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DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 183/2014 

av 20. desember 2013 

om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 om tilsynskrav for 

kredittinstitusjoner og verdipapirforetak med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for å 

spesifisere beregningen av spesifikke og generelle kredittrisikojusteringer(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 575/2013 av 26. juni 2013 om tilsynskrav for kreditt-

institusjoner og verdipapirforetak og om endring av forordning 

(EU) nr. 648/2012(1), særlig artikkel 110 nr. 4 tredje ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Forordning (EU) nr. 575/2013 definerer kredittrisiko-

justering som det beløpet som er avsatt til dekning av 

spesifikke og generelle tap på utlån for kredittrisikoer 

som er innregnet i institusjonens årsregnskap i samsvar 

med gjeldende regnskapsregelverk, men fastsetter ikke 

særlige regler for å bestemme hva som utgjør spesifikke 

og generelle kredittrisikojusteringer. 

2)  Det bør fastsettes regler for spesifiseringen av de 

beløpene som skal tas med i beregningen av kreditt-

risikojusteringer som gjenspeiler tap som utelukkende er 

knyttet til kredittrisiko. Beregningen av kredittrisiko-

justeringer med sikte på å fastsette kravene til ansvarlig 

kapital bør begrenses til de beløpene som har redusert 

institusjonens rene kjernekapital. 

3)  Tap som utelukkende er knyttet til kredittrisiko som er 

innregnet i samsvar med gjeldende regnskapsregelverk i 

inneværende regnskapsår, bør innregnes som kreditt-

risikojusteringer forutsatt at institusjonen innregner 

virkningen i den rene kjernekapitalen. Dette er relevant i 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 57 av 27.2.2014, s. 3, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 81/2019 av  

29. mars 2019 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX 

(Finansielle tjenester), se EØS-tillegget til Den europeiske unions 

tidende nr. 44 av 2.7.2020, s. 65. 

(1) EUT L 176 av 27.6.2013, s. 1. 

situasjoner der det forekommer slike registrerte tap ved 

verdifall i løpet av et regnskapsår til tross for delårs-

overskudd samlet sett i løpet av året eller samlet 

overskudd ved årets slutt som ikke er godkjent i 

samsvar med artikkel 26 nr. 2 i forordning (EU)  

nr. 575/2013, og der en innregning av disse som kreditt-

risikojusteringer vil påvirke eksponeringsverdier eller 

tilleggskapital før ren kjernekapital. For delårstap som 

omhandlet i artikkel 36 nr. 1 i forordning (EU)  

nr. 575/2013 er en slik justering ikke nødvendig dersom 

tapene i inneværende regnskapsår i henhold til nevnte 

artikkel umiddelbart trekkes fra den rene kjerne-

kapitalen. 

4)  I visse bestemmelser om kredittrisikojusteringer i 

forordning (EU) nr. 575/2013 vises det uttrykkelig til 

poster utenfor balansen. Dersom noe slikt ikke er 

uttrykkelig angitt, får de relevante bestemmelsene 

anvendelse på poster både i og utenfor balansen. 

5)  Det bør fastsettes regler som omfatter tapene som 

utelukkende er knyttet til kredittrisiko som er innregnet i 

henhold til gjeldende regnskapsregelverk, og som en 

institusjons rene kjernekapital har blitt redusert med. 

Disse reglene bør omfatte verdifall og verdijusteringer 

for finansielle eiendeler eller avsetninger for poster 

utenfor balansen i den utstrekning de gjenspeiler tap 

som utelukkende er knyttet til kredittrisiko, og forutsatt 

at de innregnes i resultatregnskapet i henhold til 

gjeldende regnskapsregelverk. I den utstrekning disse 

tapene er knyttet til finansielle instrumenter som 

verdsettes til virkelig verdi, bør disse reglene også 

omfatte beløp innregnet som verdifall i henhold til 

gjeldende regnskapsregelverk eller lignende justeringer 

som er foretatt, forutsatt at de gjenspeiler tap knyttet til 

en svekkelse eller forverring av kredittkvaliteten til en 

eiendel eller en eiendelsportefølje. Det er på dette 

stadiet ikke hensiktsmessig å regulere andre beløp som 

ikke er et verdifall av et finansielt instrument i henhold 

til gjeldende regnskapsregelverk, eller som ikke gjen-

speiler et lignende forhold, selv om disse endringene 

kan omfatte en kredittrisikobestanddel. 

6)  For å sikre at beregningen dekker alt, må ethvert beløp 

som er relevant for formålene oppført i artikkel 110  

nr. 4 første ledd i forordning (EU) nr. 575/2013, 

henføres enten til beregningen av generelle kreditt-

risikojusteringer eller til beregningen av spesifikke 

kredittrisikojusteringer.  
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7)  Ved identifiseringen av beløpene som kan tas med i 

beregningen av spesifikke kredittrisikojusteringer, er det 

eneste kriteriet som er fastsatt i forordning (EU)  

nr. 575/2013, at spesifikke kredittrisikojusteringer ikke 

kan inngå i tilleggskapital etter standardmetoden for 

kredittrisiko i henhold til artikkel 62 bokstav c) i 

forordning (EU) nr. 575/2013. Det er derfor nødvendig 

å skille mellom beløp som skal tas med i beregningen av 

henholdsvis spesifikke kredittrisikojusteringer og 

generelle kredittrisikojusteringer, i samsvar med 

kriteriene for å identifisere hva som kan inngå i 

tilleggskapital. 

8)  Forordning (EU) 575/2013 gjennomfører de interna-

sjonalt avtalte standardene i det tredje settet av interna-

sjonale rammeregler for banker fra Basel-komiteen for 

banktilsyn(1) (heretter kalt «Basel III»). De relevante 

reglene for kredittrisikojusteringer bør derfor også være 

i samsvar med Basel-regelverket, som fastsetter at et av 

kriteriene for å skille mellom generelle kreditt-

risikojusteringer og spesifikke kredittrisikojusteringer 

må være at generelle avsetninger eller generelle reserver 

for å dekke tap på utlån er fritt tilgjengelige for å dekke 

tap som oppstår senere. I henhold til Basel III er 

avsetninger eller reserver til dekning av framtidige, hittil 

uidentifiserte tap på utlån fritt tilgjengelige for å dekke 

tap som skyldes kredittrisiko som oppstår senere, og kan 

derfor inngå i tilleggskapital. Dessuten bør beløp som 

inngår i beregningen av generelle kredittrisiko-

justeringer, være fullt ut tilgjengelige med hensyn til 

tidspunkt og beløp for å dekke slike tap, i det minste i 

en situasjon med avvikling, der kapital kan absorbere 

tap ved insolvens før innskytere taper noen penger. 

9)  Det bør være mulig å anvende reglene på dette området 

uavhengig av gjeldende regnskapsregelverk. For å gjøre 

det mulig for institusjonene å skille mellom spesifikke 

kredittrisikojusteringer og generelle kredittrisiko-

justeringer på en ensartet måte, bør det imidlertid 

fastsettes kriterier for behandling av kredittrisikotap 

innenfor et gjeldende regnskapsregelverk for hver type 

kredittrisikojustering. Mens behandlingen av tap som 

utelukkende er knyttet til kredittrisiko og innregnes i 

henhold til gjeldende regnskapsregelverk, avhenger av 

at disse kriteriene er oppfylt, bør de fleste av disse 

beløpene normalt klassifiseres som spesifikke kreditt -

risikojusteringer som følge av den restriktive arten av 

kriteriene for generelle kredittrisikojusteringer. 

10)  Internasjonale regnskapsstandarder er gjenstand for 

revisjoner som kan gjøre det nødvendig å endre 

kriteriene for å skille mellom spesifikke kreditt-

risikojusteringer og generelle kredittrisikojusteringer.  

I lys av at drøftelser pågår, særlig med hensyn til 

verdifallsmodeller, synes det å være for tidlig å forutse 

en slik modell for kredittrisikojusteringskriteriene. 

  

(1) http://www.bis.org/publ/bcbs189_dec2010.pdf 

11)  Forordning (EU) nr. 575/2013 krever at de spesifikke 

kredittrisikojusteringene identifiseres for hver enkelt 

eksponering. Det er derfor nødvendig å bestemme 

hvordan spesifikke kredittrisikojusteringer som gjen-

speiler tap knyttet til kredittrisikoen for en hel gruppe av 

eksponeringer, skal behandles. Videre er det nødvendig 

å bestemme for hvilke eksponeringer i gruppen og i 

hvilken utstrekning de spesifikke kredittrisikojuste-

ringene bør innregnes. Deler av dette beløpet som følger 

av slike spesifikke kredittrisikojusteringer, skal fordeles 

til eksponeringene i gruppen proporsjonalt i forhold til 

de risikovektede eksponeringsbeløpene. For dette 

formål bør eksponeringsverdiene fastsettes uten at det 

tas hensyn til eventuelle spesifikke kredittrisikojuste-

ringer. 

12)  Med sikte på å fastslå mislighold i henhold til artikkel 

178 nr. 3 bokstav b) i forordning (EU) nr. 575/2013 er 

det nødvendig å ta med bare spesifikke kredittrisiko-

justeringer som er foretatt enkeltvis for en enkelt 

eksponering eller en enkelt låntaker, og ikke spesifikke 

kredittrisikojusteringer foretatt for hele grupper av 

eksponeringer. Ved spesifikke kredittrisikojusteringer 

som foretas for hele grupper av eksponeringer, 

identifiseres ikke låntakerne i forbindelse med ekspo-

neringer som tilhører slike grupper der en misligholds-

hendelse anses å ha inntruffet. Forekomsten av 

spesifikke kredittrisikojusteringer for en gruppe av 

eksponeringer gir derfor ikke tilstrekkelig grunn til å 

konkludere med at en misligholdshendelse har inntruffet 

for hver av låntakerne eller eksponeringene som tilhører 

denne gruppen. 

13)  Institusjoner må kunne vise hvordan kriteriene for å 

skille mellom spesifikke kredittrisikojusteringer og 

generelle kredittrisikojusteringer anvendes i forbindelse 

med gjeldende regnskapsregelverk. Institusjonene bør 

derfor dokumentere denne prosessen. 

14)  Denne forordningen bygger på utkastet til tekniske 

reguleringsstandarder som Den europeiske banktil-

synsmyndighet har framlagt for Kommisjonen. 

15)  Den europeiske banktilsynsmyndighet har holdt  

åpne offentlige høringer om utkastet til de tekniske 

reguleringsstandardene som ligger til grunn for  

denne forordningen, analysert de mulige tilknyttede 

kostnadene og fordelene i samsvar med artikkel 10 i 

europaparlaments- og rådsforordning (EU)  

nr. 1093/2010(2) samt innhentet uttalelse fra interes-

sentgruppen for bankvirksomhet opprettet i samsvar 

med artikkel 37 i forordning (EU) nr. 1093/2010.  

  

(2) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1093/2010 av  

24. november 2010 om opprettelse av en europeisk tilsynsmyndighet 

(Den europeiske banktilsynsmyndighet), om endring av beslutning 

nr. 716/2009/EF og om oppheving av kommisjonsbeslutning 

2009/78/EF (EUT L 331 av 15.12.2010, s. 12).  
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VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Identifisering av generelle og spesifikke 

kredittrisikojusteringer med henblikk på anvendelsen  

av artikkel 111, 159, 166, 167, 168, 178, 246 og 266 i 

forordning (EU) nr. 575/2013 

1.  Ved anvendelsen av denne forordningen skal de beløpene 

som må inngå i en institusjons beregning av generelle og 

spesifikke kredittrisikojusteringer, være lik summen av de 

beløpene som en institusjons rene kjernekapital er redusert med 

for å gjenspeile tap som utelukkende er knyttet til kredittrisiko i 

henhold til gjeldende regnskapsregelverk, og som er innregnet i 

samsvar med dette i resultatregnskapet, uavhengig av om de 

følger av verdifall, verdijusteringer eller avsetninger for poster 

utenfor balansen. 

Beløp som følger av første ledd, og som er innregnet i løpet av 

regnskapsåret, kan inngå i beregningen av generelle og 

spesifikke kredittrisikojusteringer bare dersom de respektive 

beløpene er blitt trukket fra en institusjons rene kjernekapital, 

enten i samsvar med artikkel 36 nr. 1 i forordning (EU)  

nr. 575/2013 eller, når det gjelder delårsoverskudd eller 

overskudd ved årets slutt som ikke er blitt godkjent i samsvar 

med artikkel 26 nr. 2 i nevnte forordning, gjennom en 

tilsvarende umiddelbar reduksjon av ren kjernekapital med sikte 

på å fastsette ansvarlig kapital. 

2.  Beløpene nevnt i nr. 1 skal inngå i beregningen av 

institusjonens generelle kredittrisikojusteringer dersom de 

oppfyller begge følgende kriterier: 

a)  De er fritt og fullt ut tilgjengelige med hensyn til tidspunkt 

og beløp for å dekke kredittrisikotap som ennå ikke har 

oppstått. 

b)  De gjenspeiler kredittrisikotap for en gruppe av ekspo-

neringer for hvilke institusjonen på det aktuelle tidspunktet 

ikke har dokumentasjon på at en tapshendelse har 

inntruffet. 

3.  Alle andre beløp nevnt i nr. 1 skal inngå i beregningen av 

spesifikke kredittrisikojusteringer. 

4.  Forutsatt at kriteriene i nr. 2 er oppfylt, skal institusjonen 

ta med følgende tap i beregningen av generelle kredittrisiko-

justeringer: 

a)  Tap innregnet for å dekke høyere gjennomsnittlige porteføl-

jetap i løpet av de siste årene, selv om det på det aktuelle 

tidspunktet ikke finnes dokumentasjon på tapshendelser 

som støtter det tapsnivået som er observert tidligere. 

b)  Tap for hvilke institusjonen ikke har kjennskap til en 

kredittforringelse for en gruppe av eksponeringer, men der 

en viss grad av manglende betaling er statistisk sannsynlig 

på grunnlag av tidligere erfaringer. 

5.  Institusjonen skal alltid ta med følgende tap i beregningen 

av spesifikke kredittrisikojusteringer nevnt i nr. 3: 

a)  Tap innregnet i resultatregnskapet for instrumenter målt til 

virkelig verdi som representerer kredittrisikoverdifall i 

henhold til gjeldende regnskapsregelverk. 

b)  Tap som følge av aktuelle eller tidligere hendelser som 

påvirker en betydelig enkelteksponering eller eksponeringer 

som ikke er betydelige hver for seg, og som vurderes 

enkeltvis eller samlet. 

c)  Tap der historisk erfaring, justert på grunnlag av aktuelle 

observerbare data, viser at det har oppstått tap, men institu-

sjonen har ennå ikke kjennskap til hvilke enkeltekspo-

neringer disse tapene har oppstått for. 

Artikkel 2 

Fordeling av spesifikke kredittrisikojusteringer for en 

gruppe av eksponeringer til eksponeringene i gruppen 

1.  Når en spesifikk kredittrisikojustering avspeiler tap 

knyttet til kredittrisikoen for en gruppe av eksponeringer, skal 

institusjonene fordele den spesifikke kredittrisikojusteringen til 

alle enkelteksponeringer i den gruppen proporsjonalt i forhold 

til de risikoveide eksponeringene. For dette formål skal ekspo-

neringsverdiene fastsettes uten at det tas hensyn til eventuelle 

spesifikke kredittrisikojusteringer. 

2.  Ved behandling av forventet tapt beløp nevnt i artikkel 

159 i forordning (EU) nr. 575/2013 for en gruppe av 

eksponeringer som ikke er misligholdt, skal institusjoner ikke 

måtte fordele en spesifikk kredittrisikojustering til de enkelte 

eksponeringene i gruppen. 

3.  Når en spesifikk kredittrisikojustering gjelder en gruppe 

av eksponeringer der kravene til ansvarlig kapital i forhold til 

kredittrisiko beregnes delvis i henhold til standardmetoden og 

delvis i henhold til den interne kredittvurderingsmetoden, skal 

institusjonene fordele den spesifikke kredittrisikojusteringen til 

den gruppen av eksponeringer som dekkes av den enkelte 

metoden, proporsjonalt i forhold til de risikovektede ekspo-

neringsbeløpene for gruppen før tiltakene nevnt i nr. 1 og 2 

anvendes. For dette formål skal eksponeringsverdiene fastsettes 

uten at det tas hensyn til eventuelle spesifikke kredittrisiko-

justeringer.  
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4.  Når spesifikke kredittrisikojusteringer fordeles til ekspo-

neringer, skal institusjonene sikre at samme andel ikke fordeles 

til flere forskjellige eksponeringer. 

Artikkel 3 

Beregning av kredittrisikojusteringer for å fastsette 

eksponeringsverdien i samsvar med artikkel 111, 166, 167, 

168, 246 og 266 i forordning (EU) nr. 575/2013 

For å fastsette eksponeringsverdien i samsvar med artikkel 111, 

166–168, 246 og 266 i forordning (EU) nr. 575/2013 skal 

institusjoner beregne spesifikke kredittrisikojusteringer for en 

eksponering som beløpene for spesifikke kredittrisikojuste-

ringer for den enkelte eksponeringen, eller som beløpene for 

spesifikke kredittrisikojusteringer som institusjonen har fordelt 

til denne eksponeringen i samsvar med artikkel 2. 

Artikkel 4 

Beregning av generelle og spesifikke 

kredittrisikojusteringer med henblikk på behandling av 

forventet tapt beløp i samsvar med artikkel 159 i 

forordning (EU) nr. 575/2013 

1.  Med hensyn til behandlingen av forventet tapt beløp i 

samsvar med artikkel 159 i forordning (EU) nr. 575/2013 skal 

institusjonen beregne samlede generelle kredittrisikojusteringer 

knyttet til eksponeringene som inngår i behandlingen av 

forventet tapt beløp, som summen av de beløpene, identifisert 

som generelle kredittrisikojusteringer i samsvar med artikkel 1 i 

denne forordningen, som institusjonen har fordelt i henhold til 

artikkel 110 nr. 3 i forordning (EU) nr. 575/2013. 

2.  Med hensyn til behandlingen av forventet tapt beløp  i 

samsvar med artikkel 159 i forordning (EU) nr. 575/2013 skal 

beregningen av samlede spesifikke kredittrisikojusteringer 

knyttet til eksponeringene som inngår i behandlingen av 

forventet tapt beløp, være summen av beløpene i bokstav a) og 

b), unntatt misligholdte eksponeringer: 

a)  beløp identifisert som spesifikke kredittrisikojusteringer i 

samsvar med artikkel 1, som gjelder kredittrisikoen for en 

enkelt eksponering, 

b)  beløp identifisert som spesifikke kredittrisikojusteringer i 

samsvar med artikkel 1, som gjelder kredittrisikoen for en 

gruppe av eksponeringer, og som er blitt fordelt i samsvar 

med artikkel 2. 

3.  De samlede spesifikke kredittrisikojusteringene som er 

knyttet til en misligholdt eksponering, skal beregnes som 

summen av alle beløp for spesifikke kredittrisikojusteringer for 

den enkelte eksponeringen, eller som de beløpene for spesifikke 

kredittrisikojusteringer som institusjonen har fordelt til denne 

eksponeringen i samsvar med artikkel 2. 

Artikkel 5 

Beregning av spesifikke kredittrisikojusteringer i 

forbindelse med krav til ansvarlig kapital med henblikk på 

å fastslå mislighold i samsvar med artikkel 178 i forordning 

(EU) nr. 575/2013 

Med henblikk på å fastslå mislighold i samsvar med artikkel 

178 i forordning (EU) nr. 575/2013 skal spesifikke kreditt-

risikojusteringer beregnes som de beløpene for spesifikke 

kredittrisikojusteringer som er knyttet til kredittrisikoen for en 

enkelt eksponering eller en enkelt låntaker. 

Artikkel 6 

Dokumentasjon 

Institusjoner skal dokumentere identifiseringen og beregningen 

av generelle kredittrisikojusteringer og spesifikke kredittrisiko-

justeringer. 

Artikkel 7 

Ikrafttredelse 

Denne forordningen trer i kraft den 20. dagen etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 20. desember 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 __________  


