
 

Áætlun um setningu reglna og útgáfu leiðbeinandi tilmæla 2017 - 2018 

Nr. Heiti eða lýsing á innihaldi 
réttarheimildar 

Áætluð verklok Tegund EA Athugasemdir 

1.  Reglur til að innleiða tæknilega 
staðla CRR og CRD IV 

2017  
1. ársfjórðungur 

Fjármálafyrirtæki 
Varða gagnaskil, upplýsingaskyldu, 
útlánaáhættu, stórar áhættuskuldbindingar, 
eiginfjárgrunn og eiginfjárauka. 

2.  Reglur um fyrirgreiðslur 
fjármálafyrirtækis til venslaðra aðila 

2017  
1. ársfjórðungur 

Fjármálafyrirtæki Fela í sér uppfærslu vegna laga nr. 57/2015 
og nr. 96/2016. 

3.  Reglur um framkvæmd hæfismats 
stjórnarmanna og framkvæmdastjóra 

2017  
1. ársfjórðungur 

Fjármálafyrirtæki Fela í sér breytingar vegna laga nr. 57/2015.  

4.  Reglur um birtingu 
fjárfestingarkostnaðar lífeyrissjóða 

2017  
1. ársfjórðungur 

Lífeyrissjóðir Breyting á reglum um ársreikninga 
lífeyrissjóða, til að samræma upplýsingagjöf. 

5.  Reglur um vogunarhlutfall 2017  
2. ársfjórðungur 

Fjármálafyrirtæki Mun innleiða reglugerð (ESB) 2015/62. 

6.  Reglur til að innleiða tæknilega 
staðla CRR 

2017  
2. ársfjórðungur 

Fjármálafyrirtæki Varða markaðsáhættu, yfirfærða útlánaáhættu 
og vörpun lánshæfismats. 

7.  Leiðbeinandi tilmæli vegna 
markaðsáhættu 

2017  
2. ársfjórðungur 

Fjármálafyrirtæki Munu byggja á viðmiðunarreglum EBA um 
leiðréttingar vegna aðlagaðs binditíma. 



8.  Reglur um eðlilega og heilbrigða 
viðskiptahætti 

2017  
2. ársfjórðungur 

Fjármálafyrirtæki Endurskoðun á gildandi reglum. 

9.  Reglur um eðlilega og heilbrigða 
viðskiptahætti hjá 
vátryggingafélögum 

2017  
2. ársfjórðungur 

Vátryggingafélög Nýjar reglur, sambærilegar við reglur vegna 
starfsemi fjármálafyrirtækja. 

10.  Leiðbeinandi tilmæli um 
áhættustýringu verðbréfasjóða 

2017  
3. ársfjórðungur 

Rekstur sjóða Munu m.a. byggja á viðmiðunarreglum 
ESMA. 

11.  Leiðbeinandi tilmæli um 
ársreikninga vátryggingafélaga 

2017  
3. ársfjórðungur 

Vátryggingafélög Ný tilmæli til að samræma upplýsingagjöf í 
ársreikningum vátryggingafélaga. 

12.  Reglur til að innleiða tæknilega 
staðla skortsölureglugerðar 

2017 
3. ársfjórðungur 

Verðbréfamarkaður Helst í hendur við gerð frumvarps til laga um 
skortsölu fjármálagerninga. Alls fjórir 
tæknistaðlar ESMA. 

13.  Leiðbeinandi tilmæli vegna 
skortsölureglugerðar 

2017  
3. ársfjórðungur 

Verðbréfamarkaður Munu byggja á viðmiðunarreglum ESMA. 

14.  Reglur um framkvæmd hæfismats 
stjórnarmanna og framkvæmdastjóra 

2017  
4. ársfjórðungur 

Vátryggingafélög Endurskoðun á gildandi reglum. 

15.  Reglur um form reglubundinna 
gagnaskila 

2017  
4. ársfjórðungur 

Vátryggingafélög Felur í sér innleiðingu á tæknistaðli EIOPA. 

16.  Reglur um ferli vátryggingafélaga 
við skýrslugerð um gjaldþol og 
fjárhagslega stöðu o.fl. 

2017  
4. ársfjórðungur 

Vátryggingafélög Felur í sér innleiðingu á tæknistaðli EIOPA. 

17.  Reglur til að tryggja samræmd 
skilyrði við notkun staðalreglu o.fl. 

2017  
4. ársfjórðungur 

Vátryggingafélög Felur í sér innleiðingu á fimm tæknistöðlum 
EIOPA. 

18.  Reglur um aðferðir sem fylgja skal 
við mat á lánshæfismati 
utanaðkomandi aðila 

2017  
4. ársfjórðungur 

Vátryggingafélög Felur í sér innleiðingu á tæknistaðli EIOPA. 



19.  Leiðbeinandi tilmæli um gagnaskil 
og upplýsingagjöf vátryggingafélaga 

2017  
4. ársfjórðungur 

Vátryggingafélög Munu byggja á viðmiðunarreglum EIOPA. 

20.  Leiðbeinandi tilmæli um 
stjórnarhætti vátryggingafélaga 

2017  
4. ársfjórðungur 

Vátryggingafélög Munu byggja á viðmiðunarreglum EIOPA. 

21.  Leiðbeinandi tilmæli um framkvæmd 
eigin áhættu- og gjaldþolsmats 
vátryggingafélaga 

2017  
4. ársfjórðungur 

Vátryggingafélög Munu byggja á viðmiðunarreglum EIOPA. 

22.  Leiðbeinandi tilmæli vegna 
markaðs- og mótaðilaáhættu 
vátryggingafélaga 

2017  
4. ársfjórðungur 

Vátryggingafélög Munu byggja á viðmiðunarreglum EIOPA. 

23.  Leiðbeinandi tilmæli um mat á 
vátryggingaskuld 

2017  
4. ársfjórðungur 

Vátryggingafélög Munu byggja á viðmiðunarreglum EIOPA. 

24.  Leiðbeinandi tilmæli um frestaðan 
skatt 

2017  
4. ársfjórðungur 

Vátryggingafélög Munu byggja á viðmiðunarreglum EIOPA. 

25.  Leiðbeinandi tilmæli um aðskilnað 
starfssviða 

2017  
4. ársfjórðungur 

Verðbréfamarkaður Endurskoðun á gildandi leiðbeinandi 
tilmælum. 

26.  Leiðbeinandi tilmæli um efni 
starfsreglna stjórna og venslaða 
aðila 

2017  
4. ársfjórðungur 

Fjármálafyrirtæki Breytingar unnar í kjölfar samþykktar á 
reglum um fyrirgreiðslur til venslaðra aðila. 

27.  Leiðbeinandi tilmæli um 
fjárfestingarheimildir verðbréfasjóða 

2017  
4. ársfjórðungur 

Rekstur sjóða Munu byggja á viðmiðunarreglum ESMA. 

28.  Reglur til að innleiða tæknilega 
staðla AIFMD 

2017  
4. ársfjórðungur 

Rekstur sjóða Helst í hendur við gerð AIFMD frumvarps. 
Alls tveir tæknistaðlar ESMA. 

29.  Leiðbeinandi tilmæli vegna AIFMD 2017  
4. ársfjórðungur 

Rekstur sjóða Fernar viðmiðunarreglur ESMA, framgangur 
tilmælanna helst í hendur við gerð AIFMD 
frumvarps. 



30.  Reglur til að innleiða tæknilega 
staðla CRA 

2017  
4. ársfjórðungur 

Verðbréfamarkaður Veltur á framgangi CRA frumvarps. Fjórir 
tæknistaðlar. 

31.  Leiðbeinandi tilmæli vegna CRA 2017  
4. ársfjórðungur 

Verðbréfamarkaður Veltur á framgangi CRA frumvarps. 

32.  Reglur til að innleiða tæknilega 
staðla EMIR 

2017  
4. ársfjórðungur 

Verðbréfamarkaður Veltur á framgangi EMIR frumvarps. Alls um 
fimmtán tæknistaðlar. 

33.  Leiðbeinandi tilmæli vegna EMIR 2017  
4. ársfjórðungur 

Verðbréfamarkaður Veltur á framgangi EMIR frumvarps. Alls um 
sjö viðmiðunarreglur. 

34.  Reglur til að innleiða tæknilega 
staðla FICOD  

2017  
4. ársfjórðungur 

Fjármálafyrirtæki/ 
vátryggingafélög 

Veltur á framgangi frumvarps um 
viðbótareftirlit með fjármálasamsteypum. 

35.  Leiðbeinandi tilmæli um 
útlánaáhættu 

2018 Fjármálafyrirtæki Munu m.a. byggja á viðmiðunarreglum EBA 
og tilmælum frá Basel nefndinni. 

36.  Leiðbeinandi tilmæli um mat vegna 
virkra eignarhluta 

2018 Fjármálafyrirtæki/ 
vátryggingafélög 

Fela í sér breytingar vegna viðmiðunarreglna 
sameiginlegu nefndar Evrópsku 
eftirlitsstofnananna. 

37.  Reglur um sátt 2018 Vátryggingafélög Uppfærsla vegna laga nr. 100/2016. 

38.  Leiðbeinandi tilmæli um 
þarfagreiningu á vátryggingamarkaði 

2018 Vátryggingamiðlun Ný tilmæli til að samræma framkvæmd vegna 
þarfagreiningar. 

39.  Reglur um reikningsskil 
fjármálafyrirtækja 

2018 Fjármálafyrirtæki Uppfærsla á reglum Fjármálaeftirlitsins um 
ársreikninga og reikningsskil. 

40.  Leiðbeinandi tilmæli vegna stórra 
áhættuskuldbindinga 

2018 Fjármálafyrirtæki Fela í sér breytingar vegna viðmiðunarreglna 
frá EBA um stórar áhættuskuldbindingar. 

41.  Leiðbeinandi tilmæli vegna 
upplýsingaskyldu 

2018 Fjármálafyrirtæki Munu byggja á viðmiðunarreglum frá EBA 
vegna Pillar III. 



42.  Leiðbeinandi tilmæli um innri 
stjórnarhætti og framkvæmd 
hæfismats 

2018 Fjármálafyrirtæki Fyrirhuguð uppfærsla vegna endurskoðunar 
á viðmiðunarreglum EBA varðandi innri 
stjórnarhætti (GL 44) og hæfi stjórnenda. 

43.  Reglur um framkvæmd 
áhættustýringar 

2018 Fjármálafyrirtæki Unnið saman með breyttum leiðbeinandi 
tilmælum um innri stjórnarhætti.  

44.  Leiðbeinandi tilmæli um álagspróf 2018 Fjármálafyrirtæki Helst í hendur við endurskoðun á 
viðmiðunarreglum EBA vegna álagsprófa. 

45.  Reglur til að innleiða tæknilega 
staðla CRD IV 

2018 Fjármálafyrirtæki Tæknistaðlar vegna starfskjarastefnu og 
tilkynningar um starfsemi yfir landamæri. 

46.  Reglur til að innleiða tæknilega 
staðla BRRD 

2018 Fjármálafyrirtæki Veltur á framgangi BRRD frumvarps. 

47.  Leiðbeinandi tilmæli vegna BRRD 2018 Fjármálafyrirtæki Veltur á framgangi BRRD frumvarps. 

48.  Reglur til að innleiða tæknilega 
staðla sem varða lýsingar og 
gagnsæi á verðbréfamarkaði 

2018 Verðbréfamarkaður Alls 4 tæknistaðlar. 

49.  Reglur til að innleiða tæknilega 
staðla MiFID II / MiFIR 

2018 Verðbréfamarkaður Veltur á framgangi frumvarpsins.  

50.  Leiðbeinandi tilmæli vegna            
MiFID II / MiFIR 

2018 Verðbréfamarkaður Veltur á framgangi frumvarpsins.  

51.  Leiðbeinandi tilmæli um samskipti 
FME og endurskoðenda 

2018 Allir markaðir Endurskoðun sem mun byggja á 
viðmiðunarreglum frá EBA/EIOPA.  

 

Fyrirvari: Þetta skjal hefur að geyma áætlun Fjármálaeftirlitsins um setningu reglna og útgáfu leiðbeinandi tilmæla næstu tvö ár. Í því felst ekki 

skuldbinding um að ofangreindar reglur eða leiðbeinandi tilmæli verði tilbúin á áætluðum tíma, heldur er með upplýsingunum leitast við að 

undirbúa eftirlitsskylda aðila fyrir væntanlegar breytingar. Áætlunin verður endurskoðuð ársfjórðungslega sem getur leitt til þess að við bætast 

ný verkefni eða að forgangsröðun fyrirliggjandi verkefna breytist. Því ber ekki að líta á áætlunina sem tæmandi yfirlit yfir fyrirhuguð verkefni 

vegna setningar reglna og útgáfu leiðbeinandi tilmæla. 

Skjalið var síðast uppfært 15. febrúar 2017. 


