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EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR
(ESB) 2019/2103

27.5.2021

2021/EES/37/11

frá 27. nóvember 2019
um breytingu og leiðréttingu á framkvæmdarreglugerð (ESB) 2015/2450 um tæknilega
framkvæmdarstaðla að því er varðar sniðmát fyrir gagnaskil til eftirlitsyfirvalda samkvæmt
tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/138/EB (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,
með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/138/EB frá 25. nóvember 2009 um stofnun og rekstur fyrirtækja á
sviði vátrygginga og endurtrygginga (Gjaldþolsáætlun II)(1), einkum 35. gr. (10. mgr.), 244. gr. (þriðja undirgrein 6. mgr.) og
245. gr. (önnur undirgrein 6. mgr.),
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

Í framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2450 (2) er mælt fyrir um sniðmát fyrir gagnaskil sem
vátrygginga- og endurtryggingafélög sem og samstæður þurfa að nota til að veita eftirlitsyfirvöldum upplýsingar sem
eru nauðsynlegar að því er varðar eftirlit.

2)

Með framseldri reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1221 (3) var gerð breyting á framseldri reglugerð
(ESB) 2015/35 (4) til að aðlaga rammann um varfærniseftirlit sem gildir um vátrygginga- og endurtryggingafélög og
innleiða einfalda, gagnsæja og staðlaða verðbréfun (STS-verðbréfun). Til að tryggja að eftirlitsyfirvöld fái nauðsynlegar
upplýsingar um þessa og aðra verðbréfun ætti að aðlaga viðkomandi gagnaskilasniðmát sem mælt er fyrir um í
framkvæmdarreglugerð (ESB) 2015/2450 til að taka tillit til þessara breytinga.

3)

Með framseldri reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/981 (5) var gerð breyting á framseldri reglugerð (ESB)
2015/35 til að innleiða nokkrar einfaldanir við útreikninginn á gjaldþolskröfunni. Þessar einfaldanir varða, m.a.
gegnsæisaðferðina á sjóði um sameiginlegar fjárfestingar. Eftirlitið með notkun einfaldana kallar á sértækar upplýsingar
í mismunandi gagnaskilasniðmátum. Þess vegna ætti að aðlaga viðkomandi gagnaskilasniðmát og tengdar leiðbeiningar
sem mælt er fyrir um í framkvæmdarreglugerð (ESB) 2015/2450 til að taka tillit til þessara breytinga.

4)

Með framseldri reglugerð (ESB) 2019/981 voru m.a. innleiddar nýjar kröfur um upplýsingar sem veita á
eftirlitsyfirvöldum í reglubundnu eftirlitsskýrslunni og skýrslunni um gjaldþol og fjárhagslega stöðu um færslu á
tapgleypni frestaðs skatts. Til að tryggja viðhlítandi eftirlit eftirlitsyfirvalda ættu megindlegar, skipulegar og
sambærilegar upplýsingar í gagnaskilasniðmátunum að fylgja með til viðbótar við þær upplýsingar. Þess vegna ætti að
aðlaga viðkomandi gagnaskilasniðmát sem mælt er fyrir um í framkvæmdarreglugerð (ESB) 2015/2450 til að taka tillit
til þessara breytinga.

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 318, 10.12.2019, bls. 13. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 78/2020
frá 12. Júní 2020 um breytingu á IX. viðauka (Fjármálaþjónusta) við EES-samninginn (bíður birtingar).
(1) Stjtíð. ESB L 335, 17.12.2009, bls. 1.
(2) Framkvæmdarreglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/2450 frá 2. desember 2015 um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er
varðar sniðmát fyrir framlagningu upplýsinga til eftirlitsyfirvalda samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/138/EB (Stjtíð.
ESB L 347, 31.12.2015, bls. 1).
(3) Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/1221 frá 1. júní 2018 um breytingu á framseldri reglugerð (ESB) 2015/35 að
því er varðar útreikning á lögbundnum gjaldþolskröfum fyrir verðbréfanir og einfaldar, gagnsæjar og staðlaðar verðbréfanir í eigu
vátrygginga- og endurtryggingafélaga (Stjtíð. ESB L 227, 10.9.2018, bls. 1).
(4) Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/35 frá 10. október 2014 um viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins
2009/138/EB um stofnun og rekstur fyrirtækja á sviði vátrygginga og endurtrygginga (Gjaldþolsáætlun II) (Stjtíð. ESB L 12, 17.1.2015.
bls. 1).
(5) Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2019/981 frá 8. mars 2019 um breytingu á framseldri reglugerð (ESB) 2015/35 um
viðbætur við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/138/EB um stofnun og rekstur fyrirtækja á sviði vátrygginga og endurtrygginga
(Gjaldþolsáætlun II) (Stjtíð. ESB L 161, 18.6.2019, bls. 1).
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5)

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

6)

Leiðbeiningarnar sem settar eru fram í sniðmátinu „S.25.02 — Gjaldþolskrafa — fyrir samstæður sem nota
staðalregluna og hlutalíkan“, í III. Viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2015/2450, innihalda villu sem gæti
valdið því að ósamkvæmar eða misvísandi upplýsingar séu lagðar fram. Til að tryggja að leiðbeiningarnar varðandi
upplýsingarnar sem tilgreina á að því er varðar samstæður og einstök vátrygginga- og endurtryggingafélög séu
samræmdar ætti að leiðrétta þessar leiðbeiningar.

7)

Breytingarnar sem kveðið var á um í framseldri reglugerð (ESB) 2019/981 kalla á framlagningu upplýsinga varðandi
útreikninginn á tapgleypni frestaðs skatts. Þessar breytingar eiga að koma til framkvæmda frá 1. janúar 2020.
Breytingarnar á sniðmátunum sem sett eru fram í I. og II. viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2015/2450 sem
gerðar eru til að endurspegla þessar upplýsingakröfur ættu því ekki að vera bindandi fyrir 1. janúar 2020. Engu að síður
er mikilvægt að upplýsingar varðandi útreikninginn á tapgleypni frestaðs skatts séu lagðar fram, valkvætt, frá gildistöku
þessarar reglugerðar.

8)

Reglugerð þessi byggist á drögum að tæknilegum framkvæmdarstöðlum sem Evrópska vátrygginga- og lífeyrissjóðaeftirlitsstofnunin hefur lagt fyrir framkvæmdastjórnina.

9)

Evrópska vátrygginga- og lífeyrissjóðaeftirlitsstofnunin hefur haft opið samráð við almenning um drögin að tæknilegu
framkvæmdarstöðlunum sem þessi reglugerð byggist á, greint mögulegan tengdan kostnað og ávinning og óskað eftir
áliti hagsmunahóps í vátryggingum og endurtryggingum, sem komið var á fót með 37.gr. reglugerðar Evrópuþingsins og
ráðsins (ESB) nr. 1094/2010 (6).

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.
Framkvæmdarreglugerð (ESB) 2015/2450 er breytt sem hér segir:
1) Ákvæðum I. viðauka er breytt í samræmi við I. viðauka við þessa reglugerð.
2) Ákvæðum II. viðauka er breytt í samræmi við II. viðauka við þessa reglugerð.
3) Ákvæðum III. viðauka er breytt í samræmi við III. viðauka við þessa reglugerð.
2. gr.
Ákvæði III. viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2015/2450 eru leiðrétt í samræmi við IV. viðauka við þessa reglugerð.
3. gr.
Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.
Gjört í Brussel 27. nóvember 2019.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
Jean-Claude JUNCKER

forseti.
_____

(6) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1094/2010 frá 24. nóvember 2010 um að koma á fót evrópskri eftirlitsstofnun (Evrópska
vátrygginga- og lífeyrissjóðaeftirlitsstofnunin), um breytingu á ákvörðun nr. 716/2009/EB og um niðurfellingu á ákvörðun
framkvæmdastjórnarinnar 2009/79/EB (Stjtíð. ESB L 331, 15.12.2010, bls. 48).

Nr. 37/212

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

27.5.2021

I. VIÐAUKI

Ákvæðum I. viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2015/2450 er breytt sem hér segir:
1)

Í sniðmáti S.06.02.01 er eftirfarandi dálki bætt við á milli dálka C0290 og C0300:
„Aðferð fyrir útreikning á gjaldþolskröfu fyrir sjóð um
sameiginlega fjárfestingu
C0292“

2)

Eftirfarandi töflur bætast við í sniðmáti S.25.01.01:
„Aðferð við skatthlutfall
Já/Nei
C0109
Aðferð byggð á meðalskatthlutfalli

R0590

Útreikningur á leiðréttingunni fyrir tapgleypni frestaðs skatts (valfrjálsar upplýsingar fram til 31. desember 2019,
skyldubundnar frá og með 1. janúar 2020)

Frestuð skattinneign

3)

Fyrir skellinn

Eftir skellinn

Tapgleypni
frestaðs skatts

C0110

C0120

C0130

R0600

Yfirfærð frestuð skattinneign

R0610

Frestuð skattinneign vegna frádráttarbærs,
tímabundins mismunar

R0620

Frestuð skattskuld

R0630

Tapgleypni frestaðs skatts

R0640

Tapgleypni frestaðs skatts sem byggir á
bakfærslu frestaðra skattskuldbindinga

R0650

Tapgleypni frestaðs skatts sem byggir á tilvísun
til líklegs skattskylds hagnaðar í framtíðinni

R0660

Tapgleypni frestaðs skatts sem byggir á
bakfæranlegu tapi, yfirstandandi ár

R0670

Tapgleypni frestaðs skatts sem byggir á
bakfæranlegu tapi, komandi ára

R0680

Hámark tapgleypni frestaðs skatts

R0690

“

Eftirfarandi töflur bætast við í sniðmáti SR.25.01.01:
„Aðferð við skatthlutfall
Já/Nei
C0109
Aðferð byggð á meðalskatthlutfalli

R0590
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Útreikningur á leiðréttingunni fyrir tapgleypni frestaðs skatts (valfrjálsar upplýsingar fram til 31. desember 2019,
skyldubundnar frá og með 1. janúar 2020)

Frestuð skattinneign

4)

Fyrir skellinn

Eftir skellinn

Tapgleypni
frestaðs skatts

C0110

C0120

C0130

R0600

Yfirfærð frestuð skattinneign

R0610

Frestuð skattinneign vegna frádráttarbærs,
tímabundins mismunar

R0620

Frestuð skattskuld

R0630

Tapgleypni frestaðs skatts

R0640

Tapgleypni frestaðs skatts sem byggir á
bakfærslu frestaðra skattskuldbindinga

R0650

Tapgleypni frestaðs skatts sem byggir á tilvísun
til líklegs skattskylds hagnaðar í framtíðinni

R0660

Tapgleypni frestaðs skatts sem byggir á
bakfæranlegu tapi, yfirstandandi ár

R0670

Tapgleypni frestaðs skatts sem byggir á
bakfæranlegu tapi, komandi ára

R0680

Hámark tapgleypni frestaðs skatts

R0690

“

Eftirfarandi töflur bætast við í sniðmáti S.25.02.01:
„Aðferð við skatthlutfall
Já/Nei
C0109
Aðferð byggð á meðalskatthlutfalli

R0590

Útreikningur á leiðréttingunni fyrir tapgleypni frestaðs skatts (valfrjálsar upplýsingar fram til 31. desember 2019,
skyldubundnar frá og með 1. janúar 2020)

Frestuð skattinneign

Fyrir skellinn

Eftir skellinn

Tapgleypni
frestaðs skatts

C0110

C0120

C0130

R0600

Yfirfærð frestuð skattinneign

R0610

Frestuð skattinneign vegna frádráttarbærs,
tímabundins mismunar

R0620

Frestuð skattskuld

R0630

Fjárhæð/mat á tapgleypni frestaðs skatts

R0640

Fjárhæð/mat á tapgleypni frestaðs skatts sem
byggir á bakfærslu frestaðra skattskuldbindinga

R0650

Fjárhæð/mat á tapgleypni frestaðs skatts sem
byggir á tilvísun til líklegs skattskylds
hagnaðar í framtíðinni

R0660

Fjárhæð/mat á tapgleypni frestaðs skatts sem
byggir á bakfæranlegu tapi, yfirstandandi ár

R0670

Fjárhæð/mat á tapgleypni frestaðs skatts sem
byggir á bakfæranlegu tapi, komandi ára

R0680

Fjárhæð/mat á hámarks tapgleypni frestaðs
skatts

R0690

“
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Eftirfarandi töflur bætast við í sniðmáti SR.25.02.01:
„Aðferð við skatthlutfall
Já/Nei
C0109
Aðferð byggð á meðalskatthlutfalli

R0590

Útreikningur á leiðréttingunni fyrir tapgleypni frestaðs skatts (valfrjálsar upplýsingar fram til 31. desember 2019,
skyldubundnar frá og með 1. janúar 2020)

Frestuð skattinneign

6)

Fyrir skellinn

Eftir skellinn

Tapgleypni frestaðs
skatts

C0110

C0120

C0130

R0600

Yfirfærð frestuð skattinneign

R0610

Frestuð skattinneign vegna frádráttarbærs,
tímabundins mismunar

R0620

Frestuð skattskuld

R0630

Fjárhæð/mat á tapgleypni frestaðs skatts

R0640

Fjárhæð/mat á tapgleypni frestaðs skatts sem
byggir á bakfærslu frestaðra skattskuldbindinga

R0650

Fjárhæð/mat á tapgleypni frestaðs skatts sem
byggir á tilvísun til líklegs skattskylds
hagnaðar í framtíðinni

R0660

Fjárhæð/mat á tapgleypni frestaðs skatts sem
byggir á bakfæranlegu tapi, yfirstandandi ár

R0670

Fjárhæð/mat á tapgleypni frestaðs skatts sem
byggir á bakfæranlegu tapi, komandi ára

R0680

Fjárhæð/mat á hámarks tapgleypni frestaðs
skatts

R0690

“

Eftirfarandi töflur bætast við í sniðmáti S.25.03.01:
„Aðferð við skatthlutfall
Já/Nei
C0109
Aðferð byggð á meðalskatthlutfalli

R0590

Útreikningur á leiðréttingunni fyrir tapgleypni frestaðs skatts (valfrjálsar upplýsingar fram til 31. desember 2019,
skyldubundnar frá og með 1. janúar 2020)

Frestuð skattinneign

Eftir skellinn

Tapgleypni
frestaðs skatts

C0110

C0120

C0130

R0600

Yfirfærð frestuð skattinneign

R0610

Frestuð skattinneign vegna frádráttarbærs,
tímabundins mismunar

R0620

Frestuð skattskuld

Fyrir skellinn

R0630

“
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Fjárhæð/mat á tapgleypni frestaðs skatts

R0640

Fjárhæð/mat á tapgleypni frestaðs skatts sem
byggir á bakfærslu frestaðra skattskuldbindinga

R0650

Fjárhæð/mat á tapgleypni frestaðs skatts sem
byggir á tilvísun til líklegs skattskylds
hagnaðar í framtíðinni

R0660

Fjárhæð/mat á tapgleypni frestaðs skatts sem
byggir á bakfæranlegu tapi, yfirstandandi ár

R0670

Fjárhæð/mat á tapgleypni frestaðs skatts sem
byggir á bakfæranlegu tapi, komandi ára

R0680

Fjárhæð/mat á hámarks tapgleypni frestaðs
skatts

R0690
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Eftirfarandi töflur bætast við í sniðmáti SR.25.03.01:
„Aðferð við skatthlutfall
Já/Nei
C0109
Aðferð byggð á meðalskatthlutfalli

R0590

Útreikningur á leiðréttingunni fyrir tapgleypni frestaðs skatts (valfrjálsar upplýsingar fram til 31. desember 2019,
skyldubundnar frá og með 1. janúar 2020)

Frestuð skattinneign

8)

R0610

Frestuð skattinneign vegna frádráttarbærs,
tímabundins mismunar

R0620

Frestuð skattskuld

R0630

Fjárhæð/mat á tapgleypni frestaðs skatts

R0640

Fjárhæð/mat á tapgleypni frestaðs skatts sem
byggir á bakfærslu frestaðra skattskuldbindinga

R0650

Fjárhæð/mat á tapgleypni frestaðs skatts sem
byggir á tilvísun til líklegs skattskylds
hagnaðar í framtíðinni

R0660

Fjárhæð/mat á tapgleypni frestaðs skatts sem
byggir á bakfæranlegu tapi, yfirstandandi ár

R0670

Fjárhæð/mat á tapgleypni frestaðs skatts sem
byggir á bakfæranlegu tapi, komandi ára

R0680

Hámark tapgleypni frestaðs skatts

R0690

a) lína R0010 fellur brott,

Eftir skellinn

Tapgleypni
frestaðs skatts

C0110

C0120

C0130

R0600

Yfirfærð frestuð skattinneign

Sniðmáti S.26.01.01 er breytt sem hér segir:

Fyrir skellinn

“
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b) eftirfarandi línum er bætt við á undan línu R0020:
„Einfaldanir — vikáhætta — skuldabréf og lán

R0012

Einfaldanir — samþjöppunaráhætta markaðsáhættu —
einfaldanir sem eru notaðar

R0014“

c) í stað línu R0220 kemur eftirfarandi:
„Hlutabréf af gerð 1, önnur en til langs
tíma

R0221

“

d) eftirfarandi línu R0231 er bætt við á eftir R0230:
„Langtímahlutabréfafjárfestingar
(hlutabréf af gerð 1)

R0231

“

e) í stað línu R0260 kemur eftirfarandi:
„Hlutabréf af gerð 2, önnur en til langs
tíma
f)

R0261

“

eftirfarandi línu R0271 er bætt við á eftir R0270:
„Langtímahlutabréfafjárfestingar
(hlutabréf af gerð 2)

R0271

“

g) eftirfarandi línum er bætt við á milli lína R0291 og R0292:
„fullgild hlutabréf innviðafyrirtækis,
önnur en stefnumarkandi og til langs
tíma

R0293

stefnumarkandi hlutdeildir (fullgild
hlutabréf innviðafyrirtækis)

R0294

Langtímahlutabréfafjárfestingar
(fullgild hlutabréf innviðafyrirtækis)

R0295

“

h) eftirfarandi línum er bætt við á milli lína R0292 og R0300:

i)

„fullgild innviðahlutabréf, önnur en
fyrirtækjahlutabréf og önnur en
stefnumarkandi og til langs tíma

R0296

stefnumarkandi hlutdeildir (fullgild
innviðahlutabréf, önnur en
fyrirtækjahlutabréf)

R0297

Langtímahlutabréfafjárfestingar
(fullgild innviðahlutabréf, önnur en
fyrirtækjahlutabréf)

R0298

línur R0460 og R0470 falla brott,

“
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eftirfarandi línum er bætt við á milli lína R0450 og R0480:
„Einföld, gagnsæ og stöðluð verðbréfun
(STS-verðbréfun) með forgang

R0461

STS-verðbréfun án forgangs

R0462“

k) eftirfarandi línum er bætt við á milli lína R0480 og R0500:

9)

„Önnur verðbréfun

R0481

Verðbréfun af gerð 1 með umbreytingarráðstöfunum

R0482

Tryggð STS-verðbréfun

R0483“

Sniðmáti S.26.01.04 er breytt sem hér segir:
a) lína R0010 fellur brott,
b) eftirfarandi línum er bætt við á undan línu R0020:
„Einfaldanir — vikáhætta — skuldabréf og lán

R0012

Einfaldanir — samþjöppunaráhætta markaðsáhættu —
einfaldanir sem eru notaðar

R0014“

c) í stað línu R0220 kemur eftirfarandi:
„Hlutabréf af gerð 1, önnur en til langs
tíma

R0221

“

d) eftirfarandi línu R0231 er bætt við á eftir línu R0230:
„Langtímahlutabréfafjárfestingar
(hlutabréf af gerð 1)

R0231

“

R0261

“

e) í stað línu R0260 kemur eftirfarandi:
„Hlutabréf af gerð 2, önnur en til langs
tíma
f)

eftirfarandi línu R0271 er bætt við á eftir línu R0270:
„Langtímahlutabréfafjárfestin
gar (hlutabréf af gerð 2)

“

R0271

g) eftirfarandi línum er bætt við á milli lína R0291 og R0292:
„fullgild hlutabréf innviðafyrirtækis,
önnur en stefnumarkandi og til langs
tíma

R0293

stefnumarkandi hlutdeildir
hlutabréf innviðafyrirtækis)

R0294

(fullgild

Langtímahlutabréfafjárfestingar
(fullgild hlutabréf innviðafyrirtækis)

R0295

“
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h) eftirfarandi línum er bætt við á milli lína R0292 og R0300:
„fullgild innviðahlutabréf, önnur en
fyrirtækjahlutabréf og önnur en
stefnumarkandi og til langs tíma

R0296

stefnumarkandi hlutdeildir (fullgild
innviðahlutabréf,
önnur
en
fyrirtækjahlutabréf)

R0297

Langtímahlutabréfafjárfestingar
(fullgild innviðahlutabréf, önnur en
fyrirtækjahlutabréf)

R0298

i)

línur R0460 og R0470 eru felldar brott,

j)

eftirfarandi línum er bætt við á milli lína R0450 og R0480:
„STS-verðbréfun með forgang

R0461

STS-verðbréfun án forgangs

R0462“

“

k) eftirfarandi línum er bætt við á milli lína R0480 og R0500:

l)

„Önnur verðbréfun

R0481

Verðbréfun af gerð 1 með
umbreytingarráðstöfunum

R0482

Tryggð STS-verðbréfun

R0483“

eftirfarandi tafla bætist við:
„Gjaldmiðill sem er notaður sem viðmiðun til að reikna út gjaldmiðilsáhættu
C0090
Gjaldmiðill sem er notaður sem viðmiðun til að reikna
út gjaldmiðilsáhættu

R0810“

10) Sniðmáti SR.26.01.01 er breytt sem hér segir:
a) lína R0010 fellur brott,
b) eftirfarandi línum er bætt við á undan línu R0020:
„Einfaldanir — vikáhætta — skuldabréf og lán

R0012

Einfaldanir — samþjöppunaráhætta markaðsáhættu —
einfaldanir sem eru notaðar

R0014“

c) í stað línu R0220 kemur eftirfarandi:
„Hlutabréf af gerð 1, önnur en til langs R0221
tíma

“
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d) eftirfarandi línu R0231 er bætt við á eftir R0230:
„Langtímahlutabréfafjárfestingar
(hlutabréf af gerð 1)

R0231

“

R0261

“

e) í stað línu R0260 kemur eftirfarandi:
„Hlutabréf af gerð 2, önnur en til langs
tíma

f)

eftirfarandi línu R0271 er bætt við á eftir línu R0270:
„Langtímahlutabréfafjárfestingar
(hlutabréf af gerð 2)

R0271

“

g) eftirfarandi línum er bætt við á milli lína R0291 og R0292:
„fullgild hlutabréf innviðafyrirtækis,
önnur en stefnumarkandi og til langs
tíma

R0293

stefnumarkandi hlutdeildir
hlutabréf innviðafyrirtækis)

R0294

(fullgild

Langtímahlutabréfafjárfestingar
(fullgild hlutabréf innviðafyrirtækis)

R0295

“

h) eftirfarandi línum er bætt við á milli lína R0292 og R0300:
„fullgild innviðahlutabréf, önnur en
fyrirtækjahlutabréf og önnur en
stefnumarkandi og til langs tíma

R0296

stefnumarkandi hlutdeildir (fullgild
innviðahlutabréf,
önnur
en
fyrirtækjahlutabréf)

R0297

Langtímahlutabréfafjárfestingar
(fullgild innviðahlutabréf, önnur en
fyrirtækjahlutabréf)

R0298

i)

línur R0460 og R0470 eru felldar brott,

j)

eftirfarandi línum er bætt við á milli lína R0450 og R0480:
„STS-verðbréfun með forgang

R0461

STS-verðbréfun án forgangs

R0462“

“
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k) eftirfarandi línum er bætt við á milli lína R0480 og R0500:
„Önnur verðbréfun

R0481

Verðbréfun af gerð 1 með umbreytingarráðstöfunum

R0482

Tryggð STS-verðbréfun

R0483“

11) Í sniðmáti S.26.04.01 er eftirfarandi línu bætt við á eftir línu R0050:
Einfaldanir — brottfallsáhætta í heilsutryggingu, sem
starfrækt er á svipuðum tæknilegum grunni og skaðatrygging

R0051“

12) Í sniðmáti S.26.04.04 er eftirfarandi línu bætt við á eftir línu R0050:
Einfaldanir — brottfallsáhætta í heilsutryggingu, sem
starfrækt er á svipuðum tæknilegum grunni og
skaðatrygging

R0051“

13) Í sniðmáti SR.26.04.01 er eftirfarandi línu bætt við á eftir línu R0050:
Einfaldanir — brottfallsáhætta í heilsutryggingu, sem
starfrækt er á svipuðum tæknilegum grunni og skaðatrygging

R0051“

14) Í sniðmáti S.26.05.01 er eftirfarandi línu bætt við á eftir línu R0010:
„Einfaldanir sem eru notaðar – brottfallsáhætta í skaðatryggingu

R0011“

15) Í sniðmáti S.26.05.04 er eftirfarandi línu bætt við á eftir línu R0010:
„Einfaldanir sem eru notaðar – brottfallsáhætta í skaðatryggingu

R0011“

16) Í sniðmáti SR.26.05.01 er eftirfarandi línu bætt við á eftir línu R0010:
„Einfaldanir sem eru notaðar – brottfallsáhætta í
skaðatryggingu

R0011“

17) Eftirfarandi töflur bætast við í sniðmáti S.26.07.01:
„Markaðsáhætta — samþjöppunaráhætta markaðsáhættu
C0300
Hlutdeild í skuldasafni

R0300
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Einfaldanir við náttúruhamfarir

Stormur

R0400

Haglél

R0410

Jarðskjálfti

R0420

Flóð

R0430

Landsig

R0440

Valin áhættuvog

Samanlögð áhættuskuldbinding

C0320

C0330“

18) Eftirfarandi töflur bætast við í sniðmáti S.26.07.04:
„Markaðsáhætta — samþjöppunaráhætta markaðsáhættu
C0300
Hlutdeild í skuldasafni

R0300

Einfaldanir við náttúruhamfarir

Stormur

R0400

Haglél

R0410

Jarðskjálfti

R0420

Flóð

R0430

Landsig

R0440

Valin áhættuvog

Samanlögð áhættuskuldbinding

C0320

C0330“

19) Eftirfarandi töflur bætast við í sniðmáti SR.26.07.01:
„Markaðsáhætta — samþjöppunaráhætta markaðsáhættu
C0300
Hlutdeild í skuldasafni

R0300

Einfaldanir við náttúruhamfarir

Stormur

R0400

Haglél

R0410

Jarðskjálfti

R0420

Flóð

R0430

Landsig

R0440

Valin áhættuvog

Samanlögð áhættuskuldbinding

C0320

C0330“
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20) Sniðmáti S.27.01.01 er breytt sem hér segir:
a) Eftirfarandi tafla bætist við á eftir fyrirsögn sniðmátsins:
„Einfaldanir sem eru notaðar
Einfaldanir sem eru notaðar
C0001“
Einfaldanir sem eru notaðar –
brunaáhætta

R0001

Einfaldanir sem eru notaðar –
náttúruhamfaraáhætta

R0002

b) eftirfarandi línu er bætt við á milli lína R0440 og R0450:
„Lýðveldið Slóvenía

R0441

“

c) eftirfarandi línu er bætt við á milli lína R0460 og R0470:
„Lýðveldið Ungverjaland

R0461

“

d) eftirfarandi línu er bætt við á milli lína R0520 og R0530:
„Lýðveldið Finnland

R0521

“

e) eftirfarandi línu er bætt við á milli lína R1640 og R1650:
„Tékkland

f)

R1641

“

eftirfarandi línu er bætt við á milli lína R1700 og R1710:
„Lýðveldið Slóvenía

R1701

“

g) eftirfarandi töflu er bætt við á eftir línu R2420:
„Fjöldi skipa
Talnagildi
C0781“
Fjölda skipa undir viðmiðunarmarkinu 250.000
evrur

R2421

h) dálkar C1210, C1220 og C1340 („10 ára örorka“) eru felldir brott,
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21) Sniðmáti S.27.01.04 er breytt sem hér segir:
a) eftirfarandi töflu er bætt við á undan línu R0010:
„Einfaldanir sem eru notaðar
Einfaldanir sem eru notaðar
C0001“
Einfaldanir sem eru
brunaáhætta

notaðar

–

R0001

Einfaldanir sem eru
náttúruhamfaraáhætta

notaðar

–

R0002

b) eftirfarandi línu er bætt við á milli lína R0440 og R0450:
„Lýðveldið Slóvenía

R0441

“

c) eftirfarandi línu er bætt við á milli lína R0460 og R0470:
„Lýðveldið Ungverjaland

R0461

“

d) eftirfarandi línu er bætt við á milli lína R0520 og R0530:
„Lýðveldið Finnland

R0521

“

e) eftirfarandi línu er bætt við á milli lína R1640 og R1650:
„Tékkland

f)

R01641

“

eftirfarandi línu er bætt við á milli lína R1700 og R1710:
„Lýðveldið Slóvenía

R01701

“

g) eftirfarandi töflu er bætt við á eftir línu R2420:
„Fjöldi skipa
Talnagildi
C0781“
Fjölda skipa undir viðmiðunarmarkinu
250.000 evrur

R2421

h) dálkar C1210, C1220 og C1340 („10 ára örorka“) eru felldir brott,
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22) Sniðmáti SR.27.01.01 er breytt sem hér segir:
a) eftirfarandi töflu er bætt við á undan línu R0010:
„Einfaldanir sem eru notaðar
Einfaldanir sem eru notaðar
C0001“
Einfaldanir sem eru
brunaáhætta

notaðar

–

Einfaldanir sem eru notaðar –
náttúruhamfaraáhætta

R0001
R0002

b) eftirfarandi línu R0441 er bætt við á milli lína R0440 og R0450:
„Lýðveldið Slóvenía

R0441

“

c) eftirfarandi línu R0461 er bætt við á milli lína R0460 og R0470:
„Lýðveldið Ungverjaland

R0461

“

d) eftirfarandi línu R0521 er bætt við á milli lína R0520 og R0530:
„Lýðveldið Finnland

R0521

“

e) eftirfarandi línu er bætt við á milli lína R1640 og R1650:
„Tékkland
f)

R01641

“

eftirfarandi línu er bætt við á milli lína R1700 og R1710:
„Lýðveldið Slóvenía

R01701

“

g) eftirfarandi töflu er bætt við á eftir línu R2420:
„Fjöldi skipa
Talnagildi
C0781“
Fjölda
skipa
250.000 evrur

undir

viðmiðunarmarkinu

R2421

h) dálkar C1210, C1220 og C1340 („10 ára örorka“) eru felldir brott.
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II. VIÐAUKI

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

Í þætti S.06.02 — Skrá yfir eignir, er töflunni breytt sem hér segir:
a) eftirfarandi línu er bætt við á milli lína C0290 og C0300:
„C0292

Aðferð fyrir útreikning á
gjaldþolskröfu fyrir sjóð
um sameiginlega
fjárfestingu

Nota skal einn valkostanna í eftirfarandi tæmandi skrá:
1- Sjóði um sameiginlega fjárfestingu sem heildstæðri gegnsæisaðferð var
beitt á að því er varðar útreikning á gjaldþolskröfu í samræmi við 1. mgr.
84. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) nr. 2015/35,
2- Sjóði um sameiginlega fjárfestingu sem „einfaldaðri“ gegnsæisaðferð var
beitt á, á grundvelli markmiðs um skiptingu undirliggjandi eigna eða
síðustu tilkynntu eignaskiptingar og sem flokkuð gögn eru notuð fyrir í
samræmi við 3. mgr. 84. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) nr. 2015/35,
3- Sjóði um sameiginlega fjárfestingu sem „einfaldaðri“ gegnsæisaðferð
varð beitt á, á grundvelli markmiðs um skiptingu undirliggjandi eigna eða
síðustu tilkynntu eignaskiptingar og sem flokkuð gögn eru ekki notuð
fyrir í samræmi við 3. mgr. 84. gr. framseldrar reglugerðar (ESB)
nr. 2015/35,
4- Sjóði um sameiginlega fjárfestingu sem „hlutabréfaáhættu vegna
hlutabréfa af gerð 2“ var beitt á í samræmi við 3. mgr. 168. gr. Framseldrar reglugerðar (ESB) nr. 2015/35.
9- Á ekki við
Valkostirnir í þessum lið hvað varðar gegnsæi skulu endurspegla aðferðina
sem notuð er við útreikninginn á gjaldþolskröfu. Að því er varðar að tilgreina
upplýsingarnar um gagnsæi sem krafist er í sniðmáti S.06.03 skal í upplýsingunum um gagnsæi taka tilliti til viðmiðunarmarkanna sem skilgreind eru í
almennu athugasemdunum við það sniðmát.
Þessi liður á ekki við um CIC flokk 4.“

b) í þriðja dálki („Leiðbeiningar“) í línu C0310 kemur eftirfarandi í staðinn fyrir tæmandi skrána:
”1 – Ekki hlutdeild
2–

Er hlutdeild þar sem gegnsæisaðferðin í samræmi við 84. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2015/35 er beitt

3–

Er hlutdeild þar sem gegnsæisaðferðin í samræmi við 84. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2015/35 er ekki
beitt“,

c) í þriðja dálki („Leiðbeiningar“) í línu C0330 kemur eftirfarandi í staðinn fyrir tæmandi skrána:
„—

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

—

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

—

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

—

Creditreform Rating AG (LEI-kóði: 391200PHL11KDUTTST66)

—

Scope Ratings GmbH (LEI-kóði: 391200WU1EZUQFHDWE91)

—

ICAP Group SA (LEI-kóði: 2138008U6LKT8VG2UK85)

—

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

—

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

—

ARC Ratings, S.A. (LEI-kóði: 213800OZNJQMV6UA7D79)

—

AM Best Europe

—

A.M. Best (EU) Rating Services B.V. (LEI-kóði: 549300Z2RUKFKV7GON79)

—

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

—

DBRS Ratings Limited (LEI-kóði: 5493008CGCDQLGT3EH93)

—

Fitch
— Fitch France S.A.S. (LEI-kóði: 2138009Y4TCZT6QOJO69)
— Fitch Deutschland GmbH (LEI-kóði: 213800JEMOT1H45VN340)
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— Fitch Italia S.p.A. (LEI-kóði: 213800POJ9QSCHL3KR31)
— Fitch Polska S.A. (LEI-kóði: 213800RYJTJPW2WD5704)
— Fitch Ratings España S.A.U. (LEI-kóði: 213800RENFIIODKETE60)
— Fitch Ratings Limited (LEI-kóði: 2138009F8YAHVC8W3Q52)
— Fitch Ratings CIS Limited (LEI-kóði: 213800B7528Q4DIF2G76)
—

Moody’s
— Moody’s Investors Service Cyprus Ltd (LEI-kóði: 549300V4LCOYCMNUVR81)
— Moody’s France S.A.S. (LEI-kóði: 549300EB2XQYRSE54F02)
— Moody’s Deutschland GmbH (LEI-kóði: 549300M5JMGHVTWYZH47)
— Moody’s Italia S.r.l. (LEI-kóði: 549300GMXJ4QK70UOU68)
— Moody’s Investors Service España S.A. (LEI-kóði: 5493005X59ILY4BGJK90)
— Moody’s Investors Service Ltd (LEI-kóði: 549300SM89WABHDNJ349)
— Moody’s Investors Service EMEA Ltd (LEI-kóði: 54930009NU3JYS1HTT72)
— Moody’s Investors Service (Nordics) AB (LEI-kóði: 549300W79ZVFWJCD2Z23)

—

Standard & Poor’s

—

S&P Global Ratings Europe Limited (LEI-kóði: 5493008B2TU3S6QE1E12)

—

CRIF Ratings S.r.l. (LEI-kóði 8156001AB6A1D740F237)

—

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

—

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

—

Axesor Risk Management SL (LEI-kóði: 959800EC2RH76JYS3844)

—

Cerved Rating Agency S.p.A. (LEI-kóði: 8156004AB6C992A99368)

—

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

—

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

—

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

—

Spread Research (LEI-kóði: 969500HB6BVM2UJDOC52)

—

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

—

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

—

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

—

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

—

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

—

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

—

Kroll Bond Rating Agency Europe Limited (LEI-kóði: 5493001NGHOLC41ZSK05)

—

Nordic Credit Rating AS (LEI-kóði: 549300MLUDYVRQOOXS22)

—

DBRS Rating GmbH (LEI-kóði: 54930033N1HPUEY7I370)

—

Beyond Ratings SAS (LEI-kóði: 9695006ORIPPZ3QSM810)

—

Önnur tilnefnd utanaðkomandi lánshæfismatsfyrirtæki

—

Engin utanaðkomandi lánshæfismatsfyrirtæki hafa verið tilnefnd og einföldun er notuð til að reikna út
gjaldþolskröfuna“,

ii) í þriðja dálki („Leiðbeiningar“) í línu R0330 kemur eftirfarandi í stað fjórðu málsgreinar:
„Þessi liður skal tilgreindur ef „Ytra mat“ (C0320) er gefið upp. Í því tilviki þegar „Engin utanaðkomandi
lánshæfismatsfyrirtæki hafa verið tilnefnd og einföldun er notuð til að reikna út gjaldþolskröfuna“, skal reiturinn
„Ytra mat“ (C0320) vera auður og í reitinn „Lánshæfisþrep“ (C0340) skal nota einn af eftirfarandi valkostum: 2a; 3a
eða 3b.“
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d) í þriðja dálkinn („Leiðbeiningar“) í línu C0340 kemur eftirfarandi í stað tæmandi skrárinnar yfir valkosti fyrir
lánshæfisþrep:

2)

„0 –

Lánshæfisþrep 0

1–

Lánshæfisþrep 1

2–

Lánshæfisþrep 2

2a –

Lánshæfisþrep 2 vegna beitingar 176. gr. a framseldrar reglugerðar (ESB) nr. 2015/35 fyrir ómetin skuldabréf
og lán

3–

Lánshæfisþrep 3

3a –

Lánshæfisþrep 3 vegna beitingar á einfaldaða útreikningnum skv. 105. gr. a framseldrar reglugerðar (ESB)
nr. 2015/35

3b –

Lánshæfisþrep 3 vegna beitingar 176. gr. a framseldrar reglugerðar (ESB) nr. 2015/35 fyrir ómetin skuldabréf
og lán

4–

Lánshæfisþrep 4

5–

Lánshæfisþrep 5

6–

Lánshæfisþrep 6

9–

Ekkert lánshæfismat tiltækt“,

Í þætti S.08.01 — Opnar afleiður, er töflunni breytt sem hér segir:
a) í þriðja dálki („Leiðbeiningar“) í línu C0270 fellur fyrsti málsliður brott,
b) í þriðja dálki („Leiðbeiningar“) í línu C0280 fellur fyrsti málsliður brott,
c) í þriðja dálki („Leiðbeiningar“) í línu C0300 kemur eftirfarandi í staðinn fyrir tæmandi skrána yfir tilnefnd
utanaðkomandi lánshæfismatsfyrirtæki:
„—

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

—

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

—

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

—

Creditreform Rating AG (LEI-kóði: 391200PHL11KDUTTST66)

—

Scope Ratings GmbH (LEI-kóði: 391200WU1EZUQFHDWE91)

—

ICAP Group SA (LEI-kóði: 2138008U6LKT8VG2UK85)

—

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

—

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

—

ARC Ratings, S.A. (LEI-kóði: 213800OZNJQMV6UA7D79)

—

AM Best Europe

—

A.M. Best (EU) Rating Services B.V. (LEI-kóði: 549300Z2RUKFKV7GON79)

—

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

—

DBRS Ratings Limited (LEI-kóði: 5493008CGCDQLGT3EH93)

—

Fitch

—

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

—

Fitch Deutschland GmbH (LEI-kóði: 213800JEMOT1H45VN340)

—

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

—

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

—

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

—

Fitch Ratings Limited (LEI-kóði: 2138009F8YAHVC8W3Q52)

—

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

—

Moody’s

—

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

—

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

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

—

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

—

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

—

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

—

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

—

Moody’s Investors Service (Nordics) AB (LEI-kóði: 549300W79ZVFWJCD2Z23)

—

Standard & Poor’s

—

S&P Global Ratings Europe Limited (LEI-kóði: 5493008B2TU3S6QE1E12)

—

CRIF Ratings S.r.l. (LEI-kóði 8156001AB6A1D740F237)

—

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

—

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

—

Axesor Risk Management SL (LEI-kóði: 959800EC2RH76JYS3844)

—

Cerved Rating Agency S.p.A. (LEI-kóði: 8156004AB6C992A99368)

—

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

—

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

—

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

—

Spread Research (LEI-kóði: 969500HB6BVM2UJDOC52)

—

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

—

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

—

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

—

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

—

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

—

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

—

Kroll Bond Rating Agency Europe Limited (LEI-kóði: 5493001NGHOLC41ZSK05)

—

Nordic Credit Rating AS (LEI-kóði: 549300MLUDYVRQOOXS22)

—

DBRS Rating GmbH (LEI-kóði: 54930033N1HPUEY7I370)

—

Beyond Ratings SAS (LEI-kóði: 9695006ORIPPZ3QSM810)

—

Önnur tilnefnd utanaðkomandi lánshæfismatsfyrirtæki“,
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Í þætti S.08.02 — Afleiðuviðskipti, er töflunni breytt sem hér segir:
a) í þriðja dálki („Leiðbeiningar“) í línu C0250 fellur fyrsti málsliður brott,
b) í þriðja dálki („Leiðbeiningar“) í línu C0260 fellur fyrsti málsliður brott,

4)

Í sniðmáti S.25.01 — Gjaldþolskrafa — fyrir félög sem nota staðalregluna, er eftirfarandi línum bætt við í töfluna:
„Aðferð við skatthlutfall
R0590/C0109

Aðferð byggð á
meðalskatthlutfalli

Nota skal einn valkostanna í eftirfarandi tæmandi skrá:
1 – Já
2 – Nei
3 – Á ekki við þar sem leiðréttingin fyrir tapgleypni frestaðs skatts
(LAC DT) er ekki notuð (í þessu tilviki eiga R0600 – R0690 ekki
við)
Sjá viðmiðunarreglur Evrópsku vátrygginga- og lífeyrissjóðaeftirlitsstofnunarinnar um tapgleypni vátryggingaskuldar og frestaðs
skatts (EIOPA-BoS-14/177)

27.5.2021

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Nr. 37/229

Útreikningur á leiðréttingunni fyrir tapgleypni frestaðs skatts (valfrjálsar upplýsingar fram til 31. desember 2019,
skyldubundnar frá og með 1. janúar 2020)
R0600/C0110

Frestuð skattinneign, fyrir Heildarfjárhæð á frestuðum skattinneignum (DTA) á efnahagsreikningi
skellinn
með því að nota matsreglur Gjaldþolsáætlunar II á undan hinu
skyndilega tapi sem lýst er í 1. og 2. mgr. 207. gr. framseldrar
reglugerðar (ESB) 2015/35. Fjárhæð frestaðrar skattinneignar í þessum
reit ætti að vera í samræmi við gildið í reitnum R0040/C0010 í S.02.01

R0600/C0120

Frestuð skattinneign, eftir Heildarfjárhæð á frestuðum skattinneignum (DTA) ef
skellinn
efnahagsreikningur sem notar matsreglur Gjaldþolsáætlunar II var
settur upp eftir hið skyndilega tap, eins og kveðið er á um í 1. og
2. mgr. 207. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2015/35. Þessi reitur
skal vera auður ef „1-Já“ er fært í reit R0590/C0109.

R0610/C0110

Yfirfærð frestuð
skattinneign - fyrir
skellinn

Fjárhæð á frestuðum skattinneignum (DTA) á efnahagsreikningi með
því að nota matsreglur Gjaldþolsáætlunar II vegna yfirfærslu á fyrri
töpum eða skattfrádráttum, á undan hinu skyndilega tapi sem lýst er í
1. og 2. mgr. 207. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2015/35.

R0610/C0120

Yfirfærð frestuð
skattinneign - eftir
skellinn

Fjárhæð á frestuðum skattinneignum (DTA) vegna yfirfærslu á fyrri
töpum eða skattfrádráttum ef efnahagsreikningur sem notar matsreglur
Gjaldþolsáætlunar II var settur upp eftir hið skyndilega tap, eins og
kveðið er á um í 1. og 2. mgr. 207. gr. framseldrar reglugerðar (ESB)
2015/35. Þessi reitur skal vera auður ef „1-Já“ er fært í reit
R0590/C0109.

R0620/C0110

Frestuð skattinneign
vegna frádráttarbærs,
tímabundins mismunar fyrir skellinn

Fjárhæð á frestuðum skattinneignum (DTA) á efnahagsreikningi með
því að nota matsreglur Gjaldþolsáætlunar II vegna mismunar á milli
mats Gjaldþolsáætlunar II á eign eða skuld og skattstofns hennar, á
undan hinu skyndilega tapi sem lýst er í 1. og 2. mgr. 207. gr.
framseldrar reglugerðar (ESB) 2015/35.

R0620/C0120

Frestuð skattinneign
vegna frádráttarbærs,
tímabundins mismunar —
eftir skellinn

Fjárhæð á frestuðum skattinneignum (DTA) vegna mismunar á milli
mats Gjaldþolsáætlunar II á eign eða skuld og skattstofns hennar ef
efnahagsreikningur sem notar matsreglur Gjaldþolsáætlunar II var
settur upp eftir hið skyndilega tap, eins og kveðið er á um í 1. og
2. mgr. 207. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2015/35. Þessi reitur
skal vera auður ef „1-Já“ er fært í reit R0590/C0109.

R0630/C0110

Frestuð skattskuld, fyrir
skellinn

Fjárhæð frestaðra skattskulda (DTL) á efnahagsreikningi með því að
nota matsreglur Gjaldþolsáætlunar II á undan hinu skyndilega tapi sem
lýst er í 1. og 2. mgr. 207. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2015/35.
Fjárhæð frestaðrar skattskuldar í þessum reit ætti að vera í samræmi við
gildið í reitnum R0780/C0010 í S.02.01.

R0630/C0120

Frestuð skattskuld, eftir
skellinn

Fjárhæð á frestuðum skattskuldum (DTL) ef efnahagsreikningur með
því að nota matsreglur Gjaldþolsáætlunar II var settur upp eftir hið
skyndilega tap, eins og kveðið er á um í 1. og 2. mgr. 207. gr.
framseldrar reglugerðar (ESB) 2015/35.
Þessi reitur skal vera auður í tilviki aðferðar byggðar á
meðalskatthlutfalli og ef „1-Já“ er fært í reit R0590/C0109.

R0640/C0130

Tapgleypni frestaðs skatts Fjárhæð tapgleypni frestaðs skatts, reiknuð út í samræmi við 207. gr.
framseldrar reglugerðar (ESB) 2015/35. Fjárhæð tapgleypni í þessum
reit skal að vera sú sama og gildið í reitnum R0150/C0100 í S.25.01.01.

R0650/C0130

Tapgleypni frestaðs skatts Fjárhæð tapgleypni frestaðs skatts, reiknuð út í samræmi við 207. gr.
sem byggir á bakfærslu
framseldrar reglugerðar (ESB) 2015/35, sem byggir á bakfærslu
frestaðra skattskuldfrestaðra skattskuldbindinga
bindinga
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R0660/C0130

Tapgleypni frestaðs skatts Fjárhæð tapgleypni frestaðs skatts, reiknuð út í samræmi við 207. gr.
sem byggir á tilvísun til
framseldrar reglugerðar (ESB) 2015/35, sem byggir á tilvísun til líklegs
líklegs skattskylds
skattskylds hagnaðar í framtíðinni
hagnaðar í framtíðinni

R0670/C0130

Tapgleypni frestaðs skatts Fjárhæð tapgleypni frestaðs skatts, reiknuð út í samræmi við 207. gr.
sem byggir á
framseldrar reglugerðar (ESB) 2015/35, sem byggir á hagnaði
bakfæranlegu tapi,
undangenginna ára. Fjárhæð taps úthlutað á næsta ár.
yfirstandandi ár

R0680/C0130

Tapgleypni frestaðs skatts Fjárhæð tapgleypni frestaðs skatts, reiknuð út í samræmi við 207. gr.
sem byggir á
framseldrar reglugerðar (ESB) 2015/35, sem byggir á hagnaði
bakfæranlegu tapi,
undangenginna ára. Fjárhæð taps úthlutað á árin eftir næsta ár.
komandi ára

R0690/C0130

Hámark tapgleypni
frestaðs skatts

Hámarksfjárhæð tapgleypni frestaðs skatts sem gæti verið tiltæk, áður
en metið er hvort hækkunin á hreinni frestaðri skattinneign geti verið
notuð fyrir leiðréttinguna, eins og kveðið er á um í 2. mgr. 207 gr.
framseldrar reglugerðar (ESB) 2015/35.“

Í þætti S.25.02 — Gjaldþolskrafa — fyrir félög sem nota staðalregluna og hlutalíkan, er eftirfarandi línum bætt við í
töfluna:
„Aðferð við skatthlutfall
R0590/C0109

Aðferð byggð á
meðalskatthlutfalli

Nota skal einn valkostanna í eftirfarandi tæmandi skrá:
1 – Já
2 – Nei
3 – Á ekki við þar sem leiðréttingin fyrir tapgleypni frestaðs skatts
(LAC DT) er ekki notuð (í þessu tilviki eiga R0600 – R0690 ekki
við)
Sjá viðmiðunarreglur Evrópsku vátrygginga- og
lífeyrissjóðaeftirlitsstofnunarinnar um tapgleypni vátryggingaskuldar
og frestaðs skatts (EIOPA-BoS-14/177 (*))

Útreikningur á leiðréttingu fyrir tapgleypni frestaðs skatts (valfrjáls fram til 31. desember 2019, skyldubundinn frá og
með 1. janúar 2020)
R0600/C0110

Frestuð skattinneign, fyrir Heildarfjárhæð frestaðra skattinneigna (DTA) á efnahagsreikningi með
skellinn
því að nota matsreglur Gjaldþolsáætlunar II á undan hinu skyndilega
tapi sem lýst er í 1. og 2. mgr. 207. gr. framseldrar reglugerðar (ESB)
2015/35. Fjárhæð frestaðrar skattinneignar í þessum reit ætti að vera í
samræmi við gildið í reitnum R0040/C0010 í S.02.01.

R0600/C0120

Frestuð skattinneign, eftir Heildarfjárhæð/mat á frestuðum skattinneignum (DTA) ef
skellinn
efnahagsreikningur með því að nota matsreglur Gjaldþolsáætlunar
II var settur upp eftir hið skyndilega tap, eins og kveðið er á um í 1. og
2. mgr. 207. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2015/35. Þessi reitur
skal vera auður ef „1-Já“ er fært í reit R0590/C0109.

R0610/C0110

Yfirfærð frestuð
skattinneign - fyrir
skellinn

Fjárhæð á frestuðum skattinneignum (DTA) á efnahagsreikningi með
því að nota matsreglur Gjaldþolsáætlunar II vegna yfirfærslu á fyrri
töpum eða skattfrádráttum, á undan hinu skyndilega tapi sem lýst er í
1. og 2. mgr. 207. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2015/35.

R0610/C0120

Yfirfærð frestuð
skattinneign - eftir
skellinn

Fjárhæð/mat á frestuðum skattinneignum (DTA) vegna yfirfærslu á
fyrri töpum eða skattfrádráttum ef efnahagsreikningur, með því að nota
matsreglur Gjaldþolsáætlunar II, var settur upp eftir hið skyndilega tap,
eins og kveðið er á um í 1. og 2. mgr. 207. gr. framseldrar reglugerðar
(ESB) 2015/35. Þessi reitur skal vera auður ef „1-Já“ er fært í reit
R0590/C0109.
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R0620/C0110

Frestuð skattinneign
vegna frádráttarbærs,
tímabundins mismunar fyrir skellinn

Fjárhæð frestaðra skattinneigna (DTA) á efnahagsreikningi með því að
nota matsreglur Gjaldþolsáætlunar II vegna mismunar á milli mats
Gjaldþolsáætlunar II á eign eða skuld og skattstofns hennar, á undan
hinu skyndilega tapi sem lýst er í 1. og 2. mgr. 207. gr. framseldrar
reglugerðar (ESB) 2015/35.

R0620/C0120

Frestuð skattinneign
vegna frádráttarbærs,
tímabundins mismunar —
eftir skellinn

Fjárhæð/mat á frestuðum skattinneignum (DTA) vegna mismunar á
milli mats Gjaldþolsáætlunar II á eign eða skuld og skattstofns hennar
ef efnahagsreikningur sem notar matsreglur Gjaldþolsáætlunar II var
settur upp eftir hið skyndilega tap, eins og kveðið er á um í 1. og
2. mgr. 207. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2015/35. Þessi reitur
skal vera auður ef „1-Já“ er fært í reit R0590/C0109.

R0630/C0110

Frestuð skattskuld, fyrir
skellinn

Fjárhæð frestaðra skattskulda (DTL) á efnahagsreikningi með því að
nota matsreglur Gjaldþolsáætlunar II á undan hinu skyndilega tapi sem
lýst er í 1. og 2. mgr. 207. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2015/35.
Fjárhæð frestaðrar skattskuldar í þessum reit ætti að vera í samræmi við
gildið í reitnum R0780/C0010 í S.02.01.

R0630/C0120

Frestuð skattskuld, eftir
skellinn

Fjárhæð/mat á frestuðum skattskuldum (DTL) ef efnahagsreikningur
með því að nota matsreglur Gjaldþolsáætlunar II var settur upp eftir hið
skyndilega tap, eins og kveðið er á um í 1. og 2. mgr. 207. gr.
framseldrar reglugerðar (ESB) 2015/35.
Þessi reitur skal vera auður í tilviki aðferðar byggðar á
meðalskatthlutfalli og ef „1-Já“ er fært í reit R0590/C0109.

R0640/C0130

Fjárhæð/mat á tapgleypni Fjárhæð/mat á tapgleypni frestaðs skatts, reiknuð út í samræmi við
frestaðs skatts
207. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2015/35. Fjárhæð tapgleypni í
þessum reit skal að vera sú sama og gildið í reitnum R0310/C0100 í
S.25.02.01.

R0650/C0130

Fjárhæð/mat á tapgleypni Fjárhæð/mat á tapgleypni frestaðs skatts, reiknuð út í samræmi við
frestaðs skatts sem byggir 207. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2015/35, sem byggir á
á bakfærslu frestaðra
bakfærslu frestaðra skattskuldbindinga.
skattskuldbindinga

R0660/C0130

Fjárhæð/mat á tapgleypni Fjárhæð/mat á tapgleypni frestaðs skatts, reiknuð út í samræmi við
frestaðs skatts sem byggir 207. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2015/35, sem byggir á tilvísun
á tilvísun til líklegs
til líklegs skattskylds hagnaðar í framtíðinni.
skattskylds hagnaðar í
framtíðinni

R0670/C0130

Fjárhæð/mat á tapgleypni Fjárhæð tapgleypni frestaðs skatts, reiknuð út í samræmi við 207. gr.
frestaðs skatts sem byggir framseldrar reglugerðar (ESB) 2015/35, sem byggir á hagnaði
á bakfæranlegu tapi,
undangenginna ára. Fjárhæð taps úthlutað á næsta ár.
yfirstandandi ár

R0680/C0130

Fjárhæð/mat á tapgleypni Fjárhæð/mat á tapgleypni frestaðs skatts, reiknuð út í samræmi við
frestaðs skatts sem byggir 207. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2015/35, sem byggir á hagnaði
á bakfæranlegu tapi,
undangenginna ára. Fjárhæð taps úthlutað á árin eftir næsta ár.
komandi ára

R0690/C0130

Fjárhæð/mat á hámarks
tapgleypni frestaðs skatts

Hámarksfjárhæð tapgleypni frestaðs skatts sem gæti verið tiltæk, áður
en metið er hvort hækkunin á hreinni frestaðri skattinneign geti verið
notuð fyrir leiðréttinguna, eins og kveðið er á um í 2. mgr. 207 gr.
framseldrar reglugerðar (ESB) 2015/35

(*) Viðmiðunarreglur EIOPA-BoS-14/177 frá 2. febrúar 2015 um tapgleypni vátryggingaskuldar og frestaðs skatts
(https://eiopa.europa.eu/publications/eiopa-guidelines/guidelines-on-the-loss-absorbing-capacity-of-technical-provisions-anddeferred-taxes).“
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Í þætti S.25.03 — Gjaldþolskrafa — fyrir félög sem nota eigið alhliða líkan, er eftirfarandi línum bætt við í töfluna:
„R0590/C0109

Aðferð byggð á
meðalskatthlutfalli

Nota skal einn valkostanna í eftirfarandi tæmandi skrá:
1 – Já
2 – Nei
3 – Á ekki við þar sem leiðréttingin fyrir tapgleypni frestaðs skatts
(LAC DT) er ekki notuð (í þessu tilviki eiga R0600 til R0690 ekki
við).
Sjá viðmiðunarreglur Evrópsku vátrygginga- og
lífeyrissjóðaeftirlitsstofnunarinnar um tapgleypni vátryggingaskuldar
og frestaðs skatts (EIOPA-BoS-14/177)

Útreikningur á leiðréttingu fyrir tapgleypni frestaðs skatts (valfrjálsar upplýsingar fram til 31. desember 2019,
skyldubundnar frá og með 1. janúar 2020)

R0600/C0110

Frestuð skattinneign, fyrir Heildarfjárhæð frestaðra skattinneigna (DTA) á efnahagsreikningi með
skellinn
því að nota matsreglur Gjaldþolsáætlunar II á undan hinu skyndilega
tapi sem lýst er í 1. og 2. mgr. 207. gr. framseldrar reglugerðar (ESB)
2015/35. Fjárhæð frestaðrar skattinneignar í þessum reit ætti að vera í
samræmi við gildið í reitnum R0040/C0010 í S.02.01

R0600/C0120

Frestuð skattinneign, eftir Heildarfjárhæð frestaðra skattinneigna (DTA) ef efnahagsreikningur
skellinn
með því að nota matsreglur Gjaldþolsáætlunar II var settur upp eftir hið
skyndilega tap, eins og kveðið er á um í 1. og 2. mgr. 207. gr.
framseldrar reglugerðar (ESB) 2015/35. Þessi reitur skal vera auður ef
„1-Já“ er fært í reit R0590/C0109.

R0610/C0110

Yfirfærð frestuð
skattinneign - fyrir
skellinn

Fjárhæð frestaðra skattinneigna (DTA) á efnahagsreikningi með því að
nota matsreglur Gjaldþolsáætlunar II vegna yfirfærslu á fyrri töpum
eða skattfrádráttum, á undan skyndilegu tapi sem lýst er í 1. og 2. mgr.
207. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2015/35.

R0610/C0120

Yfirfærð frestuð
skattinneign - eftir
skellinn

Fjárhæð/mat á frestuðum skattinneignum (DTA) vegna yfirfærslu á
fyrri töpum eða skattfrádráttum ef efnahagsreikningur sem notar
matsreglur Gjaldþolsáætlunar II var settur upp eftir hið skyndilega tap,
eins og kveðið er á um í 1. og 2. mgr. 207. gr. framseldrar reglugerðar
(ESB) 2015/35. Þessi reitur skal vera auður ef „1-Já“ er fært í reit
R0590/C0109.

R0620/C0110

Frestuð skattinneign
vegna frádráttarbærs,
tímabundins mismunar fyrir skellinn

Fjárhæð frestaðra skattinneigna (DTA) á efnahagsreikningi með því að
nota matsreglur Gjaldþolsáætlunar II vegna mismunar á milli mats
Gjaldþolsáætlunar II á eign eða skuld og skattstofns hennar, á undan
hinu skyndilega tapi sem lýst er í 1. og 2. mgr. 207. gr. framseldrar
reglugerðar (ESB) 2015/35.

R0620/C0120

Frestuð skattinneign
vegna frádráttarbærs,
tímabundins mismunar —
eftir skellinn

Fjárhæð/mat á frestuðum skattinneignum vegna mismunar á milli mats
Gjaldþolsáætlunar II á eign eða skuld og skattstofns hennar ef
efnahagsreikningur sem notar matsreglur Gjaldþolsáætlunar II var
settur upp eftir hið skyndilega tap, eins og kveðið er á um í 1. og
2. mgr. 207. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2015/35. Þessi reitur
skal vera auður ef „1-Já“ er fært í reit R0590/C0109.

R0630/C0110

Frestuð skattskuld, fyrir
skellinn

Fjárhæð frestaðra skattskulda (DTL) á efnahagsreikningi með því að
nota matsreglur Gjaldþolsáætlunar II á undan hinu skyndilega tapi sem
lýst er í 1. og 2. mgr. 207. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2015/35.
Fjárhæð frestaðrar skattskuldar í þessum reit ætti að vera í samræmi við
gildið í reitnum R0780/C0010 í S.02.01.
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R0630/C0120

Frestuð skattskuld — eftir Fjárhæð/mat á frestuðum skattskuldum ef efnahagsreikningur sem
skellinn
notar matsreglur Gjaldþolsáætlunar II var settur upp eftir hið
skyndilega tap, eins og kveðið er á um í 1. og 2. mgr. 207. gr.
framseldrar reglugerðar (ESB) 2015/35.
Þessi reitur skal vera auður í tilviki aðferðar byggðar á
meðalskatthlutfalli og ef „1-Já“ er fært í reit R0590/C0109.

R0640/C0130

Fjárhæð/mat á tapgleypni Fjárhæð/mat á tapgleypni frestaðs skatts, eins og skilgreint er í 207. gr.
frestaðs skatts
framseldrar reglugerðar (ESB) 2015/35. Fjárhæð tapgleypni í þessum
reit skal að vera sú sama og gildið í reitnum R0310/C0100 í
S.25.02.01.03.

R0650/C0130

Fjárhæð/mat á tapgleypni Fjárhæð/mat á tapgleypni frestaðs skatts, eins og reiknuð er út í
frestaðs skatts sem byggir samræmi við 207. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2015/35, sem
á bakfærslu frestaðra
byggir á bakfærslu frestaðra skattskuldbindinga
skattskuldbindinga

R0660/C0130

Fjárhæð/mat á tapgleypni Fjárhæð/mat á tapgleypni frestaðs skatts, eins og reiknuð er út í
frestaðs skatts sem byggir samræmi við 207. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2015/35, sem
á tilvísun til líklegs
byggir á tilvísun til líklegs skattskylds hagnaðar í framtíðinni.
skattskylds hagnaðar í
framtíðinni

R0670/C0130

Fjárhæð/mat á tapgleypni Fjárhæð tapgleypni frestaðs skatts, eins og reiknuð út í samræmi við
frestaðs skatts sem byggir 207. gr. framseldrar reglugerðar (ESB) 2015/35, sem byggir á hagnaði
á bakfæranlegu tapi,
undangenginna ára. Fjárhæð taps úthlutað á næsta ár.
yfirstandandi ár

R0680/C0130

Fjárhæð/mat á tapgleypni Fjárhæð/mat á tapgleypni frestaðs skatts, eins og skilgreind í 207. gr.
frestaðs skatts sem byggir framseldrar reglugerðar (ESB) 2015/35, sem byggir á hagnaði
á bakfæranlegu tapi,
undangenginna ára. Fjárhæð taps úthlutað á árin eftir næsta ár.
komandi ára

R0690/C0130

Fjárhæð/mat á hámarks
tapgleypni frestaðs skatts

Hámarksfjárhæð tapgleypni frestaðs skatts sem gæti verið tiltæk, áður
en metið er hvort hækkunin á hreinni frestaðri skattinneign geti verið
notuð fyrir leiðréttinguna, eins og kveðið er á um í 2. mgr. 207 gr.
framseldrar reglugerðar (ESB) 2015/35.“

Í þætti S.26.01 — Gjaldþolskrafa — Markaðsáhætta, er töflunni breytt sem hér segir:
a)

lína R0010/C0010 fellur brott,

b)

eftirfarandi línu er bætt við á milli lína Z0030 og R0020/C0010:
„R0012/C0010

c)

Einfaldanir — vikáhætta
— skuldabréf og lán

Nota skal valkostina í eftirfarandi tæmandi skrá:
1 – Einföldun fyrir 104. gr.
2 – Einfaldanir fyrir 105. gr. a
9 – Einfaldanir eru ekki notaðar
Valkosti 1 og 2 er hægt að nota samtímis.
Ef R0012/C0010 = 1, skal einungis færa inn í C0060 og C0080
fyrir R0410“

eftirfarandi línu er bætt við á undan línu R0020/C0010:
„R0014/C0010

Einfaldanir —
samþjöppunaráhætta
markaðsáhættu —
einfaldanir sem eru
notaðar

Nota skal einn valkostanna í eftirfarandi tæmandi skrá:
1 – Einfaldanir fyrir 105. gr. a
9 – Einfaldanir eru ekki notaðar“

d)

í stað kóðans fyrir röð R0220–R0240/C0020 kemur „R0221–R0240/C0020“,

e)

Í stað kóðans fyrir röð R0220-R0240/C0040 kemur „R0221-R0240/C0040“,
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f)

í stað kóðans fyrir röð R0260–R0280/C0020 kemur „R0261–R0280/C0020“,

g)

í stað kóðans fyrir röð R0260–R0280/C0040 kemur „R0261–R0280/C0040“,

h)

línurnar á milli R0261-R0280/C0040 og R0292/C0020 falla brott,

i)

eftirfarandi línum er bætt við á milli lína R0260-R0280/C0040 og R0292/C0020:

27.5.2021

„R0291/C0020,
R0293R0295/C0020

Upphafleg algildi fyrir skell —
eignir — hlutabréfaáhætta —
fullgild hlutabréf
innviðafyrirtækis

Þetta er upphaflegt algildi eignanna sem næmar eru fyrir
hlutabréfaáhættu fyrir hverja tegund fullgildra hlutabréfa
innviðafyrirtækis.
Endurheimtanlegar fjárhæðir frá endurtryggingu og félögum með sérstakan tilgang skal ekki taka með í þennan reit.

R0291/C0030,
R0293R0295/C0030

Upphafleg algildi fyrir skell —
skuldbindingar —
hlutabréfaáhætta — fullgild
hlutabréf innviðafyrirtækis

Þetta er upphaflegt algildi skuldbindinganna sem næmar
eru fyrir hlutabréfaáhættu fyrir hverja tegund fullgildra
hlutabréfa innviðafyrirtækis.
Vátryggingaskuldin skal vera að frádregnum endurheimtanlegum fjárhæðum frá endurtryggingu og félagi með
sérstakan tilgang.

R0291/C0040,
R0293R0295/C0040

Algildi eftir skell — eignir —
hlutabréfaáhætta — fullgild
hlutabréf innviðafyrirtækis

Þetta er algildið á eignunum sem næmar eru fyrir
hlutabréfaáhættu fyrir hverja tegund fullgildra hlutabréfa
innviðafyrirtækis, eftir skellinn.
Endurheimtanlegar fjárhæðir frá endurtryggingu og félögum með sérstakan tilgang skal ekki taka með í þennan reit.

R0291/C0050,
R0293R0295/C0050

Algildi eftir skell —
skuldbindingar (eftir tapgleypni
vátryggingaskuldar) —
hlutabréfaáhætta — fullgild
hlutabréf innviðafyrirtækis

Þetta er algildið á skuldbindingum sem næmar eru fyrir
hlutabréfaáhættu (fyrir hverja tegund fullgildra hlutabréfa
innviðafyrirtækis), eftir skellinn og eftir beitingu á
leiðréttingunni fyrir tapgleypni vátryggingaskuldar.
Vátryggingaskuldin skal vera að frádregnum endurheimtanlegum fjárhæðum frá endurtryggingu og félagi með
sérstakan tilgang.

R0291/C0060,
R0293R0295/C0060

Algildi eftir skell — hrein
gjaldþolskrafa —
hlutabréfaáhætta — fullgild
hlutabréf innviðafyrirtækis

Þetta er hreina gjaldþolskrafan vegna hlutabréfaáhættu
(fyrir hverja tegund fullgildra hlutabréfa innviðafyrirtækis)
eftir beitingu á leiðréttingunni fyrir tapgleypni
vátryggingaskuldar.

R0291/C0070,
R0293R0295/C0070

Algildi eftir skell —
skuldbindingar (fyrir tapgleypni
vátryggingaskuldar) —
hlutabréfaáhætta — fullgild
hlutabréf innviðafyrirtækis

Þetta er algildið á skuldbindingunum sem næmar eru fyrir
hlutabréfaáhættu (fyrir hverja tegund fullgildra hlutabréfa
innviðafyrirtækis), eftir skellinn en fyrir beitingu á
leiðréttingunni fyrir tapgleypni vátryggingaskuldar.
Vátryggingaskuldin skal vera að frádregnum endurheimtanlegum fjárhæðum frá endurtryggingu og félagi með
sérstakan tilgang.
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R0291/C0080,
R0293R0295/C0080

Algildi eftir skell — verg
gjaldþolskrafa —
hlutabréfaáhætta — fullgild
hlutabréf innviðafyrirtækis
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Þetta er verga gjaldþolskrafan vegna hlutabréfaáhættu fyrir
hverja tegund fullgildra hlutabréfa innviðafyrirtækis, þ.e.
fyrir beitingu á leiðréttingunni fyrir tapgleypni vátryggingaskuldar.

j)

línurnar á milli R0291/C0080, R0293-R0295/C0080 og R0300/C0020 falla brott,

k)

eftirfarandi línum er bætt við á milli lína R0291/C0080, R0293-R0295/C0080 og línu R0300/C0020:

„R0292/C0020,
R0296R0298/C0020

Upphafleg algildi fyrir skell —
eignir — hlutabréfaáhætta —
fullgild innviðahlutabréf önnur
en hlutabréf fyrirtækis

Þetta er upphaflegt algildi eignanna sem næmar eru fyrir
hlutabréfaáhættu fyrir hverja tegund fullgildra
innviðahlutabréfa annarra en hlutabréfa fyrirtækis.
Endurheimtanlegar fjárhæðir frá endurtryggingu og
félögum með sérstakan tilgang skal ekki taka með í þennan
reit.

R0292/C0030,
R0296R0298/C0030

Upphafleg algildi fyrir skell —
skuldbindingar —
hlutabréfaáhætta — fullgild
innviðahlutabréf önnur en
hlutabréf fyrirtækis

Þetta er upphaflegt algildi skuldbindinga sem næmar eru
fyrir hlutabréfaáhættu fyrir hverja tegund fullgildra
innviðahlutabréfa annarra en hlutabréfa fyrirtækis.
Vátryggingaskuldin skal vera að frádregnum
endurheimtanlegum fjárhæðum frá endurtryggingu og
félagi með sérstakan tilgang.

R0292/C0040,
R0296R0298/C0040

Algildi eftir skell — eignir —
hlutabréfaáhætta — fullgild
innviðahlutabréf önnur en
hlutabréf fyrirtækis

Þetta er algildið á eignunum sem næmar eru fyrir
hlutabréfaáhættu fyrir hverja tegund fullgildra
innviðahlutabréfa annarra en hlutabréfa fyrirtækis, eftir
skellinn.
Endurheimtanlegar fjárhæðir frá endurtryggingu og
félögum með sérstakan tilgang skal ekki taka með í þennan
reit.

R0292/C0050,
R0296R0298/C0050

Algildi eftir skell —
skuldbindingar (eftir tapgleypni
vátryggingaskuldar) —
hlutabréfaáhætta — fullgild
innviðahlutabréf önnur en
hlutabréf fyrirtækis

Þetta er algildið á skuldbindingum sem næmar eru fyrir
hlutabréfaáhættu (fyrir hverja tegund fullgildra
innviðahlutabréfa annarra en hlutabréfa fyrirtækis), eftir
skellinn og eftir beitingu á leiðréttingunni fyrir tapgleypni
vátryggingaskuldar.
Vátryggingaskuldin skal vera að frádregnum
endurheimtanlegum fjárhæðum frá endurtryggingu og
félagi með sérstakan tilgang.

R0292/C0060,
R0296R0298/C0060

Algildi eftir skell — hrein
gjaldþolskrafa —
hlutabréfaáhætta — fullgild
innviðahlutabréf önnur en
hlutabréf fyrirtækis

Þetta er hreina gjaldþolskrafan vegna hlutabréfaáhættu
(fyrir hverja tegund fullgildra innviðahlutabréfa annarra en
hlutabréfa fyrirtækis) eftir beitingu á leiðréttingunni fyrir
tapgleypni vátryggingaskuldar.
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R0292/C0070,
R0296R0298/C0070

Algildi eftir skell —
skuldbindingar (fyrir tapgleypni
vátryggingaskuldar) —
hlutabréfaáhætta — fullgild
innviðahlutabréf önnur en
hlutabréf fyrirtækis

Þetta er algildið á skuldbindingunum sem næmar eru fyrir
hlutabréfaáhættu (fyrir hverja tegund fullgildra
innviðahlutabréfa annarra en hlutabréfa fyrirtækis), eftir
skellinn en fyrir beitingu á leiðréttingunni fyrir tapgleypni
vátryggingaskuldar.
Vátryggingaskuldin skal vera að frádregnum
endurheimtanlegum fjárhæðum frá endurtryggingu og
félagi með sérstakan tilgang.

R0292/C0080,
R0296R0298/C0080

Algildi eftir skell — verg
gjaldþolskrafa —
hlutabréfaáhætta — fullgild
innviðahlutabréf önnur en
hlutabréf fyrirtækis

Þetta er verga gjaldþolskrafan vegna hlutabréfaáhættu fyrir
hverja tegund fullgildra innviðahlutabréfa annarra en
hlutabréfa fyrirtækis, þ.e. fyrir beitingu á leiðréttingunni
fyrir tapgleypni vátryggingaskuldar.

línurnar á milli R0450/C0080 og R0480/C0020 falla brott,

m) eftirfarandi línum er bætt við á milli lína R0450/C0080 og R0480/C0020:

„R0461/C0020

Upphafleg algildi fyrir skell —
eignir — vikáhætta —
verðbréfaðar stöður — STSverðbréfun með forgang

Þetta er algildið á eignunum sem næmar eru fyrir vikáhættu
á STS verðbréfaðar stöður með forgang.
Endurheimtanlegar fjárhæðir frá endurtryggingu og félögum með sérstakan tilgang skal ekki taka með í þennan reit.

R0461/C0030

Upphafleg algildi fyrir skell —
skuldbindingar — vikáhætta —
verðbréfaðar stöður — STSverðbréfun með forgang

Þetta er algildið á skuldbindingunum sem næmar eru fyrir
vikáhættu á STS verðbréfaðar stöður með forgang.
Þetta gildi skal eingöngu tilgreint þegar hægt er að leiða
fram skiptinguna á milli R0461–R0483 með þeirri aðferð
sem notuð er við útreikninginn. Þegar skiptingin er ekki
möguleg skal eingöngu færa inn í R0450.
Vátryggingaskuldin skal vera að frádregnum endurheimtanlegum fjárhæðum frá endurtryggingu og félagi með
sérstakan tilgang.

R0461/C0040

Algildi eftir skell — eignir —
Þetta er algildið á eignunum sem næmar eru fyrir vikáhættu
vikáhætta — verðbréfaðar stöður á STS verðbréfaðar stöður með forgang, eftir skellinn.
— STS-verðbréfun með forgang Endurheimtanlegar fjárhæðir frá endurtryggingu og félögum með sérstakan tilgang skal ekki taka með í þennan reit.

R0461/C0050

Algildi eftir skell —
skuldbindingar (eftir tapgleypni
vátryggingaskuldar) — vikáhætta
— verðbréfaðar stöður — STSverðbréfun með forgang

Þetta er algildið á skuldbindingunum sem næmar eru fyrir
vikáhættu á STS verðbréfaðar stöður með forgang, eftir
skellinn og eftir beitingu á leiðréttingunni fyrir tapgleypni
vátryggingaskuldar.
Þetta gildi skal eingöngu tilgreint þegar hægt er að leiða
fram skiptinguna á milli R0461–R0483 með þeirri aðferð
sem notuð er við útreikninginn. Þegar skiptingin er ekki
möguleg skal eingöngu færa inn í R0450.
Vátryggingaskuldin skal vera að frádregnum endurheimtanlegum fjárhæðum frá endurtryggingu og félagi með
sérstakan tilgang.
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R0461/C0060

Algildi eftir skell — hrein
gjaldþolskrafa — vikáhætta —
verðbréfaðar stöður — STSverðbréfun með forgang

Þetta er hreina gjaldþolskrafan vegna vikáhættu á STS
verðbréfaðar stöður með forgang, eftir beitingu á
leiðréttingunni fyrir tapgleypni vátryggingaskuldar.
Þetta gildi skal eingöngu tilgreint þegar hægt er að leiða
fram skiptinguna á milli R0461 til R0483 með þeirri aðferð
sem notuð er við útreikninginn. Þegar skiptingin er ekki
möguleg skal eingöngu færa inn í R0450.

R0461/C0070

Algildi eftir skell —
skuldbindingar (fyrir tapgleypni
vátryggingaskuldar) — vikáhætta
— verðbréfaðar stöður — STSverðbréfun með forgang

Þetta er algildið á skuldbindingunum sem næmar eru fyrir
vikáhættu á STS verðbréfaðar stöður með forgang, eftir
skellinn en fyrir beitingu á leiðréttingunni fyrir tapgleypni
vátryggingaskuldar.
Þetta gildi skal eingöngu tilgreint þegar hægt er að leiða
fram skiptinguna á milli R0461–R0483 með þeirri aðferð
sem notuð er við útreikninginn. Þegar skiptingin er ekki
möguleg skal eingöngu færa inn í R0450.
Vátryggingaskuldin skal vera að frádregnum endurheimtanlegum fjárhæðum frá endurtryggingu og félagi með
sérstakan tilgang.

R0461/C0080

Algildi eftir skell — verg
gjaldþolskrafa — vikáhætta —
verðbréfaðar stöður — STSverðbréfun með forgang

Þetta er verga gjaldþolskrafan vegna vikáhættu á STS
verðbréfaðar stöður með forgang, þ.e. fyrir beitingu á
leiðréttingunni fyrir tapgleypni vátryggingaskuldar.
Þetta gildi skal eingöngu tilgreint þegar hægt er að leiða
fram skiptinguna á milli R0461–R0483 með þeirri aðferð
sem notuð er við útreikninginn. Þegar skiptingin er ekki
möguleg skal eingöngu færa inn í R0450.

R0462/C0020

Upphafleg algildi fyrir skell —
eignir — vikáhætta —
verðbréfaðar stöður — STSverðbréfun án forgangs

Þetta er algildið á eignunum sem næmar eru fyrir vikáhættu
á STS verðbréfaðar stöður án forgangs.
Endurheimtanlegar fjárhæðir frá endurtryggingu og
félögum með sérstakan tilgang skal ekki taka með í þennan
reit.

R0462/C0030

Upphafleg algildi fyrir skell —
skuldbindingar — vikáhætta —
verðbréfaðar stöður — STSverðbréfun án forgangs

Þetta er algildið á skuldbindingunum sem næmar eru fyrir
vikáhættu á STS verðbréfaðar stöður án forgangs.
Þetta gildi skal eingöngu tilgreint þegar hægt er að leiða
fram skiptinguna á milli R0461–R0483 með þeirri aðferð
sem notuð er við útreikninginn. Þegar skiptingin er ekki
möguleg skal eingöngu færa inn í R0450.
Vátryggingaskuldin skal vera að frádregnum endurheimtanlegum fjárhæðum frá endurtryggingu og félagi með
sérstakan tilgang.

R0462/C0040

Algildi eftir skell — eignir —
Þetta er algildið á eignunum sem næmar eru fyrir vikáhættu
vikáhætta — verðbréfaðar stöður á STS verðbréfaðar stöður án forgangs, eftir skellinn.
— STS-verðbréfun án forgangs
Endurheimtanlegar fjárhæðir frá endurtryggingu og félögum með sérstakan tilgang skal ekki taka með í þennan reit.
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R0462/C0050

Algildi eftir skell —
skuldbindingar (eftir tapgleypni
vátryggingaskuldar) — vikáhætta
— verðbréfaðar stöður — STSverðbréfun án forgangs

Þetta er algildið á skuldbindingunum sem næmar eru fyrir
vikáhættu á STS verðbréfaðar stöður án forgangs, eftir
skellinn og eftir beitingu á leiðréttingunni fyrir tapgleypni
vátryggingaskuldar.
Þetta gildi skal eingöngu tilgreint þegar hægt er að leiða
fram skiptinguna á milli R0461–R0483 með þeirri aðferð
sem notuð er við útreikninginn á gjaldþolskröfunni fyrir
vikáhættu. Þegar skiptingin er ekki möguleg skal eingöngu
færa inn í R0450.
Vátryggingaskuldin
skal
vera
að
frádregnum
endurheimtanlegum fjárhæðum frá endurtryggingu og
félagi með sérstakan tilgang.

R0462/C0060

Algildi eftir skell — hrein
gjaldþolskrafa — vikáhætta —
verðbréfaðar stöður — STSverðbréfun án forgangs

Þetta er hreina gjaldþolskrafan vegna vikáhættu á STS
verðbréfaðar stöður án forgangs, eftir beitingu á
leiðréttingunni fyrir tapgleypni vátryggingaskuldar.
Þetta gildi skal eingöngu tilgreint þegar hægt er að leiða
fram skiptinguna á milli R0461–R0483 með þeirri aðferð
sem notuð er við útreikninginn á gjaldþolskröfunni fyrir
vikáhættu. Þegar skiptingin er ekki möguleg skal eingöngu
færa inn í R0450.

R0462/C0070

Algildi eftir skell —
skuldbindingar (fyrir tapgleypni
vátryggingaskuldar) — vikáhætta
— verðbréfaðar stöður — STSverðbréfun án forgangs

Þetta er algildið á skuldbindingunum sem næmar eru fyrir
vikáhættu á STS verðbréfaðar stöður án forgangs, eftir
skellinn en fyrir beitingu á leiðréttingunni fyrir tapgleypni
vátryggingaskuldar.
Þetta gildi skal eingöngu tilgreint þegar hægt er að leiða
fram skiptinguna á milli R0461–R0483 með þeirri aðferð
sem notuð er við útreikninginn á gjaldþolskröfunni fyrir
vikáhættu. Þegar skiptingin er ekki möguleg skal eingöngu
færa inn í R0450.
Vátryggingaskuldin skal vera að frádregnum endurheimtanlegum fjárhæðum frá endurtryggingu og félagi
með sérstakan tilgang.

R0462/C0080

Algildi eftir skell — verg
gjaldþolskrafa — vikáhætta —
verðbréfaðar stöður — STSverðbréfun án forgangs

Þetta er verga gjaldþolskrafan vegna vikáhættu á STS
verðbréfaðar stöður án forgangs, þ.e. fyrir beitingu á
leiðréttingunni fyrir tapgleypni vátryggingaskuldar.
Þetta gildi skal eingöngu tilgreint þegar hægt er að leiða
fram skiptinguna á milli R0461–R0483 með þeirri aðferð
sem notuð er við útreikninginn á gjaldþolskröfunni fyrir
vikáhættu. Þegar skiptingin er ekki möguleg skal eingöngu
færa inn í R0450.“

eftirfarandi línum er bætt við á eftir línu R0480/C0080:

„R0481/C0020

Upphafleg algildi fyrir skell
— eignir — vikáhætta —
verðbréfaðar stöður — önnur
verðbréfun

Þetta er algildið á eignunum sem næmar eru fyrir vikáhættu á
aðrar verðbréfaðar stöður.
Endurheimtanlegar fjárhæðir frá endurtryggingu og félögum
með sérstakan tilgang skal ekki taka með í þennan reit.
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R0481/C0030

Upphafleg algildi fyrir skell
— skuldbindingar —
vikáhætta — verðbréfaðar
stöður — önnur verðbréfun

Þetta er algildið á skuldbindingunum sem næmar eru fyrir
vikáhættu á aðrar verðbréfaðar stöður.
Þetta gildi skal eingöngu tilgreint þegar hægt er að leiða fram
skiptinguna á milli R0461–R0483 með þeirri aðferð sem notuð
er við útreikninginn á gjaldþolskröfunni fyrir vikáhættu. Þegar
skiptingin er ekki möguleg skal eingöngu færa inn í R0450.
Vátryggingaskuldin skal vera að frádregnum endurheimtanlegum fjárhæðum frá endurtryggingu og félagi með
sérstakan tilgang.

R0481/C0040

Algildi eftir skell — eignir
Þetta er algildið á eignunum sem næmar eru fyrir vikáhættu á
— vikáhætta — verðbréfaðar aðrar verðbréfaðar stöður, eftir skellinn.
stöður — önnur verðbréfun Endurheimtanlegar fjárhæðir frá endurtryggingu og félögum
með sérstakan tilgang skal ekki taka með í þennan reit.

R0481/C0050

Algildi eftir skell —
skuldbindingar (eftir
tapgleypni
vátryggingaskuldar) —
vikáhætta — verðbréfaðar
stöður — önnur verðbréfun

Þetta er algildið á skuldbindingunum sem næmar eru fyrir
vikáhættu á aðrar verðbréfaðar stöður, eftir skellinn og eftir
beitingu á leiðréttingunni fyrir tapgleypni vátryggingaskuldar.
Þetta gildi skal eingöngu tilgreint þegar hægt er að leiða fram
skiptinguna á milli R0461–R0483 með þeirri aðferð sem notuð
er við útreikninginn á gjaldþolskröfunni fyrir vikáhættu. Þegar
skiptingin er ekki möguleg skal eingöngu færa inn í R0450.
Vátryggingaskuldin skal vera að frádregnum endurheimtanlegum fjárhæðum frá endurtryggingu og félagi með sérstakan
tilgang.

R0481/C0060

Algildi eftir skell — hrein
gjaldþolskrafa — vikáhætta
— verðbréfaðar stöður —
önnur verðbréfun

Þetta er hreina gjaldþolskrafan vegna vikáhættu á aðrar
verðbréfaðar stöður, eftir beitingu á leiðréttingunni fyrir
tapgleypni vátryggingaskuldar.
Þetta gildi skal eingöngu tilgreint þegar hægt er að leiða fram
skiptinguna á milli R0461–R0483 með þeirri aðferð sem notuð
er við útreikninginn á gjaldþolskröfunni fyrir vikáhættu. Þegar
skiptingin er ekki möguleg skal eingöngu færa inn í R0450.

R0481/C0070

Algildi eftir skell —
skuldbindingar (fyrir
tapgleypni
vátryggingaskuldar) —
vikáhætta — verðbréfaðar
stöður — önnur verðbréfun

Þetta er algildið á skuldbindingunum sem næmar eru fyrir
vikáhættu á aðrar verðbréfaðar stöður, eftir skellinn en fyrir
beitingu á leiðréttingunni fyrir tapgleypni vátryggingaskuldar.
Þetta gildi skal eingöngu tilgreint þegar hægt er að leiða fram
skiptinguna á milli R0461–R0483 með þeirri aðferð sem notuð
er við útreikninginn á gjaldþolskröfunni fyrir vikáhættu. Þegar
skiptingin er ekki möguleg skal eingöngu færa inn í R0450.
Vátryggingaskuldin skal vera að frádregnum endurheimtanlegum fjárhæðum frá endurtryggingu og félagi með sérstakan
tilgang.
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R0481/C0080

Algildi eftir skell — verg
gjaldþolskrafa — vikáhætta
— verðbréfaðar stöður —
önnur verðbréfun

Þetta er verga gjaldþolskrafan vegna vikáhættu á aðrar
verðbréfaðar stöður, þ.e. fyrir beitingu á leiðréttingunni fyrir
tapgleypni vátryggingaskuldar.
Þetta gildi skal eingöngu tilgreint þegar hægt er að leiða fram
skiptinguna á milli R0461–R0483 með þeirri aðferð sem notuð
er við útreikninginn á gjaldþolskröfunni fyrir vikáhættu. Þegar
skiptingin er ekki möguleg skal eingöngu færa inn í R0450.

R0482/C0020

Upphafleg algildi fyrir skell
— eignir — vikáhætta —
verðbréfaðar stöður —
verðbréfun af gerð 1 með
umbreytingarráðstöfunum

Þetta er algildið á eignunum sem næmar eru fyrir vikáhættu á
verðbréfaðar stöður af gerð 1 með umbreytingarráðstöfunum.
Endurheimtanlegar fjárhæðir frá endurtryggingu og félögum
með sérstakan tilgang skal ekki taka með í þennan reit.

R0482/C0030

Upphafleg algildi fyrir skell
— skuldbindingar —
vikáhætta — verðbréfaðar
stöður — verðbréfun af gerð
1 með umbreytingarráðstöfunum

Þetta er algildið á skuldbindingunum sem næmar eru fyrir
vikáhættu á verðbréfaðar stöður af gerð 1 með umbreytingarráðstöfunum.
Þetta gildi skal eingöngu tilgreint þegar hægt er að leiða fram
skiptinguna á milli R0461–R0483 með þeirri aðferð sem notuð
er við útreikninginn á gjaldþolskröfunni fyrir vikáhættu. Þegar
skiptingin er ekki möguleg skal eingöngu færa inn í R0450.
Vátryggingaskuldin skal vera að frádregnum endurheimtanlegum fjárhæðum frá endurtryggingu og félagi með
sérstakan tilgang.

R0482/C0040

Algildi eftir skell — eignir
— vikáhætta — verðbréfaðar
stöður — verðbréfun af gerð
1 með umbreytingarráðstöfunum

Þetta er algildið á eignunum sem næmar eru fyrir vikáhættu á
verðbréfaðar stöður af gerð 1 með umbreytingarráðstöfunum,
eftir skellinn.
Endurheimtanlegar fjárhæðir frá endurtryggingu og félögum
með sérstakan tilgang skal ekki taka með í þennan reit.

R0482/C0050

Algildi eftir skell —
skuldbindingar (eftir
tapgleypni
vátryggingaskuldar) —
vikáhætta — verðbréfaðar
stöður — verðbréfun af gerð
1 með umbreytingarráðstöfunum

Þetta er algildið á skuldbindingunum sem næmar eru fyrir
vikáhættu á verðbréfaðar stöður af gerð 1 með umbreytingarráðstöfunum, eftir skellinn og eftir beitingu á leiðréttingunni
fyrir tapgleypni vátryggingaskuldar.
Þetta gildi skal eingöngu tilgreint þegar hægt er að leiða fram
skiptinguna á milli R0461–R0483 með þeirri aðferð sem notuð
er við útreikninginn á gjaldþolskröfunni fyrir vikáhættu. Þegar
skiptingin er ekki möguleg skal eingöngu færa inn í R0450.
Vátryggingaskuldin skal vera að frádregnum endurheimtanlegum fjárhæðum frá endurtryggingu og félagi með sérstakan
tilgang.

R0482/C0060

Algildi eftir skell — hrein
gjaldþolskrafa — vikáhætta
— verðbréfaðar stöður —
verðbréfun af gerð 1 með
umbreytingarráðstöfunum

Þetta er hreina gjaldþolskrafan vegna vikáhættu á verðbréfaðar
stöður af gerð 1 með umbreytingarráðstöfunum, eftir beitingu á
leiðréttingunni fyrir tapgleypni vátryggingaskuldar.
Þetta gildi skal eingöngu tilgreint þegar hægt er að leiða fram
skiptinguna á milli R0461–R0483 með þeirri aðferð sem notuð
er við útreikninginn á gjaldþolskröfunni fyrir vikáhættu. Þegar
skiptingin er ekki möguleg skal eingöngu færa inn í R0450.
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R0482/C0070

Algildi eftir skell —
skuldbindingar (fyrir
tapgleypni
vátryggingaskuldar) —
vikáhætta — verðbréfaðar
stöður — verðbréfun af gerð
1 með umbreytingarráðstöfunum

Þetta er algildið á skuldbindingunum sem næmar eru fyrir
vikáhættu á verðbréfaðar stöður af gerð 1 með umbreytingarráðstöfunum, eftir skellinn en fyrir beitingu á leiðréttingunni
fyrir tapgleypni vátryggingaskuldar.
Þetta gildi skal eingöngu tilgreint þegar hægt er að leiða fram
skiptinguna á milli R0461–R0483 með þeirri aðferð sem notuð
er við útreikninginn á gjaldþolskröfunni fyrir vikáhættu. Þegar
skiptingin er ekki möguleg skal eingöngu færa inn í R0450.
Vátryggingaskuldin skal vera að frádregnum endurheimtanlegum fjárhæðum frá endurtryggingu og félagi með sérstakan
tilgang.

R0482/C0080

Algildi eftir skell — verg
gjaldþolskrafa — vikáhætta
— verðbréfaðar stöður —
verðbréfun af gerð 1 með
umbreytingarráðstöfunum

Þetta er verga gjaldþolskrafan vegna vikáhættu á verðbréfaðar
stöður af gerð 1 með umbreytingarráðstöfunum, þ.e. fyrir
beitingu á leiðréttingunni fyrir tapgleypni vátryggingaskuldar.
Þetta gildi skal eingöngu tilgreint þegar hægt er að leiða fram
skiptinguna á milli R0461–R0483 með þeirri aðferð sem notuð
er við útreikninginn á gjaldþolskröfunni fyrir vikáhættu. Þegar
skiptingin er ekki möguleg skal eingöngu færa inn í R0450.

R0483/C0020

Upphafleg algildi fyrir skell
— eignir — vikáhætta —
verðbréfaðar stöður —
tryggð STS-verðbréfun

Þetta er algildið á eignunum sem næmar eru fyrir vikáhættu á
tryggðar STS verðbréfaðar stöður.
Endurheimtanlegar fjárhæðir frá endurtryggingu og félögum
með sérstakan tilgang skal ekki taka með í þennan reit.

R0483/C0030

Upphafleg algildi fyrir skell
— skuldbindingar —
vikáhætta — verðbréfaðar
stöður — tryggð STSverðbréfun

Þetta er algildið á skuldbindingunum sem næmar eru fyrir
vikáhættu á tryggðar STS verðbréfaðar stöður.
Þetta gildi skal eingöngu tilgreint þegar hægt er að leiða fram
skiptinguna á milli R0461–R0483 með þeirri aðferð sem notuð
er við útreikninginn á gjaldþolskröfunni fyrir vikáhættu. Þegar
skiptingin er ekki möguleg skal eingöngu færa inn í R0450.
Vátryggingaskuldin skal vera að frádregnum endurheimtanlegum fjárhæðum frá endurtryggingu og félagi með sérstakan
tilgang.

R0483/C0040

Algildi eftir skell — eignir
— vikáhætta — verðbréfaðar
stöður — tryggð STSverðbréfun

Þetta er algildið á eignunum sem næmar eru fyrir vikáhættu á
tryggðar STS verðbréfaðar stöður, eftir skellinn.
Endurheimtanlegar fjárhæðir frá endurtryggingu og félögum
með sérstakan tilgang skal ekki taka með í þennan reit.

R0483/C0050

Algildi eftir skell —
skuldbindingar (eftir
tapgleypni
vátryggingaskuldar) —
vikáhætta — verðbréfaðar
stöður — tryggð STSverðbréfun

Þetta er algildið á skuldbindingunum sem næmar eru fyrir
vikáhættu á tryggðar STS verðbréfaðar stöður, eftir skellinn og
eftir beitingu á leiðréttingunni fyrir tapgleypni vátryggingaskuldar.
Þetta gildi skal eingöngu tilgreint þegar hægt er að leiða fram
skiptinguna á milli R0461–R0483 með þeirri aðferð sem notuð
er við útreikninginn á gjaldþolskröfunni fyrir vikáhættu. Þegar
skiptingin er ekki möguleg skal eingöngu færa inn í R0450.
Vátryggingaskuldin skal vera að frádregnum endurheimtanlegum fjárhæðum frá endurtryggingu og félagi með sérstakan
tilgang.
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R0483/C0060

Algildi eftir skell — hrein
gjaldþolskrafa — vikáhætta
— verðbréfaðar stöður —
tryggð STS-verðbréfun

Þetta er hreina gjaldþolskrafan vegna vikáhættu á tryggðar STS
verðbréfaðar stöður, eftir beitingu á leiðréttingunni fyrir
tapgleypni vátryggingaskuldar.
Þetta gildi skal eingöngu tilgreint þegar hægt er að leiða fram
skiptinguna á milli R0461–R0483 með þeirri aðferð sem notuð
er við útreikninginn á gjaldþolskröfunni fyrir vikáhættu. Þegar
skiptingin er ekki möguleg skal eingöngu færa inn í R0450.

R0483/C0070

Algildi eftir skell —
skuldbindingar (fyrir
tapgleypni
vátryggingaskuldar) —
vikáhætta — verðbréfaðar
stöður — tryggð STSverðbréfun

Þetta er algildið á skuldbindingunum sem næmar eru fyrir
vikáhættu á tryggðar STS verðbréfaðar stöður, eftir skellinn en
fyrir beitingu á leiðréttingunni fyrir tapgleypni vátryggingaskuldar.
Þetta gildi skal eingöngu tilgreint þegar hægt er að leiða fram
skiptinguna á milli R0461–R0483 með þeirri aðferð sem notuð
er við útreikninginn á gjaldþolskröfunni fyrir vikáhættu. Þegar
skiptingin er ekki möguleg skal eingöngu færa inn í R0450.
Vátryggingaskuldin skal vera að frádregnum endurheimtanlegum fjárhæðum frá endurtryggingu og félagi með sérstakan
tilgang.

R0483/C0080

Algildi eftir skell — verg
gjaldþolskrafa — vikáhætta
— verðbréfaðar stöður —
tryggð STS-verðbréfun

Þetta er verga gjaldþolskrafan vegna vikáhættu á tryggðar STS
verðbréfaðar stöður, þ.e. fyrir beitingu á leiðréttingunni fyrir
tapgleypni vátryggingaskuldar.
Þetta gildi skal eingöngu tilgreint þegar hægt er að leiða fram
skiptinguna á milli R0461–R0483 með þeirri aðferð sem notuð
er við útreikninginn á gjaldþolskröfunni fyrir vikáhættu. Þegar
skiptingin er ekki möguleg skal eingöngu færa inn í R0450.“

Í þætti S.26.02 – Gjaldþolskrafa – mótaðilaáhætta, er töflunni breytt sem hér segir:
a) í stað textans í þriðja dálki („Leiðbeiningar“) í línu R0010/C0010 kemur eftirfarandi:
„Tilgreina hvort félag hafi notað einfaldanir við útreikninginn á mótaðilaáhættu. Nota skal valkostina í eftirfarandi
tæmandi skrá:
3 – Einföldun við samnýtingarfyrirkomulag, 109. gr.
4 – Einföldun við flokkun áhættuskuldbindinga eins aðila, 110. gr.
5 – Einföldun á tapi að gefnum vanefndum fyrir endurtryggingarfyrirkomulag, 112. gr. a
6 – Einföldun fyrir áhættuskuldbindingar af gerð 1, 112. gr. b
7 – Einföldun fyrir áhættumildunaráhrifin af endurtryggingarfyrirkomulagi, 111. gr.
9 – Einfaldanir eru ekki notaðar
Valkosti 3–7 er hægt að nota samtímis.
Ef R0010/C0010 = 4 eða 6, fyrir áhættuskuldbindingar af gerð 1, skal R0100/C0080 eingöngu fært inn fyrir R0100.“
b) í stað textans í þriðja dálki („Leiðbeiningar“) í línu R0010/C0080 kemur eftirfarandi:
„Þetta er verga gjaldþolskrafan (fyrir tapgleypni vátryggingaskuldar) vegna mótaðilaáhættu sem stafar frá öllum
áhættuskuldbindingum af gerð 1.
Ef R0010/C0010 = 4 eða 6, stendur þessi liður fyrir vergu gjaldþolskröfuna við beitingu einfaldanna.“

9)

Í þætti S.26.03 – Gjaldþolskrafa – líftryggingaáhætta, í stað textans í þriðja dálki („Leiðbeiningar“) í línu R0040/C0010
kemur eftirfarandi:
„Tilgreina hvort félag hafi notað einfaldanir við útreikninginn á brottfallsáhættu. Nota skal eftirfarandi valkosti:
1 – Einföldun að því er varðar 95. gr.
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2 – Einföldun að því er varðar 95. gr. a
9 – Einfaldanir eru ekki notaðar
Valkosti 1 og 2 er hægt að nota samtímis.
Ef R0040/C0010 = 1, skal einungis færa inn í C0060 og C0080 fyrir R0400 til R0420.“
10) Í þætti S.26.04 – Gjaldþolskrafa – heilsutryggingaáhætta, er eftirfarandi breytt sem hér segir:
a) í stað textans í þriðja dálki („Leiðbeiningar“) í línu R0050/C0010 kemur eftirfarandi:
„Tilgreina hvort félag hafi notað einfaldanir við útreikninginn á brottfallsáhættu. Nota skal eftirfarandi valkosti:
1 – Einföldun að því er varðar 102. gr.
2 – Einföldun að því er varðar 102. gr. a
9 – Einfaldanir eru ekki notaðar
Valkosti 1 og 2 er hægt að nota samtímis.
Ef R0050/C0010 = 1, skal einungis færa inn í C0060 og C0080 fyrir R0400–R0420.“
b) eftirfarandi línu er bætt við á eftir línu R0050/C0010:
„R0051/C0010

Einfaldanir – brottfallsáhætta í
heilsutryggingu, sem starfrækt er
á svipuðum tæknilegum grunni
og skaðatrygging

Tilgreina hvort félag hafi notað einfaldanir við
útreikninginn á brottfallsáhættu. Nota skal eftirfarandi
valkosti:
1 – Einföldun að því er varðar 96. gr. a
9 – Einfaldanir eru ekki notaðar“

11) Í þætti S.26.05 — Gjaldþolskrafa — skaðatryggingaáhætta er eftirfarandi línu bætt við á eftir línu R0010/C0010 í
töflunni:
„R0011/C0010

Einfaldanir sem eru notaðar –
Tilgreina hvort félag hafi notað einfaldanir við útreikninginn á
brottfallsáhætta í skaðatryggingu skaðatryggingaáhættu. Nota skal eftirfarandi valkosti:
1 – Einföldun að því er varðar 90. gr. a
9 – Einfaldanir eru ekki notaðar“

12) Í þætti S.26.07 – Gjaldþolskrafa – einfaldanir, er töflunni breytt sem hér segir:
a) eftirfarandi tafla bætist við:
„Markaðsáhætta — samþjöppunaráhætta markaðsáhættu
R0300/C0300

Hlutdeild í skuldasafni

Hlutdeildin í skuldasafni sem einfölduðum útreikningi á
gjaldþolskröfur var beitt á.
Eingöngu skal tilgreina þennan lið ef um er að ræða
undanþágu frá tilkynningu á S.06.02.“

b) eftirfarandi línum er bætt við á eftir línu R0300/C0300:
„Einfaldanir við náttúruhamfarir
R0400/C0320

Stormur – áhættuvog sem valin er Taka með áhættuvog sem notuð er í einföldununum við
í einföldunum við náttúruhamfarir storm

R0400/C0330

Stormur – samtala
áhættuskuldbindinga sem falla
undir einfaldanir við
náttúruhamfarir

Taka með samtölu áhættuskuldbindinga sem falla undir
einfaldanir við storm
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R0410/C0320

Haglél – áhættuvog sem valin er í Taka með áhættuvog sem valin er í einföldununum við
einföldunum við náttúruhamfarir haglél

R0410/C0330

Haglél – samtala
áhættuskuldbindinga sem falla
undir einfaldanir við
náttúruhamfarir

R0420/C0320

Jarðskjálfti – áhættuvog sem valin Taka með áhættuvog sem valin er í einföldununum við
er í einföldunum við
jarðskjálfta
náttúruhamfarir

R0420/C0330

Jarðskjálfti – samtala
áhættuskuldbindinga sem falla
undir einfaldanir við
náttúruhamfarir

Taka með samtölu áhættuskuldbindinga sem falla undir
einfaldanir við jarðskjálfta

R0430/C0320

Flóð – áhættuvog sem valin er í
einföldunum við náttúruhamfarir

Taka með áhættuvog sem valin er í einföldununum við
flóð

R0430/C0330

Flóð – samtala
áhættuskuldbindinga sem falla
undir einfaldanir við
náttúruhamfarir

Taka með samtölu áhættuskuldbindinga sem falla undir
einfaldanir við flóð

R0440/C0320

Landsig – áhættuvog sem valin er Taka með áhættuvog sem valin er í einföldununum við
í einföldunum við náttúruhamfarir landsig

R0440/C0330

Landsig – samtala
áhættuskuldbindinga sem falla
undir einfaldanir við
náttúruhamfarir

Taka með samtölu áhættuskuldbindinga sem falla undir
einfaldanir við haglél

Taka með samtölu áhættuskuldbindinga sem falla undir
einfaldanir við landsig“

13) Í þætti S.27.01 – Gjaldþolskrafa – hamfaraáhætta í skaða- og heilsutryggingum, er töflunni breytt sem hér segir:
a) eftirfarandi línum er bætt við á eftir línu Z0030:

„R0001/C001

Einfaldanir sem eru notaðar – Tilgreina hvort félag hafi notað einfaldanir við útreiknbrunaáhætta
inginn á brunaáhættu. Nota skal eftirfarandi valkosti:
1 – Einföldun að því er varðar 90. gr. c
9 – Einfaldanir eru ekki notaðar
Ef R0001/C0001 = 1, skal einungis færa inn í C0880 fyrir
R2600.

R0002/C001

Einfaldanir sem eru notaðar – Tilgreina hvort félag hafi notað einfaldanir við útreikninnáttúruhamfaraáhætta
ginn á náttúruhamfaraáhættu. Nota skal eftirfarandi
valkosti:
1 – Einföldun að því er varðar 90. gr. b, storm
2 – Einföldun að því er varðar 90. gr. b, jarðskjálfta
3 – Einföldun að því er varðar 90. gr. b, flóð
4 – Einföldun að því er varðar 90. gr. b, haglél
5 – Einföldun að því er varðar 90. gr. b, landsig
9 – Einfaldanir eru ekki notaðar
Valkosti 1–5 er hægt að nota samtímis.“
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b) eftirfarandi töflu er bætt við á undan línu C0760/R2400:
„Fjöldi skipa
C0781/R2421

Fjöldi skipa undir
viðmiðunarmarkinu
250.000 evrur

Þetta er fjöldi
250.000 evrur“

skipa

undir

viðmiðunarmarkinu

c) í fyrsta dálkinum í línu C1170/R3300–R3600, C1190/R3300–R3600, C1210/R3300–R3600, C1230/R3300–R3600,
C1250/R3300–R3600, fellur „C1210/R3300–R3600“ brott,
d) í fyrsta dálkinum í línu C1180/R3300–/R3600, C1200/R3300–R3600, C1220/R3300–R3600, C1240/R3300–R3600,
C1260/R3300–R3600, fellur „C1220/R3300–R3600“ brott,
e) í fyrsta dálkinum í línu C1320/R3700–R4010, C1330/R3700–R4010, C1340/R3700–R4010, C1350/R3700–R4010,
C1360/R3700–R4010, fellur „C1340/R3700–R4010“ brott,
14) Í þætti S.30.02 — Hlutagögn um kjörfrjálsa tryggingarvernd fyrir skaða- og líftryggingastarfsemi, í þriðja dálki
(„Leiðbeiningar“) í línu C0340 í töflunni, kemur eftirfarandi í stað tæmandi skrárinnar yfir tilnefnd utanaðkomandi
lánshæfismatsfyrirtæki:
„—

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

—

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

—

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

—

Creditreform Rating AG (LEI-kóði: 391200PHL11KDUTTST66)

—

Scope Ratings GmbH (LEI-kóði: 391200WU1EZUQFHDWE91)

—

ICAP Group SA (LEI-kóði: 2138008U6LKT8VG2UK85)

—

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

—

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

—

ARC Ratings, S.A. (LEI-kóði: 213800OZNJQMV6UA7D79)

—

AM Best Europe
— A.M. Best (EU) Rating Services B.V. (LEI-kóði: 549300Z2RUKFKV7GON79)
— AM Best Europe-Rating Services Ltd.(AMBERS) (LEI-kóði: 549300VO8J8E5IQV1T26)

—

DBRS Ratings Limited (LEI-kóði: 5493008CGCDQLGT3EH93)

—

Fitch

—

—

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

—

Fitch Deutschland GmbH (LEI-kóði: 213800JEMOT1H45VN340)

—

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

—

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

—

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

—

Fitch Ratings Limited (LEI-kóði: 2138009F8YAHVC8W3Q52)

—

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

Moody’s
—

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

—

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

—

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

—

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

—

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

—

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

—

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

—

Moody’s Investors Service (Nordics) AB (LEI-kóði: 549300W79ZVFWJCD2Z23)
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Standard & Poor’s
—

S&P Global Ratings Europe Limited (LEI-kóði: 5493008B2TU3S6QE1E12)

—

CRIF Ratings S.r.l. (LEI-kóði 8156001AB6A1D740F237)

—

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

—

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

—

Axesor Risk Management SL (LEI-kóði: 959800EC2RH76JYS3844)

—

Cerved Rating Agency S.p.A. (LEI-kóði: 8156004AB6C992A99368)

—

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

—

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

—

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

—

Spread Research (LEI-kóði: 969500HB6BVM2UJDOC52)

—

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

—

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

—

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

—

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

—

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

—

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

—

Kroll Bond Rating Agency Europe Limited (LEI-kóði: 5493001NGHOLC41ZSK05)

—

Nordic Credit Rating AS (LEI-kóði: 549300MLUDYVRQOOXS22)

—

DBRS Rating GmbH (LEI-kóði: 54930033N1HPUEY7I370)

—

Beyond Ratings SAS (LEI-kóði: 9695006ORIPPZ3QSM810)

—

Önnur tilnefnd utanaðkomandi lánshæfismatsfyrirtæki“,

15) Í þætti S.30.04 — Hlutagögn um útgefna endurtryggingaáætlun, í þriðja dálki („Leiðbeiningar“) í línu C0240 í töflunni,
kemur eftirfarandi í stað tæmandi skrárinnar yfir tilnefnd utanaðkomandi lánshæfismatsfyrirtæki:
„—

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

—

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

—

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

—

Creditreform Rating AG (LEI-kóði: 391200PHL11KDUTTST66)

—

Scope Ratings GmbH (LEI-kóði: 391200WU1EZUQFHDWE91)

—

ICAP Group SA (LEI-kóði: 2138008U6LKT8VG2UK85)

—

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

—

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

—

ARC Ratings, S.A. (LEI-kóði: 213800OZNJQMV6UA7D79)

—

AM Best Europe
—

A.M. Best (EU) Rating Services B.V. (LEI-kóði: 549300Z2RUKFKV7GON79)

—

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

—

DBRS Ratings Limited (LEI-kóði: 5493008CGCDQLGT3EH93)

—

Fitch
—

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

—

Fitch Deutschland GmbH (LEI-kóði: 213800JEMOT1H45VN340)

—

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

—

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

27.5.2021

—

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

—

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

—

Fitch Ratings Limited (LEI-kóði: 2138009F8YAHVC8W3Q52)

—

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

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

—

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

—

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

—

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

—

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

—

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

—

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

—

Moody’s Investors Service (Nordics) AB (LEI-kóði: 549300W79ZVFWJCD2Z23)

—

Standard & Poor’s

—

S&P Global Ratings Europe Limited (LEI-kóði: 5493008B2TU3S6QE1E12)

—

CRIF Ratings S.r.l. (LEI-kóði 8156001AB6A1D740F237)

—

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

—

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

—

Axesor Risk Management SL (LEI-kóði: 959800EC2RH76JYS3844)

—

Cerved Rating Agency S.p.A. (LEI-kóði: 8156004AB6C992A99368)

—

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

—

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

—

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

—

Spread Research (LEI-kóði: 969500HB6BVM2UJDOC52)

—

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

—

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

—

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

—

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

—

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

—

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

—

Kroll Bond Rating Agency Europe Limited (LEI-kóði: 5493001NGHOLC41ZSK05)

—

Nordic Credit Rating AS (LEI-kóði: 549300MLUDYVRQOOXS22)

—

DBRS Rating GmbH (LEI-kóði: 54930033N1HPUEY7I370)

—

Beyond Ratings SAS (LEI-kóði: 9695006ORIPPZ3QSM810)

—

Önnur tilnefnd utanaðkomandi lánshæfismatsfyrirtæki“,

16) Í þætti S.31.01 — Hlutdeild endurtryggjenda (þ.m.t. takmörkuð endurtrygging og félög með sérstakan tilgang), í þriðja
dálki („Leiðbeiningar“) í línu C0220 í töflunni, kemur eftirfarandi í stað tæmandi skrárinnar yfir tilnefnd utanaðkomandi
lánshæfismatsfyrirtæki:
„—

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

—

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

—

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

—

Creditreform Rating AG (LEI-kóði: 391200PHL11KDUTTST66)

—
—

Scope Ratings GmbH (LEI-kóði: 391200WU1EZUQFHDWE91)
ICAP Group SA (LEI-kóði: 2138008U6LKT8VG2UK85)
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—

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

—

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

—

ARC Ratings, S.A. (LEI-kóði: 213800OZNJQMV6UA7D79)

—

AM Best Europe

—

A.M. Best (EU) Rating Services B.V. (LEI-kóði: 549300Z2RUKFKV7GON79)

—

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

—

DBRS Ratings Limited (LEI-kóði: 5493008CGCDQLGT3EH93)

—

Fitch

—

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

—

Fitch Deutschland GmbH (LEI-kóði: 213800JEMOT1H45VN340)

—

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

—

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

—

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

—

Fitch Ratings Limited (LEI-kóði: 2138009F8YAHVC8W3Q52)

—

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

—

Moody’s

—

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

—

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

—

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

—

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

—

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

—

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

—

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

—

Moody’s Investors Service (Nordics) AB (LEI-kóði: 549300W79ZVFWJCD2Z23)

—

Standard & Poor’s

—

S&P Global Ratings Europe Limited (LEI-kóði: 5493008B2TU3S6QE1E12)

—

CRIF Ratings S.r.l. (LEI-kóði 8156001AB6A1D740F237)

—

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

—

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

—

Axesor Risk Management SL (LEI-kóði: 959800EC2RH76JYS3844)

—

Cerved Rating Agency S.p.A. (LEI-kóði: 8156004AB6C992A99368)

—

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

—

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

—

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

—

Spread Research (LEI-kóði: 969500HB6BVM2UJDOC52)

—

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

—

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

—

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

—

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

—

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

—

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

—

Kroll Bond Rating Agency Europe Limited (LEI-kóði: 5493001NGHOLC41ZSK05)
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—

Nordic Credit Rating AS (LEI-kóði: 549300MLUDYVRQOOXS22)

—

DBRS Rating GmbH (LEI-kóði: 54930033N1HPUEY7I370)

—

Beyond Ratings SAS (LEI-kóði: 9695006ORIPPZ3QSM810)

—

Önnur tilnefnd utanaðkomandi lánshæfismatsfyrirtæki“,
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17) Í þætti S.31.02 — Félög með sérstakan tilgang, í þriðja dálki („Leiðbeiningar“) í línu C0280 í töflunni, kemur eftirfarandi
í stað tæmandi skrárinnar yfir tilnefnd utanaðkomandi lánshæfismatsfyrirtæki:
„—

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

—

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

—

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

—

Creditreform Rating AG (LEI-kóði: 391200PHL11KDUTTST66)

—

Scope Ratings GmbH (LEI-kóði: 391200WU1EZUQFHDWE91)

—

ICAP Group SA (LEI-kóði: 2138008U6LKT8VG2UK85)

—

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

—

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

—

ARC Ratings, S.A. (LEI-kóði: 213800OZNJQMV6UA7D79)

—

AM Best Europe
—

A.M. Best (EU) Rating Services B.V. (LEI-kóði: 549300Z2RUKFKV7GON79)

—

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

—

DBRS Ratings Limited (LEI-kóði: 5493008CGCDQLGT3EH93)

—

Fitch

—

—

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

—

Fitch Deutschland GmbH (LEI-kóði: 213800JEMOT1H45VN340)

—

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

—

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

—

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

—

Fitch Ratings Limited (LEI-kóði: 2138009F8YAHVC8W3Q52)

—

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

Moody’s
—

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

—

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

—

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

—

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

—

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

—

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

—

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

—

Moody’s Investors Service (Nordics) AB (LEI-kóði: 549300W79ZVFWJCD2Z23)

—

Standard & Poor’s

—

S&P Global Ratings Europe Limited (LEI-kóði: 5493008B2TU3S6QE1E12)

—

CRIF Ratings S.r.l. (LEI-kóði 8156001AB6A1D740F237)

—

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

—

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

—

Axesor Risk Management SL (LEI-kóði: 959800EC2RH76JYS3844)
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—

Cerved Rating Agency S.p.A. (LEI-kóði: 8156004AB6C992A99368)

—

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

—

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

—

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

—

Spread Research (LEI-kóði: 969500HB6BVM2UJDOC52)

—

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

—

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

—

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

—

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

—

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

—

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

—

Kroll Bond Rating Agency Europe Limited (LEI-kóði: 5493001NGHOLC41ZSK05)

—

Nordic Credit Rating AS (LEI-kóði: 549300MLUDYVRQOOXS22)

—

DBRS Rating GmbH (LEI-kóði: 54930033N1HPUEY7I370)

—

Beyond Ratings SAS (LEI-kóði: 9695006ORIPPZ3QSM810)

—

Önnur tilnefnd utanaðkomandi lánshæfismatsfyrirtæki“.
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III. VIÐAUKI

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

Í þætti S.06.02 — Skrá yfir eignir, er töflunni breytt sem hér segir:
a) í þriðja dálki („Leiðbeiningar“) í línu C0330 kemur eftirfarandi í staðinn fyrir tæmandi skrána yfir tilnefnd
utanaðkomandi lánshæfismatsfyrirtæki:
„—

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

—

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

—

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

—

Creditreform Rating AG (LEI-kóði: 391200PHL11KDUTTST66)

—

Scope Ratings GmbH (LEI-kóði: 391200WU1EZUQFHDWE91)

—

ICAP Group SA (LEI-kóði: 2138008U6LKT8VG2UK85)

—

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

—

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

—

ARC Ratings, S.A. (LEI-kóði: 213800OZNJQMV6UA7D79)

—

AM Best Europe

—

A.M. Best (EU) Rating Services B.V. (LEI-kóði: 549300Z2RUKFKV7GON79)

—

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

—

DBRS Ratings Limited (LEI-kóði: 5493008CGCDQLGT3EH93)

—

Fitch

—

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

—

Fitch Deutschland GmbH (LEI-kóði: 213800JEMOT1H45VN340)

—

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

—

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

—

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

—

Fitch Ratings Limited (LEI-kóði: 2138009F8YAHVC8W3Q52)

—

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

—

Moody’s

—

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

—

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

—

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

—

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

—

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

—

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

—

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

—

Moody’s Investors Service (Nordics) AB (LEI-kóði: 549300W79ZVFWJCD2Z23)

—

Standard & Poor’s

—

S&P Global Ratings Europe Limited (LEI-kóði: 5493008B2TU3S6QE1E12)

—

CRIF Ratings S.r.l. (LEI-kóði 8156001AB6A1D740F237)

—

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

—

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

—

Axesor Risk Management SL (LEI-kóði: 959800EC2RH76JYS3844)

—

Cerved Rating Agency S.p.A. (LEI-kóði: 8156004AB6C992A99368)

—

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

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

—

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

—

Spread Research (LEI-kóði: 969500HB6BVM2UJDOC52)

—

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

—

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

—

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

—

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

—

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

—

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

—

Kroll Bond Rating Agency Europe Limited (LEI-kóði: 5493001NGHOLC41ZSK05)

—

Nordic Credit Rating AS (LEI-kóði: 549300MLUDYVRQOOXS22)

—

DBRS Rating GmbH (LEI-kóði: 54930033N1HPUEY7I370)

—

Beyond Ratings SAS (LEI-kóði: 9695006ORIPPZ3QSM810)

—

Önnur tilnefnd utanaðkomandi lánshæfismatsfyrirtæki

—

Engin utanaðkomandi lánshæfismatsfyrirtæki hafa verið tilnefnd og einföldun er notuð til að reikna út
gjaldþolskröfuna,

—

Mörg utanaðkomandi lánshæfismatsfyrirtæki.“

b) í þriðja dálki („Leiðbeiningar“) í línu C0330 kemur eftirfarandi í stað síðustu málsgreinar:
„Þessi liður skal tilgreindur ef „Ytra mat“ (C0320) er gefið upp. Í því tilviki þegar „Engin utanaðkomandi
lánshæfismatsfyrirtæki hafa verið tilnefnd og einföldun er notuð til að reikna út gjaldþolskröfuna“, skal reiturinn
„Ytra mat“ (C0320) vera auður og í reitinn „Lánshæfisþrep“ (C0340) skal nota einn af eftirfarandi valkostum: 2a; 3a
eða 3b.“
c) í þriðja dálkinn („Leiðbeiningar“) í línu C0340 kemur eftirfarandi í stað tæmandi skrárinnar yfir valkosti fyrir
lánshæfisþrep:

2)

„0 –

Lánshæfisþrep 0

1–

Lánshæfisþrep 1

2–

Lánshæfisþrep 2

2a –

Lánshæfisþrep 2 vegna beitingar 176. gr. a framseldrar reglugerðar (ESB) nr. 2015/35 fyrir ómetin skuldabréf
og lán

3–

Lánshæfisþrep 3

3a –

Lánshæfisþrep 3 vegna beitingar á einfaldaða útreikningnum skv. 105. gr. a framseldrar reglugerðar (ESB)
nr. 2015/35

3b –

Lánshæfisþrep 3 vegna beitingar 176. gr. a framseldrar reglugerðar (ESB) nr. 2015/35 fyrir ómetin skuldabréf
og lán

4–

Lánshæfisþrep 4

5–

Lánshæfisþrep 5

6–

Lánshæfisþrep 6

9–

Ekkert lánshæfismat tiltækt,“

Í þætti S.08.01 — Opnar afleiður, er töflunni breytt sem hér segir:
a) í þriðja dálki („Leiðbeiningar“) í línu C0270 fellur fyrsti málsliður brott,
b) í þriðja dálki („Leiðbeiningar“) í línu C0280 fellur fyrsti málsliður brott,
c) í þriðja dálki („Leiðbeiningar“) í línu C0300 kemur eftirfarandi í staðinn fyrir tæmandi skrána yfir tilnefnd
utanaðkomandi lánshæfismatsfyrirtæki:
„—

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

—

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

—

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

—

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

Scope Ratings GmbH (LEI-kóði: 391200WU1EZUQFHDWE91)

—

ICAP Group SA (LEI-kóði: 2138008U6LKT8VG2UK85)

—

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

—

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

—

ARC Ratings, S.A. (LEI-kóði: 213800OZNJQMV6UA7D79)

—

AM Best Europe

—

A.M. Best (EU) Rating Services B.V. (LEI-kóði: 549300Z2RUKFKV7GON79)

—

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

—

DBRS Ratings Limited (LEI-kóði: 5493008CGCDQLGT3EH93)

—

Fitch

—

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

—

Fitch Deutschland GmbH (LEI-kóði: 213800JEMOT1H45VN340)

—

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

—

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

—

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

—

Fitch Ratings Limited (LEI-kóði: 2138009F8YAHVC8W3Q52)

—

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

—

Moody’s

—

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

—

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

—

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

—

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

—

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

—

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

—

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

—

Moody’s Investors Service (Nordics) AB (LEI-kóði: 549300W79ZVFWJCD2Z23)

—

Standard & Poor’s

—

S&P Global Ratings Europe Limited (LEI-kóði: 5493008B2TU3S6QE1E12)

—

CRIF Ratings S.r.l. (LEI-kóði 8156001AB6A1D740F237)

—

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

—

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

—

Axesor Risk Management SL (LEI-kóði: 959800EC2RH76JYS3844)

—

Cerved Rating Agency S.p.A. (LEI-kóði: 8156004AB6C992A99368)

—

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

—

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

—

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

—

Spread Research (LEI-kóði: 969500HB6BVM2UJDOC52)

—

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

—

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

—

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

—

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

—

INC Rating Sp. z o.o. (LEI-kóði: 259400SUBF5EPOGK0983)
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Rating-Agentur Expert RA GmbH (LEI-kóði: 213800P3OOBSGWN2UE81)

—

Kroll Bond Rating Agency Europe Limited (LEI-kóði: 5493001NGHOLC41ZSK05)

—

Nordic Credit Rating AS (LEI-kóði: 549300MLUDYVRQOOXS22)

—

DBRS Rating GmbH (LEI-kóði: 54930033N1HPUEY7I370)

—

Beyond Ratings SAS (LEI-kóði: 9695006ORIPPZ3QSM810)

—

Önnur tilnefnd utanaðkomandi lánshæfismatsfyrirtæki

—

Mörg utanaðkomandi lánshæfismatsfyrirtæki.“
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Í þætti S.08.02 — Afleiðuviðskipti, er töflunni breytt sem hér segir:
a) í þriðja dálki („Leiðbeiningar“) í línu C0250 fellur fyrsti málsliður brott,
b) í þriðja dálki („Leiðbeiningar“) í línu C0260 fellur fyrsti málsliður brott,

4)

Í þætti S.23.01 — Gjaldþol, er heitinu „D&A“, alls staðar þar sem það kemur fyrir í þriðja dálki („Leiðbeiningar“) í
töfunni, skipt út fyrir „Frádráttur og samlagning“.

5)

Í þætti S.26.01 — Gjaldþolskrafa — Markaðsáhætta, er töflunni breytt sem hér segir:
a)

lína R0010/C0010 fellur brott,

b)

eftirfarandi línu er bætt við á milli lína Z0030 og R0020/C0010:
„R0012/C0010

c)

Einfaldanir — vikáhætta —
skuldabréf og lán

Nota skal valkostina í eftirfarandi tæmandi skrá:
1 – Einföldun að því er varðar 104. gr.
2 – Einföldun að því er varðar 105. gr. a
9 – Einfaldanir eru ekki notaðar
Valkosti 1 og 2 er hægt að nota samtímis.
Ef R0012/C0010 = 1, skal einungis færa inn í C0060 og
C0080 fyrir R0410“

eftirfarandi línu er bætt við á milli lína R0012/C0010 og R0020/C0010:
„R0014/C0010

Einfaldanir —
samþjöppunaráhætta
markaðsáhættu — einfaldanir
sem eru notaðar

Nota skal einn valkostanna í eftirfarandi tæmandi skrá:
1 – Einföldun að því er varðar 105. gr. a
9 – Einfaldanir eru ekki notaðar“

d)

í línu R0220-R0240/C0020, er kóðunum í fyrsta dálknum skipt út fyrir „R0221-R0240/C0020“,

e)

í línu R0220-R0240/C0040, er kóðunum í fyrsta dálknum skipt út fyrir „R0221-R0240/C0040“,

f)

í línu R0260–R0280/C0020, er kóðunum í fyrsta dálknum skipt út fyrir „R0261–R0280/C0020“,

g)

í línu R0260–R0280/C0040, er kóðunum í fyrsta dálknum skipt út fyrir „R0261–R0280/C0040“,

h)

línurnar á milli R0261-R0280/C0040 og R0292/C0020 falla brott,

i)

eftirfarandi línum er bætt við á milli lína R0261-R0280/C0040 og R0292/C0020:
„R0291/C0020,
Upphafleg algildi fyrir skell —
R0293-R0295/C0020 eignir — hlutabréfaáhætta —
fullgild hlutabréf
innviðafyrirtækis

Þetta er upphaflegt algildi eignanna sem næmar eru fyrir
hlutabréfaáhættu fyrir hverja tegund fullgildra hlutabréfa
innviðafyrirtækis.
Endurheimtanlegar fjárhæðir frá endurtryggingu og
félögum með sérstakan tilgang skal ekki taka með í
þennan reit.
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R0291/C0030,
Upphafleg algildi fyrir skell —
R0293-R0295/C0030 skuldbindingar —
hlutabréfaáhætta — fullgild
hlutabréf innviðafyrirtækis

Þetta er upphaflegt algildi skuldbindinganna sem næmar
eru fyrir hlutabréfaáhættu fyrir hverja tegund fullgildra
hlutabréfa innviðafyrirtækis.
Vátryggingaskuldin skal vera að frádregnum endurheimtanlegum fjárhæðum frá endurtryggingu og félagi
með sérstakan tilgang.

R0291/C0040,
Algildi eftir skell — eignir —
R0293-R0295/C0040 hlutabréfaáhætta — fullgild
hlutabréf innviðafyrirtækis

Þetta er algildið á eignunum sem næmar eru fyrir
hlutabréfaáhættu fyrir hverja tegund fullgildra hlutabréfa
innviðafyrirtækis, eftir skellinn.
Endurheimtanlegar fjárhæðir frá endurtryggingu og
félögum með sérstakan tilgang skal ekki taka með í
þennan reit.

R0291/C0050,
Algildi eftir skell —
R0293-R0295/C0050 skuldbindingar (eftir tapgleypni
vátryggingaskuldar) —
hlutabréfaáhætta — fullgild
hlutabréf innviðafyrirtækis

Þetta er algildið á skuldbindingum sem næmar eru fyrir
hlutabréfaáhættu (fyrir hverja tegund fullgildra hlutabréfa
innviðafyrirtækis), eftir skellinn og eftir beitingu á
leiðréttingunni fyrir tapgleypni vátryggingaskuldar.
Vátryggingaskuldin skal vera að frádregnum endurheimtanlegum fjárhæðum frá endurtryggingu og félagi með
sérstakan tilgang.

R0291/C0060,
Algildi eftir skell — hrein
R0293-R0295/C0060 gjaldþolskrafa —
hlutabréfaáhætta — fullgild
hlutabréf innviðafyrirtækis

Þetta er hreina gjaldþolskrafan vegna hlutabréfaáhættu
(fyrir hverja tegund fullgildra hlutabréfa innviðafyrirtækis) eftir beitingu á leiðréttingunni fyrir tapgleypni
vátryggingaskuldar.

R0291/C0070,
Algildi eftir skell —
R0293-R0295/C0070 skuldbindingar (fyrir tapgleypni
vátryggingaskuldar) —
hlutabréfaáhætta — fullgild
hlutabréf innviðafyrirtækis

Þetta er algildið á skuldbindingunum sem næmar eru fyrir
hlutabréfaáhættu (fyrir hverja tegund fullgildra hlutabréfa
innviðafyrirtækis), eftir skellinn en fyrir beitingu á
leiðréttingunni fyrir tapgleypni vátryggingaskuldar.
Vátryggingaskuldin skal vera að frádregnum endurheimtanlegum fjárhæðum frá endurtryggingu og félagi
með sérstakan tilgang.

R0291/C0080,
Algildi eftir skell — verg
R0293-R0295/C0080 gjaldþolskrafa —
hlutabréfaáhætta — fullgild
hlutabréf innviðafyrirtækis

Þetta er verga gjaldþolskrafan vegna hlutabréfaáhættu
fyrir hverja tegund fullgildra hlutabréfa innviðafyrirtækis,
þ.e. fyrir beitingu á leiðréttingunni fyrir tapgleypni
vátryggingaskuldar.

j)

línurnar á milli R0291/C0080, R0293-R0295/C0080 og R0300/C0020 falla brott,

k)

eftirfarandi línum er bætt við á milli lína R0291/C0080, R0293-R0295/C0080 og línu R0300/C0020:

„R0292/C0020,
Upphafleg algildi fyrir skell —
R0296-R0298/C0020 eignir — hlutabréfaáhætta —
fullgild innviðahlutabréf önnur en
hlutabréf fyrirtækis

Þetta er upphaflegt algildi eignanna sem næmar eru fyrir
hlutabréfaáhættu fyrir hverja tegund fullgildra innviðahlutabréfa annarra en hlutabréfa fyrirtækis.
Endurheimtanlegar fjárhæðir frá endurtryggingu og félögum með sérstakan tilgang skal ekki taka með í þennan reit.
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R0292/C0030,
Upphafleg algildi fyrir skell —
R0296-R0298/C0030 skuldbindingar —
hlutabréfaáhætta — fullgild
innviðahlutabréf önnur en
hlutabréf fyrirtækis

Þetta er upphaflegt algildi skuldbindinga sem næmar eru
fyrir hlutabréfaáhættu fyrir hverja tegund fullgildra
innviðahlutabréfa annarra en hlutabréfa fyrirtækis.
Vátryggingaskuldin skal vera að frádregnum endurheimtanlegum fjárhæðum frá endurtryggingu og félagi
með sérstakan tilgang.

R0292/C0040,
Algildi eftir skell — eignir —
R0296-R0298/C0040 hlutabréfaáhætta — fullgild
innviðahlutabréf önnur en
hlutabréf fyrirtækis

Þetta er algildið á eignunum sem næmar eru fyrir
hlutabréfaáhættu
fyrir
hverja
tegund
fullgildra
innviðahlutabréfa annarra en hlutabréfa fyrirtækis, eftir
skellinn.
Endurheimtanlegar fjárhæðir frá endurtryggingu og
félögum með sérstakan tilgang skal ekki taka með í
þennan reit.

R0292/C0050,
Algildi eftir skell —
R0296-R0298/C0050 skuldbindingar (eftir tapgleypni
vátryggingaskuldar) —
hlutabréfaáhætta — fullgild
innviðahlutabréf önnur en
hlutabréf fyrirtækis

Þetta er algildið á skuldbindingum sem næmar eru fyrir
hlutabréfaáhættu (fyrir hverja tegund fullgildra
innviðahlutabréfa annarra en hlutabréfa fyrirtækis), eftir
skellinn og eftir beitingu á leiðréttingunni fyrir tapgleypni
vátryggingaskuldar.
Vátryggingaskuldin skal vera að frádregnum endurheimtanlegum fjárhæðum frá endurtryggingu og félagi
með sérstakan tilgang.

R0292/C0060,
Algildi eftir skell — hrein
R0296-R0298/C0060 gjaldþolskrafa —
hlutabréfaáhætta — fullgild
innviðahlutabréf önnur en
hlutabréf fyrirtækis

Þetta er hreina gjaldþolskrafan vegna hlutabréfaáhættu
(fyrir hverja tegund fullgildra innviðahlutabréfa annarra
en hlutabréfa fyrirtækis) eftir beitingu á leiðréttingunni
fyrir tapgleypni vátryggingaskuldar.

R0292/C0070,
Algildi eftir skell —
R0296-R0298/C0070 skuldbindingar (fyrir tapgleypni
vátryggingaskuldar) —
hlutabréfaáhætta — fullgild
innviðahlutabréf önnur en
hlutabréf fyrirtækis

Þetta er algildið á skuldbindingunum sem næmar eru fyrir
hlutabréfaáhættu (fyrir hverja tegund fullgildra
innviðahlutabréfa annarra en hlutabréfa fyrirtækis), eftir
skellinn en fyrir beitingu á leiðréttingunni fyrir tapgleypni
vátryggingaskuldar.
Vátryggingaskuldin skal vera að frádregnum endurheimtanlegum fjárhæðum frá endurtryggingu og félagi
með sérstakan tilgang.

R0292/C0080,
Algildi eftir skell — verg
R0296-R0298/C0080 gjaldþolskrafa —
hlutabréfaáhætta — fullgild
innviðahlutabréf önnur en
hlutabréf fyrirtækis

Þetta er verga gjaldþolskrafan vegna hlutabréfaáhættu
fyrir hverja tegund fullgildra innviðahlutabréfa annarra en
hlutabréfa fyrirtækis, þ.e. fyrir beitingu á leiðréttingunni
fyrir tapgleypni vátryggingaskuldar.

línurnar á milli R0450/C0080 og R0480/C0020 falla brott,
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m) eftirfarandi línum er bætt við á eftir línu R0450/C0080:

„R0461/C0020

Upphafleg algildi fyrir skell —
eignir — vikáhætta —
verðbréfaðar stöður — STSverðbréfun með forgang

Þetta er algildið á eignunum sem næmar eru fyrir vikáhættu
á STS verðbréfaðar stöður með forgang.
Endurheimtanlegar fjárhæðir frá endurtryggingu og félögum með sérstakan tilgang skal ekki taka með í þennan reit.

R0461/C0030

Upphafleg algildi fyrir skell —
skuldbindingar — vikáhætta —
verðbréfaðar stöður — STSverðbréfun með forgang

Þetta er algildið á skuldbindingunum sem næmar eru fyrir
vikáhættu á STS verðbréfaðar stöður með forgang.
Þetta gildi skal eingöngu tilgreint þegar hægt er að leiða
fram skiptinguna á milli R0461–R0483 með þeirri aðferð
sem notuð er við útreikninginn. Þegar skiptingin er ekki
möguleg skal eingöngu færa inn í R0450.
Vátryggingaskuldin skal vera að frádregnum endurheimtanlegum fjárhæðum frá endurtryggingu og félagi með
sérstakan tilgang.

R0461/C0040

Algildi eftir skell — eignir —
vikáhætta — verðbréfaðar
stöður — STS-verðbréfun með
forgang

Þetta er algildið á eignunum sem næmar eru fyrir vikáhættu
á STS verðbréfaðar stöður með forgang, eftir skellinn.
Endurheimtanlegar fjárhæðir frá endurtryggingu og félögum með sérstakan tilgang skal ekki taka með í þennan reit.

R0461/C0050

Algildi eftir skell —
skuldbindingar (eftir tapgleypni
vátryggingaskuldar) —
vikáhætta — verðbréfaðar
stöður — STS-verðbréfun með
forgang

Þetta er algildið á skuldbindingunum sem næmar eru fyrir
vikáhættu á STS verðbréfaðar stöður með forgang, eftir
skellinn og eftir beitingu á leiðréttingunni fyrir tapgleypni
vátryggingaskuldar.
Þetta gildi skal eingöngu tilgreint þegar hægt er að leiða
fram skiptinguna á milli R0461–R0483 með þeirri aðferð
sem notuð er við útreikninginn. Þegar skiptingin er ekki
möguleg skal eingöngu færa inn í R0450.
Vátryggingaskuldin skal vera að frádregnum endurheimtanlegum fjárhæðum frá endurtryggingu og félagi með
sérstakan tilgang.

R0461/C0060

Algildi eftir skell — hrein
gjaldþolskrafa — vikáhætta —
verðbréfaðar stöður — STSverðbréfun með forgang

Þetta er hreina gjaldþolskrafan vegna vikáhættu á STS
verðbréfaðar stöður með forgang, eftir beitingu á
leiðréttingunni fyrir tapgleypni vátryggingaskuldar.
Þetta gildi skal eingöngu tilgreint þegar hægt er að leiða
fram skiptinguna á milli R0461–R0483 með þeirri aðferð
sem notuð er við útreikninginn. Þegar skiptingin er ekki
möguleg skal eingöngu færa inn í R0450.

R0461/C0070

Algildi eftir skell —
skuldbindingar (fyrir
tapgleypni vátryggingaskuldar)
— vikáhætta — verðbréfaðar
stöður — STS-verðbréfun með
forgang

Þetta er algildið á skuldbindingunum sem næmar eru fyrir
vikáhættu á STS verðbréfaðar stöður með forgang, eftir
skellinn en fyrir beitingu á leiðréttingunni fyrir tapgleypni
vátryggingaskuldar.
Þetta gildi skal eingöngu tilgreint þegar hægt er að leiða
fram skiptinguna á milli R0461–R0483 með þeirri aðferð
sem notuð er við útreikninginn. Þegar skiptingin er ekki
möguleg skal eingöngu færa inn í R0450.
Vátryggingaskuldin skal vera að frádregnum endurheimtanlegum fjárhæðum frá endurtryggingu og félagi með
sérstakan tilgang.
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R0461/C0080

Algildi eftir skell — verg
gjaldþolskrafa — vikáhætta —
verðbréfaðar stöður — STSverðbréfun með forgang

Þetta er verga gjaldþolskrafan vegna vikáhættu á STS
verðbréfaðar stöður með forgang, þ.e. fyrir beitingu á
leiðréttingunni fyrir tapgleypni vátryggingaskuldar.
Þetta gildi skal eingöngu tilgreint þegar hægt er að leiða
fram skiptinguna á milli R0461–R0483 með þeirri aðferð
sem notuð er við útreikninginn. Þegar skiptingin er ekki
möguleg skal eingöngu færa inn í R0450.

R0462/C0020

Upphafleg algildi fyrir skell —
eignir — vikáhætta —
verðbréfaðar stöður — STSverðbréfun án forgangs

Þetta er algildið á eignunum sem næmar eru fyrir vikáhættu
á STS verðbréfaðar stöður án forgangs.
Endurheimtanlegar fjárhæðir frá endurtryggingu og félögum með sérstakan tilgang skal ekki taka með í þennan reit.

R0462/C0030

Upphafleg algildi fyrir skell —
skuldbindingar — vikáhætta —
verðbréfaðar stöður — STSverðbréfun án forgangs

Þetta er algildið á skuldbindingunum sem næmar eru fyrir
vikáhættu á STS verðbréfaðar stöður án forgangs.
Þetta gildi skal eingöngu tilgreint þegar hægt er að leiða
fram skiptinguna á milli R0461–R0483 með þeirri aðferð
sem notuð er við útreikninginn. Þegar skiptingin er ekki
möguleg skal eingöngu færa inn í R0450.
Vátryggingaskuldin skal vera að frádregnum endurheimtanlegum fjárhæðum frá endurtryggingu og félagi með
sérstakan tilgang.

R0462/C0040

Algildi eftir skell — eignir —
vikáhætta — verðbréfaðar
stöður — STS-verðbréfun án
forgangs

Þetta er algildið á eignunum sem næmar eru fyrir vikáhættu
á STS verðbréfaðar stöður án forgangs, eftir skellinn.
Endurheimtanlegar fjárhæðir frá endurtryggingu og félögum með sérstakan tilgang skal ekki taka með í þennan reit.

R0462/C0050

Algildi eftir skell —
skuldbindingar (eftir tapgleypni
vátryggingaskuldar) —
vikáhætta — verðbréfaðar
stöður — STS-verðbréfun án
forgangs

Þetta er algildið á skuldbindingunum sem næmar eru fyrir
vikáhættu á STS verðbréfaðar stöður án forgangs, eftir
skellinn og eftir beitingu á leiðréttingunni fyrir tapgleypni
vátryggingaskuldar.
Þetta gildi skal eingöngu tilgreint þegar hægt er að leiða
fram skiptinguna á milli R0461–R0483 með þeirri aðferð
sem notuð er við útreikninginn. Þegar skiptingin er ekki
möguleg skal eingöngu færa inn í R0450.
Vátryggingaskuldin skal vera að frádregnum endurheimtanlegum fjárhæðum frá endurtryggingu og félagi með
sérstakan tilgang.

R0462/C0060

Algildi eftir skell — hrein
gjaldþolskrafa — vikáhætta —
verðbréfaðar stöður — STSverðbréfun án forgangs

Þetta er hreina gjaldþolskrafan vegna vikáhættu á STS
verðbréfaðar stöður án forgangs, eftir beitingu á
leiðréttingunni fyrir tapgleypni vátryggingaskuldar.
Þetta gildi skal eingöngu tilgreint þegar hægt er að leiða
fram skiptinguna á milli R0461–R0483 með þeirri aðferð
sem notuð er við útreikninginn. Þegar skiptingin er ekki
möguleg skal eingöngu færa inn í R0450.
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R0462/C0070

Algildi eftir skell —
skuldbindingar (fyrir
tapgleypni vátryggingaskuldar)
— vikáhætta — verðbréfaðar
stöður — STS-verðbréfun án
forgangs

Þetta er algildið á skuldbindingunum sem næmar eru fyrir
vikáhættu á STS verðbréfaðar stöður án forgangs, eftir
skellinn en fyrir beitingu á leiðréttingunni fyrir tapgleypni
vátryggingaskuldar.
Þetta gildi skal eingöngu tilgreint þegar hægt er að leiða
fram skiptinguna á milli R0461–R0483 með þeirri aðferð
sem notuð er við útreikninginn. Þegar skiptingin er ekki
möguleg skal eingöngu færa inn í R0450.
Vátryggingaskuldin
skal
vera
að
frádregnum
endurheimtanlegum fjárhæðum frá endurtryggingu og félagi
með sérstakan tilgang.

R0462/C0080

Algildi eftir skell — verg
gjaldþolskrafa — vikáhætta —
verðbréfaðar stöður — STSverðbréfun án forgangs

Þetta er verga gjaldþolskrafan vegna vikáhættu á STS
verðbréfaðar stöður án forgangs, þ.e. fyrir beitingu á
leiðréttingunni fyrir tapgleypni vátryggingaskuldar.
Þetta gildi skal eingöngu tilgreint þegar hægt er að leiða
fram skiptinguna á milli R0461–R0483 með þeirri aðferð
sem notuð er við útreikninginn. Þegar skiptingin er ekki
möguleg skal eingöngu færa inn í R0450.“

eftirfarandi línum er bætt við á eftir línu R0480/C0080:
„R0481/C0020

Upphafleg algildi fyrir skell —
eignir — vikáhætta —
verðbréfaðar stöður — önnur
verðbréfun

Þetta er algildið á eignunum sem næmar eru fyrir vikáhættu
á aðrar verðbréfaðar stöður.
Endurheimtanlegar fjárhæðir frá endurtryggingu og félögum með sérstakan tilgang skal ekki taka með í þennan reit.

R0481/C0030

Upphafleg algildi fyrir skell —
skuldbindingar — vikáhætta —
verðbréfaðar stöður — önnur
verðbréfun

Þetta er algildið á skuldbindingunum sem næmar eru fyrir
vikáhættu á aðrar verðbréfaðar stöður.
Þetta gildi skal eingöngu tilgreint þegar hægt er að leiða
fram skiptinguna á milli R0461–R0483 með þeirri aðferð
sem notuð er við útreikninginn. Þegar skiptingin er ekki
möguleg skal eingöngu færa inn í R0450.
Vátryggingaskuldin skal vera að frádregnum endurheimtanlegum fjárhæðum frá endurtryggingu og félagi með
sérstakan tilgang.

R0481/C0040

Algildi eftir skell — eignir —
vikáhætta — verðbréfaðar
stöður — önnur verðbréfun

Þetta er algildið á eignunum sem næmar eru fyrir vikáhættu
á aðrar verðbréfaðar stöður, eftir skellinn.
Endurheimtanlegar fjárhæðir frá endurtryggingu og félögum með sérstakan tilgang skal ekki taka með í þennan reit.

R0481/C0050

Algildi eftir skell —
skuldbindingar (eftir tapgleypni
vátryggingaskuldar) —
vikáhætta — verðbréfaðar
stöður — önnur verðbréfun

Þetta er algildið á skuldbindingunum sem næmar eru fyrir
vikáhættu á aðrar verðbréfaðar stöður, eftir skellinn og eftir
beitingu á leiðréttingunni fyrir tapgleypni vátryggingaskuldar.
Þetta gildi skal eingöngu tilgreint þegar hægt er að leiða
fram skiptinguna á milli R0461–R0483 með þeirri aðferð
sem notuð er við útreikninginn. Þegar skiptingin er ekki
möguleg skal eingöngu færa inn í R0450.
Vátryggingaskuldin
skal
vera
að
frádregnum
endurheimtanlegum fjárhæðum frá endurtryggingu og félagi
með sérstakan tilgang.
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R0481/C0060

Algildi eftir skell — hrein
gjaldþolskrafa — vikáhætta —
verðbréfaðar stöður — önnur
verðbréfun

Þetta er hreina gjaldþolskrafan vegna vikáhættu á aðrar
verðbréfaðar stöður, eftir beitingu á leiðréttingunni fyrir
tapgleypni vátryggingaskuldar.
Þetta gildi skal eingöngu tilgreint þegar hægt er að leiða
fram skiptinguna á milli R0461–R0483 með þeirri aðferð
sem notuð er við útreikninginn. Þegar skiptingin er ekki
möguleg skal eingöngu færa inn í R0450.

R0481/C0070

Algildi eftir skell —
skuldbindingar (fyrir
tapgleypni vátryggingaskuldar)
— vikáhætta — verðbréfaðar
stöður — önnur verðbréfun

Þetta er algildið á skuldbindingunum sem næmar eru fyrir
vikáhættu á aðrar verðbréfaðar stöður, eftir skellinn en fyrir
beitingu á leiðréttingunni fyrir tapgleypni vátryggingaskuldar.
Þetta gildi skal eingöngu tilgreint þegar hægt er að leiða
fram skiptinguna á milli R0461–R0483 með þeirri aðferð
sem notuð er við útreikninginn. Þegar skiptingin er ekki
möguleg skal eingöngu færa inn í R0450.
Vátryggingaskuldin
skal
vera
að
frádregnum
endurheimtanlegum fjárhæðum frá endurtryggingu og félagi
með sérstakan tilgang.

R0481/C0080

Algildi eftir skell — verg
gjaldþolskrafa — vikáhætta —
verðbréfaðar stöður — önnur
verðbréfun

Þetta er verga gjaldþolskrafan vegna vikáhættu á aðrar
verðbréfaðar stöður, þ.e. fyrir beitingu á leiðréttingunni
fyrir tapgleypni vátryggingaskuldar.
Þetta gildi skal eingöngu tilgreint þegar hægt er að leiða
fram skiptinguna á milli R0461–R0483 með þeirri aðferð
sem notuð er við útreikninginn. Þegar skiptingin er ekki
möguleg skal eingöngu færa inn í R0450.

R0482/C0020

Upphafleg algildi fyrir skell —
eignir — vikáhætta —
verðbréfaðar stöður —
verðbréfun af gerð 1 með
umbreytingarráðstöfunum

Þetta er algildið á eignunum sem næmar eru fyrir vikáhættu
á verðbréfaðar stöður af gerð 1 með umbreytingarráðstöfunum.
Endurheimtanlegar fjárhæðir frá endurtryggingu og
félögum með sérstakan tilgang skal ekki taka með í þennan
reit.

R0482/C0030

Upphafleg algildi fyrir skell —
skuldbindingar — vikáhætta —
verðbréfaðar stöður —
verðbréfun af gerð 1 með
umbreytingarráðstöfunum

Þetta er algildið á skuldbindingunum sem næmar eru fyrir
vikáhættu á verðbréfaðar stöður af gerð 1 með umbreytingarráðstöfunum.
Þetta gildi skal eingöngu tilgreint þegar hægt er að leiða
fram skiptinguna á milli R0461–R0483 með þeirri aðferð
sem notuð er við útreikninginn. Þegar skiptingin er ekki
möguleg skal eingöngu færa inn í R0450.
Vátryggingaskuldin skal vera að frádregnum endurheimtanlegum fjárhæðum frá endurtryggingu og félagi með
sérstakan tilgang.

R0482/C0040

Algildi eftir skell — eignir —
vikáhætta — verðbréfaðar
stöður — verðbréfun af gerð
1 með umbreytingarráðstöfunum

Þetta er algildið á eignunum sem næmar eru fyrir vikáhættu
á verðbréfaðar stöður af gerð 1 með umbreytingarráðstöfunum, eftir skellinn.
Endurheimtanlegar fjárhæðir frá endurtryggingu og
félögum með sérstakan tilgang skal ekki taka með í
þennan reit.
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R0482/C0050

Algildi eftir skell —
skuldbindingar (eftir tapgleypni
vátryggingaskuldar) —
vikáhætta — verðbréfaðar
stöður — verðbréfun af gerð
1 með umbreytingarráðstöfunum

Þetta er algildið á skuldbindingunum sem næmar eru fyrir
vikáhættu á verðbréfaðar stöður af gerð 1 með umbreytingarráðstöfunum, eftir skellinn og eftir beitingu á
leiðréttingunni fyrir tapgleypni vátryggingaskuldar.
Þetta gildi skal eingöngu tilgreint þegar hægt er að leiða
fram skiptinguna á milli R0461–R0483 með þeirri aðferð
sem notuð er við útreikninginn. Þegar skiptingin er ekki
möguleg skal eingöngu færa inn í R0450.
Vátryggingaskuldin skal vera að frádregnum endurheimtanlegum fjárhæðum frá endurtryggingu og félagi með
sérstakan tilgang.

R0482/C0060

Algildi eftir skell — hrein
gjaldþolskrafa — vikáhætta —
verðbréfaðar stöður —
verðbréfun af gerð 1 með
umbreytingarráðstöfunum

Þetta er hreina gjaldþolskrafan vegna vikáhættu á
verðbréfaðar stöður af gerð 1 með umbreytingarráðstöfunum, eftir beitingu á leiðréttingunni fyrir
tapgleypni vátryggingaskuldar.
Þetta gildi skal eingöngu tilgreint þegar hægt er að leiða
fram skiptinguna á milli R0461–R0483 með þeirri aðferð
sem notuð er við útreikninginn. Þegar skiptingin er ekki
möguleg skal eingöngu færa inn í R0450.

R0482/C0070

Algildi eftir skell —
skuldbindingar (fyrir
tapgleypni vátryggingaskuldar)
— vikáhætta — verðbréfaðar
stöður — verðbréfun af gerð 1
með umbreytingarráðstöfunum

Þetta er algildið á skuldbindingunum sem næmar eru fyrir
vikáhættu á verðbréfaðar stöður af gerð 1 með
umbreytingarráðstöfunum, eftir skellinn en fyrir beitingu á
leiðréttingunni fyrir tapgleypni vátryggingaskuldar.
Þetta gildi skal eingöngu tilgreint þegar hægt er að leiða
fram skiptinguna á milli R0461–R0483 með þeirri aðferð
sem notuð er við útreikninginn. Þegar skiptingin er ekki
möguleg skal eingöngu færa inn í R0450.
Vátryggingaskuldin skal vera að frádregnum endurheimtanlegum fjárhæðum frá endurtryggingu og félagi með
sérstakan tilgang.

R0482/C0080

Algildi eftir skell — verg
gjaldþolskrafa — vikáhætta —
verðbréfaðar stöður —
verðbréfun af gerð 1 með
umbreytingarráðstöfunum

Þetta er verga gjaldþolskrafan vegna vikáhættu á
verðbréfaðar stöður af gerð 1 með umbreytingarráðstöfunum, þ.e. fyrir beitingu á leiðréttingunni fyrir
tapgleypni vátryggingaskuldar.
Þetta gildi skal eingöngu tilgreint þegar hægt er að leiða
fram skiptinguna á milli R0461–R0483 með þeirri aðferð
sem notuð er við útreikninginn. Þegar skiptingin er ekki
möguleg skal eingöngu færa inn í R0450.

R0483/C0020

Upphafleg algildi fyrir skell —
eignir — vikáhætta —
verðbréfaðar stöður — tryggð
STS-verðbréfun

Þetta er algildið á eignunum sem næmar eru fyrir vikáhættu
á tryggðar STS verðbréfaðar stöður.
Endurheimtanlegar fjárhæðir frá endurtryggingu og
félögum með sérstakan tilgang skal ekki taka með í þennan
reit.

R0483/C0030

Upphafleg algildi fyrir skell —
skuldbindingar — vikáhætta —
verðbréfaðar stöður — tryggð
STS-verðbréfun

Þetta er algildið á skuldbindingunum sem næmar eru fyrir
vikáhættu á tryggðar STS verðbréfaðar stöður.
Þetta gildi skal eingöngu tilgreint þegar hægt er að leiða
fram skiptinguna á milli R0461–R0483 með þeirri aðferð
sem notuð er við útreikninginn. Þegar skiptingin er ekki
möguleg skal eingöngu færa inn í R0450.
Vátryggingaskuldin skal vera að frádregnum endurheimtanlegum fjárhæðum frá endurtryggingu og félagi með
sérstakan tilgang.
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R0483/C0040

Algildi eftir skell — eignir —
vikáhætta — verðbréfaðar
stöður — tryggð STSverðbréfun

Þetta er algildið á eignunum sem næmar eru fyrir vikáhættu
á tryggðar STS verðbréfaðar stöður, eftir skellinn.
Endurheimtanlegar fjárhæðir frá endurtryggingu og
félögum með sérstakan tilgang skal ekki taka með í þennan
reit.

R0483/C0050

Algildi eftir skell —
skuldbindingar (eftir tapgleypni
vátryggingaskuldar) —
vikáhætta — verðbréfaðar
stöður — tryggð STSverðbréfun

Þetta er algildið á skuldbindingunum sem næmar eru fyrir
vikáhættu á tryggðar STS verðbréfaðar stöður, eftir skellinn
og eftir beitingu á leiðréttingunni fyrir tapgleypni
vátryggingaskuldar.
Þetta gildi skal eingöngu tilgreint þegar hægt er að leiða
fram skiptinguna á milli R0461–R0483 með þeirri aðferð
sem notuð er við útreikninginn. Þegar skiptingin er ekki
möguleg skal eingöngu færa inn í R0450.
Vátryggingaskuldin skal vera að frádregnum endurheimtanlegum fjárhæðum frá endurtryggingu og félagi með
sérstakan tilgang.

R0483/C0060

Algildi eftir skell — hrein
gjaldþolskrafa — vikáhætta —
verðbréfaðar stöður — tryggð
STS-verðbréfun

Þetta er hreina gjaldþolskrafan vegna vikáhættu á tryggðar
STS verðbréfaðar stöður, eftir beitingu á leiðréttingunni
fyrir tapgleypni vátryggingaskuldar.
Þetta gildi skal eingöngu tilgreint þegar hægt er að leiða
fram skiptinguna á milli R0461–R0483 með þeirri aðferð
sem notuð er við útreikninginn. Þegar skiptingin er ekki
möguleg skal eingöngu færa inn í R0450.

R0483/C0070

Algildi eftir skell —
skuldbindingar (fyrir
tapgleypni vátryggingaskuldar)
— vikáhætta — verðbréfaðar
stöður — tryggð STSverðbréfun

Þetta er algildið á skuldbindingunum sem næmar eru fyrir
vikáhættu á tryggðar STS verðbréfaðar stöður, eftir skellinn
en fyrir beitingu á leiðréttingunni fyrir tapgleypni
vátryggingaskuldar.
Þetta gildi skal eingöngu tilgreint þegar hægt er að leiða
fram skiptinguna á milli R0461–R0483 með þeirri aðferð
sem notuð er við útreikninginn. Þegar skiptingin er ekki
möguleg skal eingöngu færa inn í R0450.
Vátryggingaskuldin skal vera að frádregnum endurheimtanlegum fjárhæðum frá endurtryggingu og félagi með
sérstakan tilgang.

R0483/C0080

Algildi eftir skell — verg
gjaldþolskrafa — vikáhætta —
verðbréfaðar stöður — tryggð
STS-verðbréfun

Þetta er verga gjaldþolskrafan vegna vikáhættu á tryggðar
STS verðbréfaðar stöður, þ.e. fyrir beitingu á leiðréttingunni fyrir tapgleypni vátryggingaskuldar.
Þetta gildi skal eingöngu tilgreint þegar hægt er að leiða
fram skiptinguna á milli R0461–R0483 með þeirri aðferð
sem notuð er við útreikninginn. Þegar skiptingin er ekki
möguleg skal eingöngu færa inn í R0450.“

eftirfarandi lína bætist við í lok þáttar S.26.01.:
„Gjaldmiðill sem er notaður sem viðmiðun til að reikna út gjaldmiðilsáhættu
R0810/C0090

Gjaldmiðill sem er notaður sem Tilgreina bókstafakóðann ISO 4217 fyrir gjaldmiðilinn sem
viðmiðun til að reikna út
notaður er sem viðmiðun til að reikna út gjaldmiðilsáhættu“
gjaldmiðilsáhættu
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Í þætti S.26.02 – Gjaldþolskrafa – mótaðilaáhætta, er töflunni breytt sem hér segir:
a) í stað textans í þriðja dálki („Leiðbeiningar“) í línu R0010/C0010 kemur eftirfarandi:
„Tilgreina hvort félag hafi notað einfaldanir við útreikninginn á mótaðilaáhættu. Nota skal valkostina í eftirfarandi
tæmandi skrá:
3 – Einföldun við samnýtingarfyrirkomulag, að því er varðar 109. gr.
4 – Einföldun við flokkun áhættuskuldbindinga eins aðila, að því er varðar 110. gr.
5 – Einföldun á tapi að gefnum vanefndum fyrir endurtryggingarfyrirkomulag, að því er varðar 112. gr. a
6 – Einföldun fyrir áhættuskuldbindingar af gerð 1, að því er varðar 112. gr. b
7 – Einföldun fyrir áhættumildunaráhrifin af endurtryggingarfyrirkomulagi, að því er varðar 111. gr.
9 – Einfaldanir eru ekki notaðar
Valkosti 3–7 er hægt að nota samtímis.
Ef R0010/C0010 = 4 eða 6, fyrir áhættuskuldbindingar af gerð 1, skal R0100/C0080 eingöngu fært inn fyrir R0100.“
b) í stað textans í þriðja dálki („Leiðbeiningar“) í línu R0100/C0080 kemur eftirfarandi:
„Þetta er verga gjaldþolskrafan (fyrir beitingu á leiðréttingunni fyrir tapgleypni vátryggingaskuldar) vegna
mótaðilaáhættu sem stafar frá öllum áhættuskuldbindingum af gerð 1.
Ef R0010/C0010 = 4 eða 6, stendur þessi liður fyrir vergu gjaldþolskröfuna við beitingu einfaldanna.“

7)

Í þætti S.26.03 – Gjaldþolskrafa – líftryggingaáhætta, í stað línu R0040/C0010 kemur eftirfarandi:
„R0040/C0010

Einfaldanir sem eru notaðar –
brottfallsáhætta í líftryggingu

Tilgreina hvort félag, innan ramma samstæðu fyrir
útreikning á gjaldþolskröfunni, hafi notað einfaldanir við
útreikninginn á brottfallsáhættu. Nota skal eftirfarandi
valkosti:
1 – Einföldun að því er varðar 95. gr.
2 – Einföldun að því er varðar 95. gr. a
9 – Einfaldanir eru ekki notaðar
Valkosti 1 og 2 er hægt að nota samtímis.
Ef R0040/C0010 = 1, skal einungis færa inn í C0060 og
C0080 fyrir R0400 til R0420.“

8)

Í þætti S.26.04 – Gjaldþolskrafa – heilsutryggingaáhætta, er töflunni breytt sem hér segir:
a) í stað textans í þriðja dálki („Leiðbeiningar“) í línu R0050/C0010 kemur eftirfarandi:
Tilgreina hvort félag, innan ramma samstæðueftirlits, hafi notað einfaldanir við útreikninginn á brottfallsáhættu. Nota
skal eftirfarandi valkosti:
1 – Einföldun að því er varðar 102. gr.
2 – Einföldun að því er varðar 102. gr. a
9 – Einfaldanir eru ekki notaðar
Valkosti 1 og 2 er hægt að nota samtímis.
Ef R0050/C0010 = 1, skal einungis færa inn í C0060 og C0080 fyrir R0400 til R0420.“
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b) Eftirfarandi er bætt við á eftir línu R0050/C0010:
„R0051/C0010

Einfaldanir – brottfallsáhætta í
heilsutryggingu, sem starfrækt er
á svipuðum tæknilegum grunni
og skaðatrygging

Tilgreina hvort félag, innan ramma samstæðu fyrir
útreikning á gjaldþolskröfunni, hafi notað einfaldanir við
útreikninginn á brottfallsáhættu. Nota skal eftirfarandi
valkosti:
1 – Einföldun að því er varðar 96. gr. a
9 – Einfaldanir eru ekki notaðar“

9)

Í þætti S.26.05 — Gjaldþolskrafa — skaðatryggingaáhætta er eftirfarandi línu bætt við á eftir línu R0010 í töflunni:
„R0011/C0010

Einfaldanir sem eru notaðar –
brottfallsáhætta í
skaðatryggingu

Tilgreina hvort félag, innan ramma samstæðu fyrir útreikning á
gjaldþolskröfunni, hafi notað einfaldanir við útreikninginn á
skaðatryggingaáhættu. Nota skal eftirfarandi valkosti:
1 – Einföldun að því er varðar 90. gr. a
9 – Einfaldanir eru ekki notaðar“

10) Í sniðmáti S.26.07 — Gjaldþolskrafa — einfaldanir, er eftirfarandi línum bætt við í töfluna:
„Markaðsáhætta — samþjöppunaráhætta markaðsáhættu
R0300/C0300

Hlutdeild í skuldasafni

Hlutdeildin í skuldasafni sem einfölduðum útreikningi á
gjaldþolskröfur var beitt á.
Á eingöngu að tilgreina ef félag er undanþegið gagnaskilum um
sniðmát S.06.02

Einfaldanir við náttúruhamfarir
R0400/C0320

Stormur – áhættuvog sem valin Taka með áhættuvog sem notuð er í einföldunum við storm
er í einföldunum við
náttúruhamfarir

R0400/C0330

Stormur – samtala áhættuskuld- Taka með samtölu áhættuskuldbindinga sem falla undir
bindinga sem falla undir
einfaldanir við storm
einfaldanir við náttúruhamfarir

R0410/C0320

Haglél – áhættuvog sem valin
er í einföldunum við
náttúruhamfarir

Taka með áhættuvog sem valin er í einföldunum við haglél

R0410/C0330

Haglél – samtala áhættuskuldbindinga sem falla undir
einfaldanir við náttúruhamfarir

Taka með samtölu áhættuskuldbindinga sem falla undir
einfaldanir við haglél

R0420/C0320

Jarðskjálfti – áhættuvog sem
valin er í einföldunum við
náttúruhamfarir

Taka með áhættuvog sem valin er í einföldunum við jarðskjálfta

R0420/C0330

Jarðskjálfti – samtala
áhættuskuldbindinga sem falla
undir einfaldanir við
náttúruhamfarir

Taka með samtölu áhættuskuldbindinga sem falla undir
einfaldanir við jarðskjálfta

R0430/C0320

Flóð – áhættuvog sem valin er í Taka með áhættuvog sem valin er í einföldunum við flóð
einföldunum við
náttúruhamfarir
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R0430/C0330

Flóð – samtala áhættuskuldbindinga sem falla undir
einfaldanir við náttúruhamfarir

R0440/C0320

Landsig – áhættuvog sem valin Taka með áhættuvog sem valin er í einföldunum við landsig
er í einföldunum við
náttúruhamfarir

R0440/C0330

Landsig – samtala
áhættuskuldbindinga sem falla
undir einfaldanir við
náttúruhamfarir

Taka með samtölu áhættuskuldbindinga sem falla undir
einfaldanir við flóð

Taka með samtölu áhættuskuldbindinga sem falla undir
einfaldanir við landsig

11) Í þætti S.27.01 – Gjaldþolskrafa – hamfaraáhætta í skaða- og heilsutryggingum, er töflunni breytt sem hér segir:
a) eftirfarandi línum er bætt við á eftir línu Z0030:
„R0001/C001

Einfaldanir sem eru notaðar –
brunaáhætta

Tilgreina hvort félag, innan ramma samstæðu fyrir
útreikning á gjaldþolskröfunni, hafi notað einfaldanir við
útreikninginn á brunaáhættu. Nota skal eftirfarandi
valkosti:
1 – Einföldun að því er varðar 90. gr. c
9 – Einfaldanir eru ekki notaðar
Ef R0001/C0001 = 1, skal einungis færa inn í C0880 fyrir
R2600.

R0002/C001

Einfaldanir sem eru notaðar –
náttúruhamfaraáhætta

Tilgreina hvort félag, innan ramma samstæðu fyrir
útreikning á gjaldþolskröfunni, hafi notað einfaldanir við
útreikninginn á náttúruhamfaraáhættu. Nota skal
eftirfarandi valkosti:
1 – Einföldun að því er varðar 90. gr. b, storm
2 – Einföldun að því er varðar 90. gr. b, jarðskjálfta
3 – Einföldun að því er varðar 90. gr. b, flóð
4 – Einföldun að því er varðar 90. gr. b, haglél
5 – Einföldun að því er varðar 90. gr. b, landsig
9 – Einfaldanir eru ekki notaðar
Valkosti 1–5 er hægt að nota samtímis.“

b) eftirfarandi línu er bætt við á undan línu C0760/R2400:
„Fjöldi skipa
C0781/R2421

Fjölda skipa undir
viðmiðunarmarkinu 250.000
evrur

Þetta er fjölda
250.000 evrur“

skipa

undir

viðmiðunarmarkinu

c) í fyrsta dálkinum í línu C1170/R3300–R3600, C1190/R3300–R3600, C1210/R3300–R3600, C1230/R3300–R3600,
C1250/R3300–R3600, fellur „C1210/R3300–R3600“ brott,
d) í fyrsta dálkinum í línu C1180/R3300–R3600, C1200/R3300–R3600, C1220/R3300–R3600, C1240/R3300–R3600,
C1260/R3300–R3600, fellur „C1220/R3300–R3600“ brott,
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e) í fyrsta dálkinum í línu C1320/R3700–R4010, C1330/R3700–R4010, C1340/R3700–R4010, C1350/R3700–R4010,
C1360/R3700–R4010, fellur „C1340/R3700–R4010“ brott,
12) Í þætti S.31.01 — Hlutdeild endurtryggjenda (þ.m.t. takmörkuð endurtrygging og félög með sérstakan tilgang), í þriðja
dálki („Leiðbeiningar“) í línu C0220 í töflunni, kemur eftirfarandi í stað tæmandi skrárinnar yfir tilnefnd utanaðkomandi
lánshæfismatsfyrirtæki:
„—

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

—

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

—

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

—

Creditreform Rating AG (LEI-kóði: 391200PHL11KDUTTST66)

—

Scope Ratings GmbH (LEI-kóði: 391200WU1EZUQFHDWE91)

—

ICAP Group SA (LEI-kóði: 2138008U6LKT8VG2UK85)

—

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

—

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

—

ARC Ratings, S.A. (LEI-kóði: 213800OZNJQMV6UA7D79)

—

AM Best Europe

—

A.M. Best (EU) Rating Services B.V. (LEI-kóði: 549300Z2RUKFKV7GON79)

—

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

—

DBRS Ratings Limited (LEI-kóði: 5493008CGCDQLGT3EH93)

—

Fitch

—

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

—

Fitch Deutschland GmbH (LEI-kóði: 213800JEMOT1H45VN340)

—

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

—

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

—

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

—

Fitch Ratings Limited (LEI-kóði: 2138009F8YAHVC8W3Q52)

—

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

—

Moody’s

—

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

—

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

—

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

—

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

—

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

—

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

—

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

—

Moody’s Investors Service (Nordics) AB (LEI-kóði: 549300W79ZVFWJCD2Z23)

—

Standard & Poor’s

—

S&P Global Ratings Europe Limited (LEI-kóði: 5493008B2TU3S6QE1E12)

—

CRIF Ratings S.r.l. (LEI-kóði 8156001AB6A1D740F237)

—

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

—

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

—

Axesor Risk Management SL (LEI-kóði: 959800EC2RH76JYS3844)

—

Cerved Rating Agency S.p.A. (LEI-kóði: 8156004AB6C992A99368)

—

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

—

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

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

—

Spread Research (LEI-kóði: 969500HB6BVM2UJDOC52)

—

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

—

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

—

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

—

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

—

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

—

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

—

Kroll Bond Rating Agency Europe Limited (LEI-kóði: 5493001NGHOLC41ZSK05)

—

Nordic Credit Rating AS (LEI-kóði: 549300MLUDYVRQOOXS22)

—

DBRS Rating GmbH (LEI-kóði: 54930033N1HPUEY7I370)

—

Beyond Ratings SAS (LEI-kóði: 9695006ORIPPZ3QSM810)

—

Önnur tilnefnd utanaðkomandi lánshæfismatsfyrirtæki

—

Mörg utanaðkomandi lánshæfismatsfyrirtæki“
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13) Í þætti S.31.02 — Félög með sérstakan tilgang, í þriðja dálki („Leiðbeiningar“) í línu C0280 í töflunni, kemur eftirfarandi
í stað tæmandi skrárinnar yfir tilnefnd utanaðkomandi lánshæfismatsfyrirtæki:
„—

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

—

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

—

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

—

Creditreform Rating AG (LEI-kóði: 391200PHL11KDUTTST66)

—

Scope Ratings GmbH (LEI-kóði: 391200WU1EZUQFHDWE91)

—

ICAP Group SA (LEI-kóði: 2138008U6LKT8VG2UK85)

—

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

—

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

—

ARC Ratings, S.A. (LEI-kóði: 213800OZNJQMV6UA7D79)

—

AM Best Europe

—

A.M. Best (EU) Rating Services B.V. (LEI-kóði: 549300Z2RUKFKV7GON79)

—

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

—

DBRS Ratings Limited (LEI-kóði: 5493008CGCDQLGT3EH93)

—

Fitch

—

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

—

Fitch Deutschland GmbH (LEI-kóði: 213800JEMOT1H45VN340)

—

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

—

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

—

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

—

Fitch Ratings Limited (LEI-kóði: 2138009F8YAHVC8W3Q52)

—

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

—

Moody’s

—

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

—

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

—

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

—

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

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

—

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

—

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

—

Moody’s Investors Service (Nordics) AB (LEI-kóði: 549300W79ZVFWJCD2Z23)

—

Standard & Poor’s

—

S&P Global Ratings Europe Limited (LEI-kóði: 5493008B2TU3S6QE1E12)

—

CRIF Ratings S.r.l. (LEI-kóði 8156001AB6A1D740F237)

—

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

—

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

—

Axesor Risk Management SL (LEI-kóði: 959800EC2RH76JYS3844)

—

Cerved Rating Agency S.p.A. (LEI-kóði: 8156004AB6C992A99368)

—

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

—

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

—

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

—

Spread Research (LEI-kóði: 969500HB6BVM2UJDOC52)

—

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

—

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

—

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

—

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

—

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

—

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

—

Kroll Bond Rating Agency Europe Limited (LEI-kóði: 5493001NGHOLC41ZSK05)

—

Nordic Credit Rating AS (LEI-kóði: 549300MLUDYVRQOOXS22)

—

DBRS Rating GmbH (LEI-kóði: 54930033N1HPUEY7I370)

—

Beyond Ratings SAS (LEI-kóði: 9695006ORIPPZ3QSM810)

—

Önnur tilnefnd utanaðkomandi lánshæfismatsfyrirtæki

—

Mörg utanaðkomandi lánshæfismatsfyrirtæki“
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14) Í þætti S.37.01 — Áhættusamþjöppun, í þriðja dálki („Leiðbeiningar“) í línu C0090 í töflunni, kemur eftirfarandi í stað
tæmandi skrárinnar yfir tilnefnd utanaðkomandi lánshæfismatsfyrirtæki:
„—

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

—

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

—

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

—

Creditreform Rating AG (LEI-kóði: 391200PHL11KDUTTST66)

—

Scope Ratings GmbH (LEI-kóði: 391200WU1EZUQFHDWE91)

—

ICAP Group SA (LEI-kóði: 2138008U6LKT8VG2UK85)

—

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

—

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

—

ARC Ratings, S.A. (LEI-kóði: 213800OZNJQMV6UA7D79)

—

AM Best Europe

—

A.M. Best (EU) Rating Services B.V. (LEI-kóði: 549300Z2RUKFKV7GON79)

—

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

—

DBRS Ratings Limited (LEI-kóði: 5493008CGCDQLGT3EH93)

27.5.2021

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

—

Fitch

—

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

—

Fitch Deutschland GmbH (LEI-kóði: 213800JEMOT1H45VN340)

—

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

—

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

—

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

—

Fitch Ratings Limited (LEI-kóði: 2138009F8YAHVC8W3Q52)

—

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

—

Moody’s

—

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

—

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

—

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

—

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

—

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

—

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

—

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

—

Moody’s Investors Service (Nordics) AB (LEI-kóði: 549300W79ZVFWJCD2Z23)

—

Standard & Poor’s

—

S&P Global Ratings Europe Limited (LEI-kóði: 5493008B2TU3S6QE1E12)

—

CRIF Ratings S.r.l. (LEI-kóði 8156001AB6A1D740F237)

—

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

—

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

—

Axesor Risk Management SL (LEI-kóði: 959800EC2RH76JYS3844)

—

Cerved Rating Agency S.p.A. (LEI-kóði: 8156004AB6C992A99368)

—

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

—

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

—

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

—

Spread Research (LEI-kóði: 969500HB6BVM2UJDOC52)

—

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

—

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

—

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

—

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

—

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

—

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

—

Kroll Bond Rating Agency Europe Limited (LEI-kóði: 5493001NGHOLC41ZSK05)

—

Nordic Credit Rating AS (LEI-kóði: 549300MLUDYVRQOOXS22)

—

DBRS Rating GmbH (LEI-kóði: 54930033N1HPUEY7I370)

—

Beyond Ratings SAS (LEI-kóði: 9695006ORIPPZ3QSM810)

—

Önnur tilnefnd utanaðkomandi lánshæfismatsfyrirtæki“.
______
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IV. VIÐAUKI

Í III. viðauka við framkvæmdarreglugerð (ESB) 2015/2450, í þriðja dálknum í línu R0300/C0100 í töflunni í þætti S.25.02,
kemur eftirfarandi í stað síðasta málsliðarins:
„Þessi fjárhæð skal vera neikvæð.“
__________

