu (2013) bls. 14, liðir 9.1, 9.2 og 9.2, 2. hluta, II. viðauka reglugerðar (ESB)  

nr. 1071/2013. 

1.1 Heimili 

1.2 Fyrirtæki, önnur en fjármálafyrirtæki (lítil og meðalstór fyrirtæki) 

1.3 Fyrirtæki, önnur en fjármálafyrirtæki (ekki lítil og meðalstór fyrirtæki) 

1.4 Opinber yfirvöld 

1.5, 1.6, 1.7 Aðrir geirar/mótaðilar (1), (2) og (3) 

Útlánastarfsemi 

Útlán skulu vísa til útvegunar fjármuna til ófjárhagslegra mótaðila, s.s. fyrirtækja eða almennra fjárfesta. Útlán til 

fjárhagslegra mótaðila er sérstök starfsemi og metin í „heildsölufjármögnun“. Lán innihalda skuldagerninga í eigu 

stofnananna en undanskilja skuldagerninga sem eru verðbréf, án tillits til flokkunar þeirra í reikningsskilum (þ.e. haldið 

til gjalddaga eða til sölu). 

Tilvísanir: Leiðbeiningar ráðgjafarnefndar um fjármálastöðugleika (FSB) um auðkenningu á nauðsynlegri starfsemi og 

mikilvægri sameiginlegri þjónustu (2013) bls. 17, 2. lið, 2. hluta, II. viðauka reglugerðar (ESB) nr. 1071/2013. 

2.1 Heimili - Húsnæðislán 

Húsnæðislán: lán veitt heimilum í þeim tilgangi að fjárfesta í húsnæði til eigin nota og til útleigu, þ.m.t. 

bygging og standsetning. 

2.2 Heimili - önnur lánveiting 

2.3 Fyrirtæki, önnur en fjármálafyrirtæki - lítil og meðalstór fyrirtæki 

2.4 Fyrirtæki, önnur en fjármálafyrirtæki - ekki lítil og meðalstór fyrirtæki 

2.5 Opinber yfirvöld 

2.6, 2.7, 2.8 Aðrir geirar/mótaðilar (1), (2) og (3) 
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Greiðslu-, reiðufjár-, uppgjörs-, stöðustofnunar-, fjárvörsluþjónusta 

Tilvísun: Leiðbeiningar ráðgjafarnefndar um fjármálastöðugleika (FSB) um auðkenningu á nauðsynlegri starfsemi og 

mikilvægri sameiginlegri þjónustu (2013) bls. 20. 

Efnahagsþættirnir undir þessari yfirskrift skulu samanstanda af ákvæðunum um greiðslu-, reiðufjár-, uppgjörs-, 

stöðustofnunar- og fjárvörsluþjónustu lánastofnunar, sem milliliður á milli eigin viðskiptavina eða sem milliliður á 

milli viðskiptavinar og eins eða fleiri viðkomandi innviða fjármálamarkaða eða við veitingu (óbeins) aðgangs að 

innviðum fjármálamarkaða annarra banka. Í samræmi við leiðbeiningar ráðgjafarnefndar um fjármálastöðugleika 

(FSB) um auðkenningu á nauðsynlegri starfsemi og mikilvægri sameiginlegri þjónustu, er greiðslu-, stöðustofnunar- og 

uppgjörsstarfsemin takmörkuð við þjónustu sem bankar veita viðskiptavinum sínum. Þessi flokkur nær ekki yfir 

þjónustu sem innviðaveitendur fjármálamarkaða veita. Að því er varðar þetta sniðmát innihalda innviðir 

fjármálamarkaða greiðslukerfi, verðbréfauppgjörskerfi, verðbréfamiðstöðvar og miðlæga mótaðila (og innihalda ekki 

viðskiptaskrár). 

„Greiðsluþjónusta“, „greiðsla“ og „greiðslukerfi“ merkja það sama eins og skilgreint er í 3., 5. og 7. mgr. 4. gr., eftir 

því sem við á, tilskipunar 2015/2366 um greiðsluþjónustu á innri markaðnum (17). 

3.1 Greiðsluþjónusta við peningastofnanir 

Í þessa línu skal taka með greiðsluþjónustu sem boðin er peningastofnunum, með eða án notkunar ytri 

greiðslukerfa. Einnig skal taka með (greiðslur sem tengjast) millibankaviðskiptaþjónustu. Peninga-

stofnanir skulu samanstanda af öllum stofnanaeiningum í undirgeirunum: i. seðlabanki, ii. fyrirtæki sem 

taka við innlánum, að undanskildum seðlabankanum og iii. peningamarkaðssjóðir. 

3.2 Greiðsluþjónusta við stofnanir sem ekki eru peningastofnanir 

Greiðsluþjónusta sem boðin er viðskiptavinum, með eða án notkunar ytri greiðslukerfa. Hér skal ein-

göngu taka með einstaklinga eða lögaðila sem ekki tilheyra peningastofnanageiranum. Greiðsluþjónustu-

veitendur eru einnig undanskildir „stofnunum sem ekki tilheyra peningastofnanageiranum“. 

3.3 Reiðufjárþjónusta 

Veiting reiðufjárþjónustu við viðskiptavini (bæði einstaklinga og fyrirtæki, eingöngu stofnanir sem ekki 

eru peningastofnanir). Þessi þjónusta vísar til úttekta úr hraðbönkum og við afgreiðsluboð útibúa og 

innifelur ekki í sér aðra reiðufjárþjónustu (eins og reiðufjárflutningaþjónustu fyrir stóra smásöluaðila). 

Reiðufjárúttektir með ávísunum og við afgreiðsluborð útibúa með því að nota bankaeyðublöð (þar sem 

hægt er að nota kort sem auðkenningu) eru innifaldar. 

3.4 Uppgjörsþjónusta verðbréfa 

Þjónusta sem boðin er viðskiptavinum til staðfestingar, stöðustofnunar og uppgjörs verðbréfaviðskipta, 

með eða án notkunar verðbréfauppgjörskerfa. „Uppgjör“: lyktir verðbréfaviðskipta sem gerð eru í þeim 

tilgangi að standa við skuldbindingar aðilanna að viðskiptunum með yfirfærslu á reiðufé og/eða 

verðbréfum. 

3.5 Stöðustofnunarþjónusta miðlægs mótaðila 

Stöðustofnunarþjónusta verðbréfa og afleiða sem veitt er viðskiptavinum. Þetta felur einnig í sér veitingu 

óbeins aðgangs að miðlægum mótaðila (CCP). 

3.6 Fjárvörsluþjónusta 

Varsla og stjórnun fjármálagerninga fyrir viðskiptavini og þjónusta tengd fjárvörslu, s.s. reiðufjár- og 

tryggingastýring. 

  

(17) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2015/2366 frá 25. nóvember 2015 um greiðsluþjónustu á innri markaðnum og um breytingu á 

tilskipunum 2002/65/EB, 2009/110/EB, 2013/36/ESB og reglugerð (ESB) nr. 1093/2010 og niðurfellingu tilskipunar 2007/64/EB (Stjtíð. 

ESB L 337, 23.12.2015, bls. 35). 
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3.7, 3.8, 3.9 Önnur þjónusta/starfsemi/starfssvið (1), (2) og (3) 

Fjármagnsmarkaðir 

Starfsemi fjármagnsmarkaða skal vísa til útgáfu og viðskipta með verðbréf, tengda ráðgjafarþjónustu, og tengda 

þjónustu, s.s. fagfjárfestamiðlunar- og viðskiptavakaþjónustu. 

4.1 Afleiður ætlaðar til veltuviðskipta (OTC) 

Ákvæði 5. og 7. mgr. 2. gr. REGLUGERÐAR (ESB) nr. 648/2012 (18) 

Afleiða eða afleiðusamningur: fjármálagerningur eins og settur er fram í 4. til 10. lið C-þáttar I. viðauka 

við tilskipun 2014/65/ESB (19) eins og kom til framkvæmda með 38. og 39. gr. reglugerðar (EB) 

nr. 1287/2006. 

OTC-afleiða eða OTC-afleiðusamningur: afleiðusamningur sem ekki eru viðskipti með á skipulegum 

verðbréfamarkaði í skilningi 21. töluliðar 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB eða á markaði þriðja 

lands sem telst jafngildur skipulegum verðbréfamarkaði í samræmi við 2. gr. a í reglugerð (ESB) 

nr. 648/2012. 

Fjárhæðin sem tilgreina á skal eingöngu ná yfir afleiður sem viðskipti eru með á OTC-markaði. 

4.2 Afleiður ætlaðar til veltuviðskipta (ekki OTC) 

Allar afleiður ætlaðar til veltuviðskipta, að undanskildum OTC-afleiðum ætluðum til veltuviðskipta. 

4.3 Eftirmarkaður/Veltuviðskipti: 

Eftirmarkaður er þar sem fjárfestar kaupa og selja verðbréf. Þessi starfsemi tekur til viðskiptasafnsins í 

heild (þ.e. hlutabréfa, fyrirtækjalána, lána ríkja). 

Fjárhæðin sem tilgreina á skal innihalda virði verðbréfa mælt sem heildarfjárhæðin á verðbréfum sem 

ætluð eru til veltuviðskipta. Tilgreina skal verðbréf á gangvirði á reikningsskiladeginum. 

Fjárhæðin skal ekki innihalda lán, afleiður og eignir sem ekki er hægt að eiga viðskipti með (þ.e. 

viðskiptakröfur). 

4.4 Frummarkaður/sölutrygging 

Frummarkaður skal merkja þegar fyrirtæki, ríkisstjórnir og aðrir hópar gefa út ný verðbréf í kauphöll til 

að afla fjármögnunar með verðbréfum sem byggja á skuldsetningu eða eigin fé (líkt og almenn hlutabréf 

og forgangshlutabréf, fyrirtækjaskuldabréf, skuldaviðurkenningar, víxlar, ríkisskuldabréf). Frummarkaðir 

eru studdir af sölutryggingarhópum. 

4.5, 4.6, 4.7 Önnur þjónusta/starfsemi/starfssvið (1), (2) og (3) 

Heildsölufjármögnun 

Lánveitinga- og lántökustarfsemi á heildsölumörkuðum til og frá fjárhagslegum mótaðilum (lánastofnanir og önnur 

fjármálafyrirtæki). 

5.1 Lántaka 

Lántaka á heildsölumörkuðum frá fjárhagslegum mótaðilum (þ.m.t. með endurhverfum verðbréfa-

kaupum, millibankalántöku, viðskiptabréfum, innlánsskírteinum, peningamarkaðssjóðum, lánalínum, 

eignatryggðum skammtímaskuldabréfum og fjárvörsluinnstæðum). 

  

(18) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 648/2012 frá 4. júlí 2012 um OTC-afleiður, miðlæga mótaðila og viðskiptaskrár (Stjtíð. 

ESB L 201, 27.7.2012, bls. 1). 

(19) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/65/ESB frá 15. maí 2014 um markaði fyrir fjármálagerninga og um breytingu á tilskipun 

2002/92/EB og tilskipun 2011/61/ESB (Stjtíð. ESB L 173, 12.6.2014, bls. 349). 
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5.2 Afleiður (eignir) 

Allar afleiður með fjárhagslegum mótaðilum sem haldið er í eignahluta efnahagsreikningsins. Andstætt 

„Fjármagnsmarkaðir“ innihalda afleiður í „Heildsölufjármögnun“ alla afleiðusamninga við fjárhagslega 

mótaðila (ekki eingöngu ætlaða til veltuviðskipta). 

5.3 Útlánastarfsemi 

Lánveiting á heildsölumörkuðum til fjárhagslegra mótaðila (þ.m.t. með endurhverfum verðbréfalánum, 

viðskiptabréfum, innlánsskírteinum, peningamarkaðssjóðum, lánalínum, eignatryggðum skammtímaskul-

dabréfum, fjárvörsluinnstæðum). 

5.4 Afleiður (skuldbindingar) 

Allar afleiður með fjárhagslegum mótaðilum sem haldið er í skuldahluta efnahagsreikningsins. 

5.5, 5.6, 5.7 Aðrar afurðategundir (1), (2) og (3) 

Sérhver starfsemi efnahagsþáttarins „Heildsölufjármögnun“, sem ekki er tekinn með að ofan. 

II.7.2 Z 07.01 — Mikilvægismat á efnahagsþáttum (FUNC 1): Leiðbeiningar varðandi sértækar stöður 

44. Tilkynna skal þetta sniðmát í eitt skipti fyrir hvert aðildarríki (auðkennt sem „land“) þar sem samstæðan er með 

starfsemi. 

45. Það nær yfir alla efnahagsþætti sem sérhver aðili innan samstæðu annast í því aðildarríki, hvort sem sú starfsemi 

er nauðsynleg starfsemi eða ekki. 

Línur Leiðbeiningar 

0010-0380 Efnahagsþættir 

Efnahagsþættir eins og skilgreindir eru að ofan 

 

Dálkar Leiðbeiningar 

0010 Lýsing efnahagsþáttar 

Þegar efnahagsþátturinn er af tegundinni „Aðrir“ (starfsemi 1.5 – 1.7, 2.6 -2.8, 3.7 – 3.9, 4.5 – 4.7, 5.5 – 

5.7), skal gefa lýsingu á þerri starfsemi. 

0020 Markaðshlutdeild 

Áætluð markaðshlutdeild stofnunarinnar eða samstæðunnar fyrir efnahagsþáttinn í viðkomandi landi. Sett 

fram sem prósenta af heildarmarkaðinum í formi fjárhæðar. 

0030 Fjárhæð 

Innihald þessa dálks er háð efnahagsþættinum sem veittur er: 

1. Innlán 

Bókfært verð (þ.m.t. áfallnir vextir) samþykktra innstæðna 

Tilvísanir: FINREP, III. og IV. viðauka, sniðmát F 08.01 og 97. mgr. 2. hluti V. viðauka. 

2. Útlánastarfsemi 

Vergt bókfært verð óvirðisrýrnaðra og virðisrýrnaðra lána og fyrirframgreiðslna (þ.m.t. áfallinna 

vaxta). Útlánastofn er tekin sem viðmiðun fyrir væntum útlánum í framtíðinni. 

Tilvísanir: FINREP, III. og IV. viðauka, sniðmát F 04.04.01 og b-liður 34. mgr. 1. hluti V. viðauka. 
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 3. Greiðslu-, reiðufjár-, uppgjörs-, stöðustofnunar- og fjárvörsluþjónusta 

Almenna reglan er sú að tilgreina skal meðaltal daglegra viðskipta yfir árið. Ef það er ekki tiltækt má 

tilgreina meðaltal yfir styttra tímabil (þ.e. nokkra mánuði). 

Einkum að því er varðar mismunandi starfsemi skulu eftirfarandi mælistærðir teknar til athugunar: 

— Greiðsluþjónusta (3.1 til 3.2): Virði viðskipta. 

(Tilvísanir: Ákvæði 5. mgr. 4. gr. tilskipunar 2015/2366/EB, SE/2013/43) 

— Reiðufjárþjónusta (3.3): Virði hraðbankafærslna, eins og skilgreint er í töflu 5a í SE/2013/43, 

sem og reiðufjárúttekta utan markaðar (e. over-the-counter), eins og skilgreint er í töflu 4 í 

SE/2014/15. 

— Verðbréfauppgjörsþjónusta (3.4): Virði verðbréfafærslna sem gerðar eru fyrir hönd viðskipta-

vina. Þetta nær yfir færslur sem gerðar eru upp með verðbréfauppgjörskerfi eða skýrslu-

gjafarstofnanirnar gera upp innan stofnunar, og færslur án endurgjalds. 

— Stöðustofnunarþjónusta miðlægs mótaðila (3.5): Stöðurnar (áhættuskuldbinding) sem miðlægu 

mótaðilarnir, sem stofnunin er aðili að, ábyrgjast með stofnuninni fyrir hönd viðskiptavina 

sinna. Tilgreinið meðaldaggengi opinna staðna sem tengjast viðskiptum viðskiptavina hjá 

miðlægu mótaðilunum. Ef það er ekki tiltækt má tilgreina meðaltal yfir styttra tímabil (þ.e. 

nokkra mánuði). 

— Fjárvörsluþjónusta (3.6): Virði eignanna í fjárvörslu, með því að nota gangvirði. Nota má aðra 

matsgrunna, þ.m.t. nafnverð, ef gangvirði er ekki tiltækt. Í þeim tilvikum þegar stofnunin veitir 

aðilum á borð við sjóði um sameiginlega fjárfestingu og lífeyrissjóði þjónustu má setja 

hlutaðeigandi eignir fram á því virði sem þessir aðilar tilgreina eignirnar á í eigin 

efnahagsreikningi. Tilgreindar fjárhæðir skulu innihalda áfallna vexti, ef við á. 

(Tilvísun: FINREP, III. og IV. viðauka, sniðmát F 22.02, dálkur 010) 

4. Fjármagnsmarkaðir 

Grundvallarfjárhæð — Eingöngu tilgreind fyrir afleiður (4.1-4.2): Vergt nafnverð allra gerðra 

samninga sem ekki hafa verið gerðir upp á viðmiðunardagsetningunni. 

Tilvísanir: FINREP, 133 málsgrein 2. hluti V. viðauka fyrir skilgreininguna, fyrir gögnin FINREP 

III., IV. og V. viðauka: 

— Afleiður alls (4.1-4.2): Sniðmát F 10.00 dálkur 030 lína 290. 

— OTC afleiður (4.1): Sniðmát F 10.00 dálkur 030 línur 300 + 310 + 320. 

— Starfsemi eftirmarkaða (4.3). Bókfært verð eigna — bókfærða verðið sem tilgreina skal á 

eignahluta efnahagsreikningsins, þ.m.t. áfallnir vextir [FINREP: 27. mgr. 1. hluti V. viðauka] 

fyrir eiginfjárgerninga og skuldabréf [FINREP: 31. mgr. 1. hluti V. viðauka] flokkað sem „Ætlað 

til veltuviðskipta“ [FINREP: a-liður 15. mgr. og a-liður 16. mgr. 1. hluti V. viðauka]. 

— Tilvísun: FINREP: III. viðauki sniðmát F 04.01 dálkur 010 línur 010 + 060 + 120. 

— Frummarkaður (4.4): Þjónustutekjur — Mótteknar þóknanir og umboðstekjur fyrir þátttöku í 

stofnun eða útgáfu verðbréfa sem stofnunin er hvorki upphafsaðili né útgefandi að. 

— Tilvísun: FINREP: III. og IV. viðauka sniðmát F 22.01 dálkur 010 línur 030 + 180. 

5. Heildsölufjármögnun 

Nota skal vergt bókfært verð eins og skilgreint er í FINREP. 

Tilvísanir: FINREP: 34. mgr. 1. hluta V. viðauka, FINREP: III. og IV. viðauka, sniðmát: 

— Lántaka (5.1): Sniðmát F 20.06 dálkur 010 línur 100 + 110, öll lönd. 

— Afleiður (eignir) (5.2): Sniðmát F 20.04 dálkur 010 lína 010, öll lönd. 
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 — Lánveiting (5.3): Sniðmát F 20.04, dálkur 010 línur 170 + 180, öll lönd. 

— Afleiður (skuldbindingar) (5.4): Sniðmát F 20.06, dálkur 010, lína 010, öll lönd. 

0040 Töluvísir 

Innihald þessa dálks er háð efnahagsþættinum sem veittur er: 

1. Innlán 

Heildarfjöldi viðskiptavina sem lögðu inn virði tilgreindu fjárhæðinnar. Ef einn viðskiptavinur notar 

fleiri en eina innstæðuafurð/reikning skal sá viðskiptavinur aðeins talinn í eitt skipti. 

2. Útlánastarfsemi 

Heildarfjöldi viðskiptavina. Ef viðskiptavinur notar margar lánaafurðir/reikninga skal sá viðskip-

tavinur aðeins talinn í eitt skipti. 

3. Greiðslu-, reiðufjár-, uppgjörs-, stöðustofnunar- og fjárvörsluþjónusta 

Almenna reglan er sú að tilgreina skal meðaltöl daglegra viðskipta yfir árið. Ef þau eru ekki tiltæk 

má gefa upp meðaltölin yfir styttra tímabil (þ.e. nokkra mánuði). 

Einkum að því er varðar mismunandi starfsemi skulu eftirfarandi mælistærðir notaðar: 

— Greiðsluþjónusta (3.1-3.2): Fjöldi færslna. 

— Tilvísanir: Ákvæði 5. mgr. 4. gr. tilskipun 2015/2366/EB, SE/2013/43. 

— Reiðufjárþjónusta (3.3): Fjöldi hraðbankafærslna, eins og skilgreint er í töflu 5a í SE/2013/43, 

sem og reiðufjárúttekta utan markaðar (e. over-the-counter), eins og skilgreint er í töflu 4 í 

SE/2014/15. 

— Verðbréfauppgjörsþjónusta (3.4): Fjöldi verðbréfafærslna sem gerðar eru fyrir hönd 

viðskiptavina. Þetta nær yfir færslur sem gerðar eru upp með verðbréfauppgjörskerfi eða 

skýrslugjafarstofnunin eða -samstæðan gerir upp innan stofnunar, og færslur án endurgjalds. 

4. Fjármagnsmarkaðir 

Fjöldi mótaðila EÐA viðskipta. Fyrir afleiður (4.1-4.2) og eftirmarkaðsgerninga (4.3), heildarfjöldi 

mótaðila. Fyrir frummarkað (4.4), heildarfjöldi sölutryggðra viðskipta. 

5. Heildsölufjármögnun 

Heildarfjöldi mótaðila. Ef einn mótaðili er með fleiri en einn reikning og/eða fleiri en ein viðskipti, 

skal sá mótaðili aðeins talin í eitt skipti. 

0050 Áhrif á markað 

Áætluð áhrif á þriðju aðila, fjármálamarkaði og raunhagkerfið ef starfsemin er aflögð skyndilega, að 

teknu tilliti til stærðar, markaðshlutdeildar í landinu, ytri og innri tengsla, flækjustigs og starfsemi 

stofnunarinnar yfir landamæri. 

Þetta mat skal sýnt eigindlega sem „Hátt (H)“, „Miðlungs-hátt (MH)“, „Miðlungs-lágt (ML)“ og „Lágt 

(L)“. 

„H“ skal valið ef aflagning hefur mikil áhrif á landsbundna markaðinn, „MH“ ef áhrifin eru umtalsverð, 

„ML“ ef áhrifin eru veruleg, en takmörkuð, og „L“ ef áhrifin eru lítil. 

0060 Staðgönguhæfni 

Ákvæði 3. mgr. 6 gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2016/778. 

Starfsemi er talin hæf til staðgöngu ef önnur getur komið í stað hennar á ásættanlegan hátt og innan 

hæfilegs tímaramma og með því móti verði komist hjá kerfislægum vandamálum fyrir raunhagkerfið og 

fjármálamarkaðina. Taka skal tillit til eftirfarandi: 

a) skipulags markaðarins fyrir þá starfsemi og að staðgönguveitendur séu tiltækir, 
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 b) getu annarra veitenda með tilliti til bolmagns, krafnanna til að annast starfsemina og hugsanlegra 

aðgangs- eða stækkunarhindrana, 

c) hvata annarra veitenda til að taka þessa starfsemi að sér, 

d) tímans sem notendur þjónustu þurfa til að flytja sig til nýs þjónustuveitanda og kostnaðarins við þann 

flutning, tímans sem það tekur aðra samkeppnisaðila að taka starfsemina yfir og hvort sá tími sé 

nægur til að koma í veg fyrir verulega röskun með hliðsjón af tegund þjónustu. 

Þetta mat skal sýnt eigindlega sem „Hátt (H)“, „Miðlungs-hátt (MH)“, „Miðlungs-lágt (ML)“ og „Lágt 

(L)“. 

„H“ skal valið ef annar banki getur auðveldlega tekið að sér starfsemina við sambærileg skilyrði innan 

hæfilegs tímaramma, 

„L“ ef ekki er hægt að veita auðvelda og skjóta staðgöngu fyrir starfsemina, 

„MH“ og „ML“ fyrir tilvik þar í milli að teknu tilliti til mismunandi aðstæðna (þ.e. markaðshlutdeildar, 

markaðssamþjöppunar, tíma fram að staðgöngu, sem og lagalegra hindrana við og rekstrarkrafna fyrir 

aðgangi eða stækkun). 

0070 Nauðsynleg starfsemi 

Í þessum dálki skal tilgreint hvort, að teknu tilliti til megindlegra gagna og viðmiðunarvísa í þessu 

sniðmáti, efnahagsþátturinn er talinn vera nauðsynlegur á markaði viðkomandi lands. 

Tilgreinið „Já“ eða „Nei“. 

II.7.3 Z 07.02 - Yfirlit yfir nauðsynlega starfsemi eftir lögaðilum (FUNC 2): Leiðbeiningar varðandi sértækar stöður 

46. Tilkynna skal þetta sniðmát fyrir samstæðuna í heild. Í þessu sniðmáti skal eingöngu tilgreina auðkennda 

nauðsynlega starfsemi í {Z 07.01;070} (eftir aðildarríki). 

47. Samsetning gildanna sem tilgreind eru í dálkum 0010, 0020 og 0040 í þessu sniðmáti mynda meginlykil sem 

verður að vera einkvæmur fyrir hverja línu sniðmátsins. 

Dálkar Leiðbeiningar 

0010 Land 

Landið sem starfsemin er nauðsynleg fyrir, eins og tilgreint er í Z 07.01 (FUNC 1) 

0020 Auðkenni 

Auðkenni nauðsynlegu starfseminnar eins og skilgreind er í kafla 2.7.1.4 hér að ofan og sem um getur í 

sniðmáti Z 07.01 (FUNC 1) 

0030 Heiti aðila 

Heiti aðilans sem annast nauðsynlegu starfsemina, eins og tilgreint er í Z 01.00 (ORG). 

Ef fleiri aðilar annast sömu nauðsynlegu starfsemi í sama landi skal tilgreina hvern aðila í sérstakri línu. 

0040 Kóði 

Kóði aðilans sem annast nauðsynlegu starfsemina, eins og tilgreint er í Z 01.00 — Stjórnskipulag (ORG). 

0050 Fjárhæð 

Fjárframlag lögaðilans til fjárhæðarinnar eins og lýst er í dálki 0030 í sniðmáti Z 07.01 (FUNC 1) 

II.7.4 Z 07.03 — Yfirlit yfir kjarnastarfssvið eftir lögaðilum (FUNC 3): Leiðbeiningar varðandi sértækar stöður 

48. Samsetning gildanna sem tilgreind eru í dálkum 0020 og 0040 í þessu sniðmáti mynda meginlykil sem verður að 

vera einkvæmur fyrir hverja línu sniðmátsins.  
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49. Í þessu sniðmáti skal eingöngu tilgreina mikilvægar aðila eins og tilgreindir eru í {Z 07.02;0060}. 

Dálkar Leiðbeiningar 

0010 Kjarnastarfssvið 

Kjarnastarfssvið skv. 36. tölulið 1. mgr. 2. gr. og 2. mgr. 2. gr. tilskipunar 2014/59/ESB. 

0020 Auðkenni starfssviðs 

Einkvæmt auðkenni starfssviðs sem stofnunin á að annast 

0030 Lýsing 

Lýsing á kjarnastarfssviði 

0040 Heiti aðila 

Heiti aðilans eins og tilgreint er í Z 01.00 (ORG) sem sinnir eða er hluti af kjarnastarfssviði. 

Ef fleiri aðilar sinna eða eru hluti af sama kjarnastarfssviði skal tilgreina hvern aðila í sérstakri línu. 

0050 Kóði 

Kóði aðilans sem sinnir eða er hluti af kjarnastarfssviðinu, eins og tilgreint er í Z 01.00 (ORG). 

II.7.5 Z 07.04 - Yfirlit yfir nauðsynlega starfsemi eftir kjarnastarfssviðum (FUNC 4): Leiðbeiningar varðandi sértækar stöður 

50. Samsetning gildanna sem tilgreind eru í dálkum 0010, 0020 og 0040 í þessu sniðmáti mynda meginlykil sem 

verður að vera einkvæmur fyrir hverja línu sniðmátsins. 

51. Í þessu sniðmáti skal eingöngu tilgreina nauðsynlega starfsemi, eins og tilgreindir eru í {Z 07.01;0070}. 

Dálkar Leiðbeiningar 

0010 Land 

Land sem starfsemin er nauðsynleg fyrir, eins og tilgreint er í Z 07.01 (FUNC 1) 

0020 Auðkenni starfsemi 

Auðkenni nauðsynlegu starfseminnar eins og skilgreind er í kafla 2.7.1.2 hér að ofan og sem um getur í 

sniðmáti Z 07.01 (FUNC 1) 

0030 Kjarnastarfssvið 

Kjarnastarfssvið skv. 36. tölulið 1. mgr. 2. gr. og 2. mgr. 2. gr. tilskipunar 2014/59/ESB eins og 

tilgreind er í sniðmáti Z 07.03 (FUNC 3) 

0040 Auðkenni starfssviðs 

Einkvæmt auðkenni starfssviðs sem stofnunin á að sinna, sama auðkenni og tilgreint er í sniðmáti  

Z 07.03 (FUNC 3) 

II.8 Z 08.00 — Mikilvæg þjónusta (SERV) 

II.8.1 Almennar leiðbeiningar 

52. Upplýsingarnar sem þetta sniðmát á að innihalda skulu tilgreindar í eitt skipti fyrir samstæðuna í heild, telja skal 

upp mikilvæga þjónustu sem einhver aðili í samstæðunni fær, og tengja við nauðsynlega starfsemi sem samstæðan 

veitir. 

53. Mikilvæg þjónusta skal merkja þær grundvallaraðgerðir, -starfsemi og -þjónustu í þágu einnar (sérþjónusta) eða 

fleiri rekstrareininga eða lögaðila (samnýtt þjónusta) innan samstæðunnar, sem þörf er á til að geta sinnt einni eða 

fleiri gerðum nauðsynlegar starfsemi. Aðilar innan samstæðunnar geta annast mikilvæga þjónustu innan 

samstæðunnar (innri þjónusta) eða henni getur verið útvistað til ytri veitanda (ytri þjónusta). Þjónusta skal teljast 

nauðsynleg ef röskun á henni getur valdið alvarlegum annmarka á, eða komið algjörlega í veg fyrir, að 

nauðsynlegri starfsemi sé sinnt, þar sem hún er órjúfanlega tengd hinni nauðsynlegu starfsemi sem stofnun annast 

fyrir þriðju aðila.  
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54. Þjónusta við lögaðila sem að öllu leyti er innt af hendi innan samstæðu skal ekki tilgreind í þessu sniðmáti. 

55. Þjónusta sem ekki hefur veruleg áhrif á nauðsynlega starfsemi skal ekki tilgreind í þessu sniðmáti. 

56. Samsetning gildanna sem tilgreind eru í dálkum 0010, 0030, 0050, 0070 og 0080 í þessu sniðmáti mynda 

meginlykil sem verður að vera einkvæmur fyrir hverja línu sniðmátsins. 

II.8.2 Leiðbeiningar varðandi sértækar stöður 

Dálkar Leiðbeiningar 

0005 Auðkenni 

0010 Tegund þjónustu 

Tegund þjónustunnar skal vera af einni þeirra tegunda þjónustu sem skráð er hér að neðan. 

Ef mögulegt skal undirflokkurinn tilgreindur (tveggja tölustafa auðkenning). Ef enginn undirflokkur er 

til eða enginn undirflokkur lýsir á tilhlýðilegan hátt þjónustunni sem stofnunin veitir, skal tilgreina 

meginflokkinn (einnar tölustafa auðkenning). 

1. Stuðningur við starfsmenn 

1.1 Starfsmannastjórnun, þ.m.t. umsjón með ráðningarsamningum og launagreiðslum 

1.2. Innri samskipti 

2. Upplýsingatækni 

2.1. Upplýsingatækni og samskiptavélbúnaður 

2.2. Gagnageymsla og -úrvinnsla 

2.3. Aðrir upplýsingatækniinnviðir, vinnustöðvar, fjarskipti, netþjónar, gagnaver og tengd 

þjónusta 

2.4. Stjórnun hugbúnaðarleyfa og notkunarhugbúnaðar 

2.5. Aðgangur að ytri veitendum, einkum gagna- og innviðaveitendum 

2.6. Viðhald hugbúnaðar, þ.m.t. viðhald notkunarhugbúnaðar og tengdu gagnaflæði 

2.7. Skýrslugerð, innra upplýsingaflæði og gagnagrunnar 

2.8. Notandaaðstoð 

2.9. Viðbúnaður við neyðarástandi og stóráföllum 

3. Færsluúrvinnsla, þ.m.t. viðskiptalögfræðileg málefni, einkum er varða baráttu gegn peningaþvætti. 

4. Útvegun eða stjórnun fasteignar og aðstöðu og tengds búnaðar 

4.1. Skrifstofuhúsnæði og geymsla 

4.2. Stjórnun innri aðstöðu 

4.3. Öryggis- og aðgangseftirlit 

4.4. Stýring fasteignasafns 

4.5. Annað, vinsamlega tilgreinið 

5. Lögfræðiþjónusta og regluvarsla: 

5.1. Lögfræðileg fyrirtækjaaðstoð 

5.2. Rekstrar- og viðskiptaleg lögfræðiþjónusta 

5.3. Aðstoð við reglufylgni 

6. Lausafjártengd þjónusta 

6.1. Samræming, stjórnun og stýring lausafjár 
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 6.2. Samræming, stjórnun og stýring endurfjármögnunar aðila, þ.m.t. umsjón veðtrygginga 

6.3. Upplýsingahlutverk, einkum að því er varðar eftirlitsskyld lausafjárhlutföll 

6.4. Samræming, stjórnun og stýring fjármögnunaráætlana til meðallangs- og langtíma, og 

endurfjármögnun aðila innan samstæðu 

6.5. Samræming, stjórnun og stýring endurfjármögnunar, einkum skammtíma útgáfur 

7. Veltuviðskipti/eignastýring 

7.1. Rekstrarúrvinnsla: söluútfærsla, hönnun, framkvæmd, þjónusta við verslunarvörur 

7.2. Staðfesting, uppgjör, greiðsla 

7.3. Stjórnun staðna og mótaðila, að því er varðar gagnaskil og tengsl við mótaðila 

7.4. Stjórnun staðna (áhætta og afstemming) 

8. Áhættustýring og -mat 

8.1. Áhættustýring, miðlæg eða eftir starfssviðum eða tengd áhættutegundum 

8.2. Gerð áhættuskýrslu 

9. Bókhald 

9.1. Lögboðin og reglubundin gagnaskil 

9.2. Mat, einkum á markaðsstöðum 

9.3. Skýrsla framkvæmdastjórnar 

10. Meðhöndlun reiðufjár 

0020-0030 Viðtakandi þjónustu 

Aðilinn í samstæðunni sem fær hina mikilvægu þjónustu sem tilgreind er í dálki 0010 frá öðrum aðila 

innan samstæðu eða ytri veitanda sem tilgreindur er í dálki 0040-0050. 

0020 Heiti aðila 

Verður að vera annað en nafnið sem skráð er í dálk 0040. 

0030 Kóði 

Einkvæmt auðkenni lögaðilans í dálki 0020 eins og tilgreint er í sniðmáti Z 01.00 (ORG) 

Verður að vera annað en auðkennið sem tilgreint er í dálk 0050. 

0040-0050 Þjónustuveitandi 

Lögaðilinn (innri eða ytri) sem veitir hina mikilvægu þjónustu, sem tilgreind er í dálki 0010, til aðila 

innan samstæðu 

0040 Heiti aðila 

Verður að vera annað en nafnið sem skráð er í dálk 0020. 

0050 Kóði 

Einkvæmt auðkenni lögaðilans í dálki 0020. Verður að vera annað en auðkennið sem skráð er í dálk 

0030. 

Ef þjónustuveitandinn er aðili innan samstæðu skal kóðinn vera sá sami og tilgreindur er í sniðmáti  

Z 01.00 (ORG). 

Ef þjónustuveitandinn er ekki aðili innan samstæðu skal kóði þess aðila vera: 

— Fyrir stofnanir 20-tölustafa, alstafa LEI-kóði. 
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 — Fyrir aðra aðila skal kóðinn vera 20-tölustafa, alstafa LEI-kóði, eða ef hann er ekki tiltækur, kóði 

samkvæmt samræmdri kóðun sem tiltæk er í Sambandinu, eða, ef ekki tiltækur, landsbundinn 

kóði. 

Kóðinn skal vera einkvæmur og notaður með samræmdum hætti í sniðmátunum. 

0060 Hluti samstæðunnar 

„Já“ – ef þjónustan er veitt af aðila innan samstæðunnar („innri“) 

„Nei“ – ef þjónustan er veitt af aðila utan samstæðunnar („ytri“) 

0070-0080 Nauðsynleg starfsemi 

Nauðsynlega starfsemin sem við röskun myndi valda alvarlegum annmarka á eða alfarið koma í veg 

fyrir að hægt væri að annast hina nauðsynlegu þjónustu. Þetta er starfsemi sem metin er nauðsynleg í 

sniðmáti Z 07.01 (FUNC 1). 

0070 Land 

Aðildarríki sem starfsþátturinn er nauðsynlegur fyrir, eins og tilgreint er í Z 07.01 (FUNC 1) 

0080 Auðkenni 

Auðkenni nauðsynlegu starfseminnar eins og skilgreind eru í kafla 2.7.1.4 hér að ofan og sem um 

getur í sniðmáti Z 07.01 (FUNC 1) 

0090 Áætlaður tími fyrir staðgöngu 

Áætlaður tími sem nauðsynlegur er til að skipta út veitanda fyrir annan, að því marki sem er 

sambærilegt að því er varðar markmið, gæði og kostnað fyrir móttekna þjónustu. 

Tilgreina skal eitt eftirfarandi gildi: 

— „1 dagur – 1 vika“, ef tími fyrir staðgöngu er ekki lengri en ein vika. 

— „1 vika – 1 mánuður“, ef tími fyrir staðgöngu er lengri en ein vika, en ekki lengri en einn 

mánuður. 

— „1 – 6 mánuðir“, ef tími fyrir staðgöngu er lengri en einn mánuður, en ekki lengri en 6 mánuðir. 

— „6 – 12 mánuðir“, ef tími fyrir staðgöngu er lengri en 6 mánuðir, en ekki lengri en eitt ár. 

— „Meira en 1 ár“, ef tími fyrir staðgöngu er lengri en eitt ár. 

0100 Áætlaður tími fyrir aðgang að samningum 

Áætlaður tími sem nauðsynlegur er til að afla eftirfarandi upplýsinga um samninginn sem gildir um 

þjónustuna í framhaldi af beiðni skilastjórnvalda: 

— Gildistími samningsins. 

— Aðilar að samningnum (upphafsaðili og afhendingaraðili, tengiliðir) og lögsaga þeirra. 

— Eðli þjónustunnar (þ.e. stutt lýsing á eðli viðskiptanna á milli aðilanna, þ.m.t. verð). 

— Hvort einhver annar innri/ytri veitandi geti boðið sömu þjónustu (og tilgreinið mögulega 

kandídata). 

— Lögsaga samningsins. 

— Sú deild sem ábyrg er fyrir umsjón með meginstarfseminni sem fellur undir samninginn. 

— Meginviðurlögin sem samningurinn inniheldur, komi til tímabundinnar niðurfellingar eða 

frestunar á greiðslum. 

— Kveikja að snemmbúinni uppsögn og heimiluðu tímabili fyrir uppsögn. 

— Rekstrarstuðningur í framhaldi að uppsögn. 

— Mikilvægi fyrir nauðsynlega starfsemi og starfssvið. 
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 Tilgreina skal eitt eftirfarandi gildi: 

— 1 dags 

— 1 dags – 1 viku 

— meira en 1 viku 

— Enginn samningur gildir um þjónustuna. 

0110 Gildandi lög 

ISO-kóði þess lands þar sem lög gilda um samninginn. 

0120 Samningur sem samrýmist skilameðferð 

Endurspeglar matið hvort hægt sé að halda samningnum áfram og yfirfæra hann við skilameðferð. 

Í matinu skal, meðal annarra þátta, taka tillit til: 

— allra skilmála sem veita mótaðila rétt til að segja samningnum upp einungis sem afleiðing af 

skilameðferð, snemmbærum inngripsaðgerðum eða gagnkvæmum vanefndaákvæðum, þrátt fyrir 

að umtalsverðar skuldbindingar séu áfram uppfylltar, 

— allra skilmála sem veita mótaðila rétt til að breyta þjónustuskilmálum eða verðlagningu einungis 

sem afleiðing af skilameðferð, snemmbærum inngripum eða gagnkvæmum vanefndaákvæðum, 

þrátt fyrir að umtalsverðar skuldbindingar séu áfram uppfylltar, 

— viðurkenningarinnar, í samningnum, á rétti skilastjórnvalda til tímabundinnar niðurfellingar. 

Tilgreina skal eitt eftirfarandi gildi: 

„Já“ – ef samningurinn er metinn að samrýmist skilameðferð 

„Nei“ – ef samningurinn er ekki metinn að samrýmist skilameðferð 

„Ekki metinn“ – ef ekkert mat hefur verið gert. 

II.9 Z 09.00 — Þjónusta innviða fjármálamarkaða — veitendur og notendur — yfirlit yfir nauðsynlega starfsemi 

II.9.1 Almennar athugasemdir 

57. Í þessu sniðmáti er tilgreind stöðustofnunar-, greiðslu-, verðbréfauppgjörs- og fjárvörslustarfsemi, starfsemi eða 

þjónusta, sem við aflagningu geta valdið alvarlegum annmarka á, eða komið algjörlega í veg fyrir, að einni eða 

fleiri nauðsynlegri starfsemi sé sinnt. 

58. Tilkynna skal þetta sniðmát í eitt skipti fyrir stofnunina eða samstæðuna í heild. 

59. Eingöngu skal tilgreina innviði fjármálamarkaða sem við röskun myndu valda alvarlegum annmarka á eða koma í 

veg fyrir að nauðsynlegri starfsemi sé sinnt. 

II.9.2 Leiðbeiningar varðandi sértækar stöður 

Dálkar Leiðbeiningar 

0010-0020 Notandi 

Aðili innan samstæðu sem notar greiðslu-, fjárvörslu-, uppgjörs-, stöðustofnunar- eða 

afleiðuviðskiptaskrárþjónustu, eins og tilgreint er í Z 01.00 — Stjórnskipulag (ORG). 

0010 Heiti aðila 

Heiti aðilans sem notar greiðslu-, fjárvörslu-, uppgjörs-, stöðustofnunar- eða afleiðuviðskipta-

skrárþjónustu, eins og tilgreint er í Z 01.00 — Stjórnskipulag (ORG). 

Eingöngu skal tilgreina aðila sem auðkenndir eru sem þeir sinni nauðsynlegri starfsemi í Z 07.02. 
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Dálkar Leiðbeiningar 

0020 Kóði 

Kóði aðilans sem notar greiðslu-, fjárvörslu-, uppgjörs-, stöðustofnunar- eða afleiðuviðskip-

taskrárþjónustu, eins og tilgreint er í Z 01.00 — Stjórnskipulag (ORG). 

0030-0040 Nauðsynleg starfsemi 

Nauðsynleg starfsemi sem aðilinn annast, sem við röskun á aðgengi að greiðslu-, fjárvörslu-, 

uppgjörs-, stöðustofnunar- eða afleiðuviðskiptaskrárþjónustu myndi valda annmarka á eða koma í veg 

fyrir að sé sinnt. 

0030 Land 

Land sem starfsemin er nauðsynleg fyrir, eins og tilgreint er í Z 07.01 (FUNC 1) 

0040 Auðkenni 

Auðkenni nauðsynlegu starfseminnar eins og skilgreind er í kafla 2.7.1.4 hér að ofan og sem um getur 

í sniðmáti Z 07.01 (FUNC 1) 

0050-0080 Innviðir fjármálamarkaða 

Tilvísun: Greiðslu- og markaðsinnviðanefndin (CPMI), meginreglur fyrir innviði fjármálamarkaða 

Marghliða kerfi meðal fjármálastofnana sem taka þátt, þ.m.t. kerfisstjóra, sem notað er í þeim tilgangi 

að skrásetja, stöðustofna, eða gera upp greiðslur, verðbréf, afleiður, eða önnur fjármálaviðskipti. 

0050 Tegund kerfis 

Tilgreina skal eitt eftirfarandi gildi: 

„PS“ Greiðslukerfi 

„(I) CSD“ - (Alþjóðleg) verðbréfamiðstöð, þ.m.t. (I)verðbréfamiðstöð sem veitir uppgjör-

sþjónustu (innri eða útvistað) 

„SSS“ Verðbréfauppgjörskerfi án fjárvörslu 

„CCP-Verðbréf“ Miðlægur mótaðili fyrir stöðustofnun verðbréfa 

„CCP-Afleiður“ Miðlægur mótaðili fyrir stöðustofnun afleiða 

„TR“ Afleiðuviðskiptaskrá 

„Annað“ Þegar tegund kerfis innviða fjármálamarkaðarins samræmist ekki neinum af 

fyrirframskilgreindu tegundunum sem getið er að ofan 

„NA (á ekki við)“ Þegar aðili veitir mikilvæga greiðslu-, stöðustofnunar-, uppgjörs- eða fjárvörslu-

þjónustu, sem ekki tilheyrir innviðum fjármálamarkaða sem getið er að ofan, t.d. 

vörslubankar. 
 

0060 Heiti 

Firmaheiti innviða fjármálamarkaðarins 

Þegar „NA“ er tilgreint í dálki 0050 skal skilja þennan dálk eftir auðan. 

0070 Kóði innviðir fjármálamarkaðar 

Kóði innviða fjármálamarkaðar. Ef tiltækur skal kóðinn vera 20-tölustafa, alstafa LEI-kóði. Ef LEI-

kóðinn er ekki tiltækur, kóði samkvæmt samræmdri kóðun sem tiltæk er í Sambandinu, eða, ef ekki 

tiltækur, landsbundinn kóði. 

Þegar „NA“ er tilgreint í dálki 0050 skal skilja þennan dálk eftir auðan. 
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Dálkar Leiðbeiningar 

0080 Þátttökuform 

Tilgreina skal eitt eftirfarandi gildi: 

„Beint“ Ef um er að ræða beina aðild eða beina þátttöku. 

„Óbeint“ Ef um er að ræða óbeina aðild eða óbeina þátttöku. 

„NA“ Þegar „NA“ er tilgreint í dálki 0050. 
 

0090 Heiti  

Firmaheiti milliliðarins þegar „Óbeint“ eða „NA“ er tilgreint í dálki 0080. 

Þegar „Beint“ er tilgreint í dálki 0080 skal tilgreina „NA“ (fyrir á ekki við). 

Milliliðurinn getur verið annaðhvort hluti af samstæðunni sem gagnaskilaaðilinn tilheyrir eða önnur 

lánastofnun sem ekki tengist þeirri samstæðu. 

Milliliður getur verið fyrirtæki sem veitir öðrum fyrirtækjum stöðustofnunar-, greiðslu-, 

verðbréfauppgjörs- og/eða fjárvörsluþjónustu (einkum þegar „NA“ er tilgreint í dálki 0050), hann 

getur verið beinn aðili að einni eða fleiri innviðum fjármálamarkaða og veitt óbeinan aðgang að 

þjónustunni sem boðin er af slíkum innviðum fjármálamarkaðar (einkum þegar „Óbeint“ er tilgreint í 

dálki 0080). 

0100 Kóði 

Kóði milliliðarins. Ef tiltækur skal kóðinn vera 20-tölustafa, alstafa LEI-kóði. Ef LEI-kóðinn er ekki 

tiltækur, kóði samkvæmt samræmdri kóðun sem tiltæk er í Sambandinu, eða, ef ekki tiltækur, 

landsbundinn kóði. 

Þegar „Beint“ er tilgreint í dálki 0090 skal tilgreina „NA“ (fyrir á ekki við). 

0110 Þjónustulýsing 

Lýsing á þjónustunni ef tegund kerfisins sem tilgreint er í dálki 050 er „Annað“ eða „NA“. 

0120 Gildandi lög 

ISO 3166-1 alfa-2 auðkenni landsins þar sem lög gilda um aðgang að innviðum fjármálamarkaðar. 

Í tilviki beinnar aðildar eða beinnar þátttöku á að tilgreina hin gildandi lög um samninginn á milli 

innviða fjármálamarkaðar og notandans. Í tilviki óbeinnar aðildar eða óbeinnar þátttöku á að tilgreina 

hin gildandi lög um samninginn milli fulltrúastofnunarinnar og notandans. 

II.10 Mikilvæg upplýsingakerfi 

II.10.1 Almennar athugasemdir 

60. Þessi þáttur samanstendur af eftirfarandi sniðmátum: 

— Z 10.01 — Mikilvæg upplýsingakerfi (almennar upplýsingar) (CIS 1), sem skráir öll mikilvæg 

upplýsingakerfi í samstæðunni. 

— Z 10.02 — Yfirlit yfir mikilvæg upplýsingakerfi (CIS 2) sem raðar mikilvægu upplýsingakerfunum niður á 

notendur innan samstæðunnar og nauðsynlega starfsemi. 

61. Mikilvægt upplýsingakerfi („CIS“) skal skilið sem upplýsingatækniforrit eða -hugbúnaður sem styður mikilvæga 

þjónustu og sem við röskun myndi valda alvarlegum annmarka á eða koma í veg fyrir að nauðsynlegri starfsemi 

sé sinnt. 

62. Tilgreina skal þessi sniðmát fyrir samstæðuna í heild. 

II.10.2 Z 10.01 - Mikilvæg upplýsingakerfi (almennar upplýsingar) (CIS 1): Leiðbeiningar varðandi sértækar stöður 

63. Gildið sem tilgreint er í dálki 0010 í þessu sniðmáti myndar meginlykil sem verður að vera einkvæmur fyrir 

hverja línu sniðmátsins. 

Dálkar Leiðbeiningar 

0010-0040 Mikilvæg upplýsingakerfi 
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Dálkar Leiðbeiningar 

0010 Auðkenniskóði kerfis 

Auðkenniskóði kerfis er upphafsstafaorð ákveðið af stofnuninni sem auðkennir ótvírætt mikilvæga 

upplýsingakerfið.  

Þetta er auðkenni línu og skal vera einkvæmt fyrir hverja línu í sniðmátinu. 

0020 Heiti kerfis 

Firmaheiti eða innra heiti kerfisins. 

0030 Tegund kerfis 

Tilgreina skal eitt eftirfarandi gildi: 

— „Sérþróaður hugbúnaður til stuðnings við rekstur“ 

Forrit sem þróuð hafa verið samkvæmt nákvæmum rekstrarskilgreiningum. Það getur hafa verið 

þróað innan skipulagsheildar eða með notkun ytri verktaka, en í þeim tilgangi að styðja við rekstur. 

— „Keyptur staðlaður hugbúnaður“ 

Forrit sem keypt er á markaðnum, venjulega seld eða notkunarleyfi veitt af seljanda, sem ekki eru 

sérsniðin að rekstri skipulagsheildarinnar. Forrit sem þurft hafa venjubundna útfærslu eru tekin 

með í þessum flokki. 

— „Keyptur sérsniðinn hugbúnaður“ 

Forrit sem keypt eru á markaðnum, en þar sem seljandinn (eða fulltrúi hans) hefur búið til sérstaka 

útgáfu út frá samhengi þeirrar uppsetningar. Þessi sérstaka útgáfa einkennist af breytingum í virkni 

forritsins, nýjum eiginleikum eða óstöðluðum viðbótum sem þróaðar eru í samræmi við rekstur 

skipulagsheildarinnar. 

— „Forrit/ytri gátt“ 

Ytri gáttir eða forrit sem þriðju aðilar útvega, venjulega samstarfsaðilar, fyrir aðgang að 

þjónustunni sem þeir bjóða. Venjulega eru þau utan stjórnunarsviðs upplýsingakerfa skipulag-

sheildarinnar, og eru sett upp, viðhaldið og stjórnað af samstarfsaðilanum sjálfum. Slík forrit eru 

oft á formi gáttar (aðgengileg í gegnum Netið eða einkanetkerfi), og eru, þrátt fyrir að vera utan 

stjórnunar- og þjónustusviðs upplýsingakerfis skipulagsheildarinnar, mikilvæg (eða nauðsynleg) 

fyrir suma starfsþætti í rekstrinum. 

0040 Lýsing 

Lýsing á megintilgangi upplýsingakerfisins í samhengi rekstrarins. 

0050-0060 Aðili innan samstæðu sem ábyrgur er fyrir kerfinu 

0050 Heiti aðila 

Heiti lögaðilans sem ábyrgur er fyrir kerfinu innan samstæðunnar. 

Þetta er aðilinn sem ábyrgur er fyrir öllum innkaupum, þróun, innleiðingu, breytingu, starfrækslu, 

viðhaldi og aflagningu upplýsingakerfis og er lykilaðili við þróun hönnunarforskrifta kerfisins til að 

tryggja að öryggis- og rekstrarþarfir notanda séu skráðar, prófaðar og innleiddar. 

0060 Kóði 

Kóði aðilans sem ábyrgur er fyrir kerfinu innan samstæðunnar, eins og tilgreint er í Z 01.00  

— Stjórnskipulag (ORG). 
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II.10.3 Z 10-02 - Yfirlit yfir upplýsingakerfi (CIS 2): Leiðbeiningar varðandi sértækar stöður 

64. Samsetning gildanna sem tilgreind eru í dálkum 0010, 0030, 0040 og 0050 í þessu sniðmáti mynda meginlykil 

sem verður að vera einkvæmur fyrir hverja línu sniðmátsins. 

Dálkar Leiðbeiningar 

0010 Auðkenniskóði kerfis 

Auðkenniskóði upplýsingakerfisins eins og tilgreindur er í dálki 010 í sniðmáti Z 10.01 (CIS 1). 

0020-0030 Aðili innan samstæðu sem notar kerfið 

Aðilinn innan samstæðunnar sem notar kerfið („notandi“). Það geta verið fleiri notendur, og skal í því 

tilviki tilgreina fleiri línur fyrir sama upplýsingakerfi. 

0020 Heiti aðila 

Heiti notanda eins og tilgreint er í Z 01.00 (ORG) 

0030 Kóði 

Kóði notanda eins og tilgreint er í Z 01.00 (ORG) 

0040 Mikilvæg þjónusta 

Auðkenni mikilvægu þjónustunnar, eins og tilgreint er í Z 08.00 (dálki 0005), sem kerfið 

styður. Mikilvæga þjónustan getur verið upplýsingatækniþjónusta, eða önnur tegund þjónustu sem 

upplýsingakerfið styður (t.d. færsluúrvinnsla). 

0050-0060 Nauðsynleg starfsemi 

Sú nauðsynlega starfsemi sem myndi verða alvarlega hindruð eða alfarið komið í veg fyrir við röskun á 

þjónustu sem upplýsingakerfið styður. Það gæti verið um margvíslega nauðsynlega starfsemi að ræða 

og skal í því tilviki tilgreina fleiri línur fyrir sama upplýsingakerfi. 

0050 Land 

Land sem starfsemin er nauðsynleg fyrir, eins og tilgreint er í Z 07.01 (FUNC 1) 

0060 Auðkenni 

Auðkenni nauðsynlegu starfseminnar eins og skilgreind er í kafla 2.7.1.4 hér að ofan og sem um getur í 

sniðmáti Z 07.01 (FUNC 1) 
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III. VIÐAUKI 

Samræmt gagnapunktalíkan 

Öllum gagnaatriðum sem sett eru fram í I. viðauka skal umbreytt í samræmt gagnapunktalíkan sem er grunnurinn að samræmdu 

upplýsingatæknikerfi stofnana og skilastjórnvalda. 

Samræmda gagnapunktalíkanið skal uppfylla eftirfarandi viðmiðanir: 

a) gefa skipulega framsetningu á öllum gagnaatriðum sem sett eru fram í I. viðauka, 

b) auðkenna öll viðskiptahugtök sem sett eru fram í I. viðauka, 

c) setja fram gagnalýsingasafn sem auðkennir töflu-, lóðhnita-, áslínu-, léna- sviðs- og aðilaheiti, 

d) setja fram mælistiku sem skilgreinir eiginleika eða fjölda gagnapunkta, 

e) setja fram gagnapunktsskilgreiningar sem sýndar eru sem samsetning einkenna sem ótvírætt auðkennir fjárhagslega 

hugtakið, 

f) inniheldur allar viðkomandi tækniforskriftir sem nauðsynlegar eru til að þróa skýrslugjafalausnir upplýsingatæknikerfisins 

og setja fram samræmd gögn um gerð áætlana um skilameðferð. 

 _____   
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IV. VIÐAUKI 

Sannprófunarreglur 

Gagnaatriðin sem sett eru fram í I. viðauka skulu falla undir sannprófunarreglur sem tryggir gæði gagna og samkvæmni. 

Sannprófunarreglurnar skulu uppfylla eftirfarandi viðmiðanir: 

a) skilgreiningu á röklegu sambandi milli viðkomandi gagnapunkta, 

b) innihalda síur og skilyrði sem skilgreina gagnamengið sem sannprófunarreglurnar eiga við um, 

c) athugun á samkvæmni tilgreindu gagnanna, 

d) athugun á áreiðanleika tilgreindu gagnanna, 

e) setja sjálfgildi sem skal nota ef ekki hefur verið tilkynnt um viðkomandi upplýsingar. 

 __________  


