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Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Επιτρέπεται η αναπαραγωγή για εκπαιδευτικούς και μη εμπορικούς σκοπούς, εφόσον αναφέρεται 
η πηγή.

Σκοπός του παρόντος εγγράφου διαβούλευσης είναι να βοηθήσει τους ενδιαφερόμενους να κατανοήσουν 
και να αξιολογήσουν το σχέδιο κανονισμού της ΕΚΤ σχετικά με τα εποπτικά τέλη, το οποίο παρατίθεται στο 
Μέρος ΙΙΙ. Το παρόν έγγραφο δεν έχει ερμηνευτική αξία ούτε είναι νομικά δεσμευτικό. Πιο συγκεκριμένα, στο 
τελικό κείμενο του κανονισμού της ΕΚΤ σχετικά με τα εποπτικά τέλη, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει το 
δικαίωμα να υιοθετήσει διαφορετική θέση από αυτή που παρουσιάζεται στο παρόν έγγραφο. Επιπλέον, μόνο 
το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να παρέχει νομικώς δεσμευτική ερμηνεία των νομοθετικών 
διατάξεων της ΕΕ. 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν σχόλια μόνο όσον αφορά το Μέρος ΙΙΙ του παρόντος εγγράφου.

Το έγγραφο διαβούλευσης αποτελείται από τρία μέρη:
I. Σκεπτικό στο οποίο βασίζεται ο κανονισμός σχετικά με τα εποπτικά τέλη και πεδίο εφαρμογής του 
II. Περιεχόμενο του σχεδίου κανονισμού σχετικά με τα εποπτικά τέλη
 1. Γενικές αρχές του πλαισίου επιβολής τελών 
 2. Καθορισμός των συνολικών εποπτικών τελών 
 3. Συντελεστές υπολογισμού τελών
 4. Μεθοδολογία υπολογισμού μεμονωμένων εποπτικών τελών
 5. Διαδικαστικές πτυχές της τιμολόγησης
 6. Μεταβολή καθεστώτος: νέες εποπτευόμενες οντότητες, ανάκληση αδειών και μεταβολή του  
  εποπτικού καθεστώτος εντός του ΕΕΜ 
 7. Κυρώσεις και προσφυγές 
 8. Συνεργασία με τις εθνικές αρμόδιες αρχές
 9. Λογοδοσία και υποβολή εκθέσεων
III. Το σχέδιο κανονισμού σχετικά με τα εποπτικά τέλη



I RATIONALE FOR AND SCOPE OF AN ECB REGULATION ON 
SUPERVISORY FEES 

(1) The Single Supervisory Mechanism (SSM) is established by Council Regulation (EU) No 
1024/20131 (hereinafter the “SSM Regulation”). The SSM Regulation entered into force on 3 
November 2013 and the ECB will assume its SSM-related tasks from 4 November 2014. 

(2) The expenditure incurred by the ECB in relation to the tasks conferred on it under Articles 4 to 
6 of the SSM Regulation will be covered by fees in accordance with Article 30 of the SSM 
Regulation. The ECB will levy supervisory fees on:  

(a) credit institutions established in euro area Member States or non-euro area Member States 
that have established a close cooperation under Article 7 of the SSM Regulation 
(hereinafter jointly and individually referred to as “participating Member States”); 

(b) branches established in a participating Member State by a credit institution located in a 
non-participating Member State.2 

I.1 Supervision under the SSM 

(3) The SSM is a system of financial supervision composed of the ECB and the national competent 
authorities (NCAs) of participating Member States.3 Within the SSM, the ECB will be 
responsible for the direct supervision of significant credit institutions, while the NCAs will be 
responsible for the direct supervision of less significant credit institutions.4 The ECB will also 
be responsible for the effective and consistent functioning of the SSM. In this context, it will be 
exclusively competent to grant and withdraw authorisations for credit institutions and to assess 
acquisitions of qualifying holdings in all credit institutions. Furthermore, the ECB will be able 
to issue general instructions to the NCAs with regard to the supervision of less significant 
supervised entities and will retain investigatory powers over all supervised entities. Such powers 
include the authority to request information, conduct investigations and carry out on-site 
inspections, as well as the power to take up direct supervision of less significant supervised 
entities, when necessary, to ensure a consistent application of high supervisory standards. 

1  Council Regulation (EU) No 1024/2013 conferring specific tasks on the ECB concerning policies relating to the 
prudential supervision of credit institutions (OJ L 287, 29.10.2013, p. 63). 

2  Branches are secondary and dependent commercial facilities and therefore, unlike subsidiaries, not separate legal entities.  
3  See Article 2(9) of the SSM Regulation.  
4  The distinction between significant and less significant credit institutions is laid down in Article 6(4) of the SSM 

Regulation and Part IV of Regulation (EU) No 468/2014 of the European Central Bank of 16 April 2014 establishing the 
framework for cooperation within the Single Supervisory Mechanism between the European Central Bank and national 
competent authorities and with national designated authorities (SSM Framework Regulation) (ECB/2014/17) (OJ L141, 
14.5.2014, p.1).  
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(4) Benefits of the SSM: The establishment of the SSM will contribute to restoring confidence in 
the banking sector through independent, integrated supervision in all participating Member 
States.  

(5) The SSM will also contribute to the effective application of the single rulebook for financial 
services and the harmonisation of supervisory procedures and practices by removing national 
specificities. This harmonisation will bring efficiency benefits for supervised entities as they 
will no longer be required to comply with a range of supervisory systems across participating 
Member States. This is particularly true for significant cross-border credit institutions. 

I.2 The ECB Regulation on supervisory fees 

(6) The ECB must have adequate resources at its disposal to carry out its supervisory tasks 
effectively. Such resources must be financed via a fee, in order to ensure both the ECB’s 
independence from the NCAs and market participants, and a clear separation of monetary policy 
and supervisory tasks. The fee will be levied on the entities supervised within the SSM. 
Together, the SSM Regulation and the ECB Regulation on supervisory fees will provide the 
legal framework for the levying of fees within the SSM. 

I.3 Legal basis of the ECB Regulation on supervisory fees 

(7) Article 30 of the SSM Regulation provides that “the ECB shall levy an annual supervisory fee 
on credit institutions established in the participating Member States and branches established in 
a participating Member State by a credit institution established in a non-participating Member 
State” (hereinafter “supervised entities”). The amount of the fee levied on a supervised entity 
will be calculated in accordance with the arrangements established by the ECB. The ECB will 
publish the detailed operational arrangements for its SSM-related tasks by means of regulations 
and decisions.5 This requirement also applies to the arrangements for calculating supervisory 
fees. It was therefore decided that the arrangements for calculating the SSM fees should be 
established in the form of an ECB regulation. 

(8) An ECB regulation has general application. It is binding in its entirety and directly applicable in 
all euro area Member States. It is thus the appropriate legal instrument to organise the practical 
arrangements for the implementation of Article 30 of the SSM Regulation. The SSM Regulation 
and the ECB Regulation on supervisory fees (once adopted by the ECB’s Governing Council) 
will both form part of EU law and will prevail over national law for the aspects that they 
regulate. 

5  See Article 33(2) of the SSM Regulation. 
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(9) Before adopting the ECB Regulation on supervisory fees, the ECB must carry out open public 
consultations and analyse the potential related costs and benefits, and publish the results of 
both.6 In accordance with the Interinstitutional Agreement7 between the European Parliament 
and the ECB, the draft Regulation on supervisory fees was sent to the relevant committee of the 
European Parliament before the launch of the public consultation. 

I.4 Scope of the ECB Regulation on supervisory fees 

(10) The ECB Regulation on supervisory fees (in its current draft form hereinafter referred to as the 
“draft Regulation on supervisory fees”) lays down all the rules and procedures for a fair and 
proportionate SSM-related fee policy. 

(11) In particular, the draft Regulation on supervisory fees sets out the methodology for calculating, 
allocating and levying the annual supervisory fee. Pursuant to Article 30 of the SSM 
Regulation, it sets out: 

(a) the methodology for calculating the total amount of the annual supervisory fees – Part 
II.2; 

(b) the methodology and criteria for calculating the annual supervisory fee to be levied on 
individual supervised entitities – Part II.3 to Part II.5; 

(c) the procedure for collecting the annual supervisory fee – Part II.5; 

(d) the cooperation between the ECB and the NCAs – Part II.8. 

(12) NCA expenditure for supervisory tasks is not included: The NCAs play an important role within 
the SSM. For the supervisory tasks related to significant institutions that are supervised directly 
by the ECB, the NCAs cooperate with and assist the ECB, while those related to less significant 
institutions are performed mostly by the NCAs upon instruction from the ECB. The costs 
incurred by the NCAs through carrying out the latter tasks are not taken into account in the 
calculation of the amount of the supervisory fee levied by the ECB. 

(13) In line with Article 30(5) of the SSM Regulation, the draft Regulation on supervisory fees is 
without prejudice to the right of the NCAs to levy fees in accordance with national law, to the 
extent that supervisory tasks have not been conferred on the ECB or in respect of the costs of 
cooperating with and assisting the ECB in the performance of its supervisory tasks. 

6  See Article 30(2) of the SSM Regulation. 
7  Interinstitutional Agreement between the European Parliament and the European Central Bank on the practical modalities 

of the exercise of democratic accountability and oversight over the exercise of the tasks conferred on the ECB within the 
framework of the Single Supervisory Mechanism (OJ L 320, 30.11.2013, p. 1). 
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II CONTENT OF THE DRAFT REGULATION ON SUPERVISORY 
FEES 

II.1 General principles of the fee framework 

(14) Entities covered by the draft Regulation on supervisory fees: The ECB is responsible for the 
effective and consistent functioning of the SSM in its entirety, i.e. in respect of both significant 
and less significant supervised entities. 

(15) Obligation to pay fees: All supervised entities that are supervised within the SSM are obliged 
to pay an annual supervisory fee to the ECB. 

(16) Different fees for varying degrees of supervision: The amount to be paid by the significant 
and less significant supervised entities will differ, in order to reflect the varying degrees of 
supervisory scrutiny by the ECB.8 In particular, it is expected that the share of the total 
supervisory expenditure to be recovered from the less significant supervised entities will be 
much lower than that from the significant supervised entities. 

(17) Fee calculation on the basis of entity groups: Supervisory fees “shall be calculated at the 
highest level of consolidation within participating Member States”.9 Therefore, the supervisory 
fee is to be calculated at the level of the highest entity in the ownership structure that is 
established in participating Member States and not on the basis of individual entities. All 
subsidiaries of this supervised entity are considered as belonging to the same supervised group. 
The calculation of fees will exclude subsidiaries established in non-participating Member 
States. 

(18) Addressee of the fee notice: The fee notice is to be addressed to each supervised entity that is 
not part of a group, or to one member of a group of supervised entities. In the latter case, only 
one fee notice is to be issued for the whole group. The members of the group are required to 
identify a fee debtor and send notification thereof to the ECB. If the ECB does not receive 
notification of the fee debtor by 1 March of a given fee period, the fee notice for that fee period 
will be sent to a supervised entity within the group, as determined by the ECB. The ECB 
reserves the right to determine the fee debtor, if deemed appropriate. 

(19) Grouping of subsidiaries of parent entities outside participating Member States: 
Supervised subsidiaries of parent entities established outside the participating Member States 
are also to be charged a fee, but treated separately and not consolidated when calculating the 
fee. 

8  See Article 9 of the draft Regulation on supervisory fees. 
9  See Article 30(3) of the SSM Regulation. 
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(20) Grouping of branches: Supervised branches of entities located outside a participating Member 
State are treated as follows: 

a) Two or more branches of the same entity that are located in the same participating 
Member State are deemed to be one branch; 

b) Branches of the same entity that are located in different participating Member States are 
treated separately; 

c) A branch and a subsidiary of the same entity that are located in the same participating 
Member State are not combined when calculating the fee. 

II.2 Determination of the overall supervisory fee 

(21) Amount to be recovered: The amount to be recovered via annual supervisory fees is based on 
the ECB’s annual expenditure in relation to its supervisory tasks, comprising all operating 
expenses, including those related to support functions and the depreciation of fixed assets. 

(22) Determination of the annual expenditure: More precisely, the annual expenditure will 
comprise primarily the expenses of the new business areas that have been established to carry 
out SSM-related tasks, i.e. the Directorates General Micro-Prudential Supervision I, II, III and 
IV, the Directorate General Macro-Prudential Policy and Financial Stability, and the 
Supervisory Board and its Secretariat. In addition, these supervisory business areas will use 
support services provided by the ECB, including services for the rental of premises, human 
resources management, administration, budgeting and accounting, as well as legal, internal 
audit, statistical, language and IT services. Services provided to the supervisory business areas 
will be billed in full in accordance with the ECB’s cost accounting framework. 

(23) In addition, the amount to be recovered via the annual supervisory fee will take into account (i) 
any damages, in the context of the SSM, incurred by the ECB and to be paid to a third party; (ii) 
any fees related to previous fee periods that are determined as not collectible; (iii) any interest 
payments received owing to late payment by the fee debtor; and (iv) any amounts received or 
refunded in the context of authorisations of new supervised entities, the withdrawal of 
authorisations from supervised entities or changes in the status of supervised entities from 
significant to less significant or vice versa. 

(24) Development in annual expenses: On the one hand, the supervisory activities may include 
those that are intended to be temporary and/or that may vary considerably from year to year. On 
the other hand, the ECB is still in a transition phase, building up its supervisory capacity. The 
“steady state” level of the ECB’s total supervisory expenditure will become apparent in the 
medium term. To mitigate the risks this entails, the ECB will (i) exercise sound financial 
management and budgetary control over all areas of expenditure; and (ii) seek to contain any 
unavoidable volatility in order to minimise the impact on supervised entities. 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ όσον αφορά το σχέδιο κανονισμού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σχετικά με τα εποπτικά τέλη 
5



(25) Expected expenditure during the first fee period: For the first fee period, encompassing the 
final two months of 2014 and the 2015 advance payment, the ECB estimates the expenditure to 
be recovered at approximately €300 million10, broken down into €40 million for 2014 and 
€260 million for 2015. The latter can be broken down into roughly 60% for gross salaries and 
other personnel costs, approximately 10% for premises-related costs and around 30% for other 
operating expenses such as travel, consultancy and IT services. 

II.3 Fee factors 

(26) Importance and risk profile determine fees: The SSM Regulation stipulates that supervisory 
fees must be based on objective criteria relating to the importance and risk profile of the 
supervised entity, as well as its risk-weighted assets.11 

(27) Total assets as an appropriate indicator of importance: The draft Regulation on supervisory 
fees stipulates that total assets (TA) will be the indicator of the importance of a supervised 
entity. As the SSM Regulation defines TA as a primary parameter for assessing significance,12 
the ECB has selected the same variable for determining importance for the calculation of 
individual supervisory fees. Moreover, TA is closely related to the allocation of supervisory 
resources, reflecting the principle that the greater the value of TA, the more important the 
supervised entity and the more intensive the level of supervision required. 

(28) Total risk exposure as an appropriate indicator of risk profile: Total risk exposure (TRE) is 
considered to be the appropriate variable for measuring the risk profile, including risk-weighted 
assets, of the supervised entities. TRE is used for calculating capital ratios pursuant to Article 92 
of the Capital Requirements Regulation (CRR)13 and covers different types of risk, in particular 
credit risk, counterparty credit risk, dilution risk, several forms of market risk, and operational 
risk. It is considered to be an appropriate and well-defined measure that complies with the 
requirements of the SSM Regulation. 

(29) Relative weights of fee factors: The importance (i.e. TA) and risk profile (i.e. TRE) are given 
equal weight in the fee calculation, i.e. both fee factors are weighted at 50%. There appears to 
be no rationale for any other weighting scheme. 

10  This is a preliminary estimation based on the best available information at this juncture. 
11  See Article 30(3) of the SSM Regulation. 
12  See Article 6(4) of the SSM Regulation. The criteria laid down for determining significance are (i) size; (ii) importance 

for the economy of the EU or any participating Member State; (iii) significance of cross-border activities; (iv) request for 
or receipt of public financial assistance directly from the European Financial Stability Facility (EFSF) or the European 
Stability Mechanism (ESM); and (v) qualifying as one of the three most significant credit institutions in a participating 
Member State.  

13  Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on prudential requirements 
for credit institutions and investment firms and amending Regulation (EU) No 648/2012 (OJ L 176, 27.6.2013, p.1). 
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(30) Exclusion of subsidiaries in non-participating Member States: The SSM Regulation 
stipulates that, for the purposes of calculating the fee, subsidiaries established in non-
participating Member States are to be excluded from the fee factors used.14  

(31) Obligation to provide data: If data on fee factors (TA and TRE) made available through 
regular supervisory or other reporting sources do not meet the requirements in terms of quality, 
definition or timeliness, the ECB may require the provision of all necessary data to support the 
fee calculation methodology. All supervised entities must provide the ECB with such data via 
their NCA. 

(32) Frequency and reference date for the collection of data on fee factors: The reporting 
frequency for fee factors is annual. The reference date for the fee factors (TA and TRE) is the 
end of the calendar year (i.e. 31 December) of the previous year. The first reference date is 31 
December 2014. 

(33) Access to information by the ECB: Under the CRR, the European Banking Authority was 
given the mandate to develop implementing technical standards (ITS) that specify the details of 
the regulatory reporting requirements to be applied in the EU. The ITS will be part of the single 
rulebook, the aim of which is to enhance regulatory harmonisation in the EU banking sector and 
facilitate a proper functioning of cross-border supervision. They prescribe uniform formats, 
frequencies, reporting dates, definitions and IT solutions to be used by credit institutions in 
Europe, at both the individual and the consolidated level.15 

(34) Reporting requirements for TA: The total value of the assets of a supervised entity is derived 
from the “total assets” line on a balance sheet prepared in accordance with EU law for 
prudential purposes. In line with the SSM Framework Regulation, figures under the accounting 
scope of consolidation, as reported in the credit institutions’ audited financial statements, are 
considered a fallback option for credit institutions and branches that are currently not required to 
report figures in accordance with EU law for prudential purposes based on the prudential scope 
of consolidation. 

(35) Specific reporting requirements for TA of supervised groups: As outlined in paragraph 30, 
in the case of supervised groups it is necessary to exclude subsidiaries established in non-
participating Member States. Fulfilment of this obligation requires information on the 
intragroup transactions of the entities of the group and the subsidiaries located in non-
participating Member States and third countries that is not available via the ITS on supervisory 
reporting or other reporting sources. Therefore, in the case of supervised groups with 
subsidiaries outside the SSM area, the supervised group must calculate TA directly at the sub-

14  See Recital 77 of the SSM Regulation. 
15  With the exception of the supervisory framework for financial reporting (FINREP), which, in principle, only applies at 

the consolidated level, and when applying International Financial Reporting Standards. 
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consolidated level and disclose this information. Information on TA calculated at the sub-
consolidated level by the supervised groups concerned will be collected by the ECB via the 
NCAs in accordance with methodologies and procedures to be established by the ECB and 
published on its website. This obligation to directly calculate and return sub-consolidated TA 
data for the purposes of calculating the supervisory fee is proportionate, as these data impact the 
fee calculations for all credit institutions and are not otherwise available. 

(36) ITS foreseen as the basis for the provision of data on TRE: It is expected that data on TRE 
for all supervised entities will be sourced from the supervisory data submitted in accordance 
with the ITS. This would involve taking data on TRE obtained from the common reporting 
(COREP) framework. Sub-consolidated TRE data for all subsidiaries and operations controlled 
by the parent entity in participating Member States would be derived from the contribution to 
the risk exposure amount of each of the entities within the consolidated group. 

(37) TRE for branches: Given that branches are secondary and dependent commercial facilities, 
and not separate legal entities distinct from the principal company, information on the TRE of 
branches may not be available. The ECB considers that it would not be proportionate or cost-
efficient to establish a requirement for branches to submit this information for the purposes of 
calculating the supervisory fee. For this reason, it is foreseen that the TRE factor for branches 
will be set at zero. 

(38) Publication of the data on TA and TRE on the ECB’s website: The ECB will publish the TA 
and TRE amounts on its website prior to the issuance of the fee notice and for significant and 
less significant supervised entities separately. 

II.4 Methodology for calculating individual supervisory fees 

(39) Split of expenditure to be recovered: The annual amount to be recovered will be related to the 
status of the supervised entity, reflecting the varying degrees of supervisory scrutiny by the 
ECB.16 Therefore, the annual amount to be recovered will be split into two amounts, i.e. the 
amount to be recovered from significant supervised entities and the amount to be recovered 
from less significant supervised entities. This split will be determined on the basis of the costs 
incurred by the ECB’s business areas that are responsible for the supervision of significant 
supervised entities and the business areas overseeing the supervision of less significant 
supervised entities respectively. Based on the preliminary estimate of expenditure to be 
recovered for the first fee period, as outlined in Part II.2, the split would be €255 million for the 
significant supervised entities and €45 million for the less significant supervised entities. 

16  See Article 9 of the draft Regulation on supervisory fees. 
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(40) Once the proportion of the total expenditure has been determined for each category of 
supervised entity, the individual supervisory fee for each supervised entity will be calculated on 
the basis of the methodology outlined below. 

(41) Composition of fee: The annual supervisory fee will consist of two elements – a fixed 
minimum fee component and a variable fee component. The sum of the minimum fee and the 
variable fee will constitute the annual fee to be paid by each supervised entity. 

(42) Minimum fee component: A percentage of the total amount to be allocated to supervised 
entities is distributed to all entities in the same category (i.e. the category of significant entities 
or that of less significant entities). The minimum fee component represents the lower limit of 
the supervisory fee. The percentages will be kept stable over time, which means that the actual 
minimum fee will then vary in line with the total expenditures to be recovered.  

(43) Minimum fee percentage for significant entities: The minimum fee percentage for significant 
entities will be 10%. In each participating country, at least the three most significant credit 
institutions will be subject to direct supervision by the ECB, irrespective of their total asset size. 
These credit institutions may be small relative to the other supervised entities in this category. 
For this reason, the ECB will halve the minimum fee component for the smaller significant 
institutions with total assets of €10 billion or less. 

(44) Minimum fee percentage for less significant entities: The minimum fee percentage for the 
less significant entities will be 10%. 

(45) Variable fee component: The distribution of the amounts remaining after the deduction of the 
minimum fee component will be conducted on the basis of the fee factors (i.e. TA and TRE). 
An entity’s share in the variable component will depend directly on the entity’s weighted fee 
factors as a proportion of the sum of all entities’ weighted fee factors. The table below provides 
an example: 

 
 TA (50%) TRE (50%) Proportion of expenditure 

Entity A 100 30 [(100/400)*0.5]+[(30/100)*0.5] = 27.5% 

Entity B 300 70 [(300/400)*0.5]+[(70/100)*0.5] = 72.5% 

Total 400 100 100.0% 

(46) Impact analysis: An analysis of the impact of the foreseen methodology has been conducted, 
when applied to preliminary data. 

(47) For significant supervised entities, the supervisory fees may range from roughly €150,000 for 
the smallest ones to about €15 million for the largest ones. The majority of these entities, 
representing nearly 50%, are expected to have weighted fee factors in the range of €30 billion to 
€200 billion. The average fee calculated for this category may then vary from about €700,000 to 
about €2 million. 
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(48) For less significant supervised entities, the supervisory fees may range from roughly €2,000 for 
the smallest ones to about €210,000 for the largest ones. The majority of these entities, 
representing nearly 75%, are expected to have TA in the range of €1 million to €1 billion. The 
average fee calculated for this category may then vary from about €2,000 to €7,000. 

II.5 Procedural aspects of invoicing 

(49) Advance payment based on a reasonable estimate: In principle, supervised entities will be 
charged annually in advance, using the budget of the ECB17 necessary to carry out the tasks 
conferred on it by the SSM Regulation to calculate the amount to be charged. The budget for a 
particular year will be finalised towards the end of the previous year. The collection of an 
advance payment on the basis of an estimate is explicitly provided for in Article 30 of the SSM 
Regulation. 

(50) Treatment of surplus/deficit: The annual supervisory fee levied by the ECB must cover, but 
not exceed, the annual expenditure incurred by the ECB in the relevant fee period in relation to 
the supervisory tasks conferred on it by the SSM Regulation18. As the advance payment is based 
on an estimate, a surplus or deficit between the amount collected in advance and the actual 
expenditure incurred may arise. The surplus or deficit from the previous year, if any, will be 
deducted from or added to the advance payment for the following year. 

(51) Publication of overall amount to be recovered: Prior to the issuance of the fee notices, the 
ECB will publish on its website the total annual amount to be collected in the current fee period, 
split into the amount recoverable from significant supervised entities and that recoverable from 
less significant supervised entities. This will represent the total amount to be collected from all 
supervised entities, consisting of (a) the estimated total annual expenditure collected in advance 
for the current fee period; and (b) the surplus (or deficit) from the previous year, if any, that will 
be refunded (or charged). The total amount will also include any other amounts received or paid 
in the previous period, such as damages paid, interest received for late payments of fees or 
adjustments to income resulting from changes in the status of supervised entities. 

(52) Fee notice: The ECB will issue fee notices on an annual basis to each supervised entity within 
the first eight months of the calendar year. The foreseen date of issuance of the fee notices is 
between June and August. 

(53) Elements of the fee notice: As a minimum, a fee notice will contain the following elements: 

17  Article 29(1) of the SSM Regulation states that the ECB’s expenditure for carrying out the tasks conferred on it by the 
SSM Regulation must be separately identifiable within the budget of the ECB. 

18  Specifically the tasks set out in Articles 4 to 6 of the SSM Regulation. 
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a) the details of the fee debtor to whom a fee notice is being sent (i.e. contact person, 
address, country, VAT registration number and/or a bank identification number (if 
relevant); 

b) the total amount of the fee, split into the minimum fee component and the variable fee 
component; 

c) the period to which the fee relates; 

d) the individual fee factors applied for the purposes of calculating the fee; 

e) the due date of the payment;  

f) the means of payment and bank account details of the ECB. 

(54) Payment maturity date: The fee is due within 30 days of the fee notice being issued. A credit 
institution is deemed to have paid within the payment period if the fee has been credited in euro 
to the ECB’s account by the 30th day after the fee notice has been issued. If the 30th day after 
the issuance date of the fee notice falls on a Saturday, Sunday or a public holiday, the fee is to 
be credited to the ECB’s account by the working day preceding the due date. 

(55) Partial payment or non-payment of fees: In the event of a partial payment or non-payment by 
the due date, the ECB will initiate a follow-up procedure and will notify the fee debtor of the 
outstanding amount. 

(56) Penalty fee: In the case of overdue payments (or partial payments), an interest amount (penalty 
fee) will be imposed on the fee debtor. The interest amount will accrue on a daily basis on the 
overdue amount19 outstanding from the date on which the payment was due. 

(57) First fee notice: The first fee notice will be issued in 2015. It will cover the advance payment 
for 2015 and the actual expenditure incurred during the first fee period, i.e. November and 
December 2014. 

II.6 Change in status: new supervised entities, withdrawal of authorisation and the change in 
supervisory status within the SSM 

(58) Pro-rata approach for supervised entities that change status: Each supervised entity is 
obliged to pay a supervisory fee for the portion of the year for which it is supervised by the 
SSM. It follows that supervised entities that are authorised will be obliged to pay a supervisory 
fee covering the period from the date of authorisation to 31 December of that year. Similarly, an 
entity whose authorisation is revoked or lapses during the course of the year will be obliged to 
pay a supervisory fee covering the period from 1 January to the date on which its authorisation 

19  The overdue amount is the difference between the amount charged and the amount credited to the ECB’s bank account 
within the payment period. 
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lapsed or was revoked. The supervisory fee payable will be calculated on the basis of the 
number of full months during the fee period that the supervised entity was supervised. 

(59) Pro-rata approach for a change in status between significant and less significant: Since, 
over time, the status of a credit institution can change between significant and less significant, a 
procedure has been set out for reviewing and determining the annual supervisory fee based on 
the status of a supervised entity. The annual supervisory fee will be calculated on the basis of 
the number of months during the fee period that a supervised entity was significant or less 
significant on the last day of the month. 

(60) The change in status of a supervised entity from significant to less significant and vice versa 
will be determined in an ECB decision that will specify the date on which the change in status 
becomes effective.20 

(61) Changes in status after calculation of fee has been finalised: Where the annual supervisory 
fee levied deviates from the fee calculated on the basis of paragraphs 58 or 59 above, a refund to 
the supervised entity will be paid or an invoice will be issued by the ECB.  

The ECB will publish on its website a list of those credit institutions identified as significant 
supervised entities or as forming part of a significant supervised group. Furthermore, the ECB 
will publish on its website a list of each entity that is supervised by an NCA together with the 
name of the supervising NCA. These lists will be updated on a regular basis.21 

II.7 Sanctions and appeals 

(62) Appeals: Within one month of receipt of a fee notice, a fee debtor will be able to submit an 
appeal against it to the Administrative Board of Review. 

(63) Sanctions: If a supervised entity is in breach of its obligations as these arise under the 
Regulation on supervisory fees, the ECB may impose sanctions in accordance with Council 
Regulation (EC) No 2532/98.22  

II.8 Cooperation with the NCAs 

(64) Cost-effectiveness of the overall supervision: The SSM Regulation has changed the 
supervisory architecture for all supervised entities in participating Member States. This will 
necessarily have an impact on the overall cost of supervision resulting from the sum of 
expenditure at the national and the supranational level. It is a stated objective of the SSM 

20  See Articles 43 to 47 of the SSM Framework Regulation. 
21  See Article 49 of the SSM Framework Regulation. 
22  Council Regulation (EC) No 2532/98 of 23 November 1998 concerning the powers of the European Central Bank to 

impose sanctions (OJ L 318, 27.11.1998, p. 4). See Article 18(7) of the SSM Regulation. 
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Regulation23 that due regard should be given to ensuring that supervision remains cost-effective 
and its costs reasonable for all credit institutions and branches concerned. In this regard, the 
ECB must communicate with the NCAs before determining the total amount of the annual 
supervisory fee. 

(65) ECB to communicate with the NCAs on final fee level: The ECB will develop and implement 
a channel of communication between the NCAs and the ECB. Prior to deciding on the final fee 
level,24 it will use this channel to ensure that supervision remains cost-effective and reasonable 
for all credit institutions and branches concerned.  

(66) Rights of the NCAs to charge fees: The right of the ECB to levy a supervisory fee is without 
prejudice to the right of the NCAs to levy fees in accordance with national law and, to the 
extent supervisory tasks have not been conferred on the ECB, or in respect of the costs of 
cooperating with and assisting the ECB and acting on its instructions.25 

II.9 Accountability and reporting 

(67) Annual Report: The ECB is accountable to the European Parliament and to the Council for the 
implementation of the supervisory fee framework. On an annual basis, the ECB will submit to 
the European Parliament, to the Council, to the Commission and to the Eurogroup a report on 
the execution of the tasks conferred on it by the SSM Regulation, including information on the 
amount of the supervisory fees. This reporting requirement is further specified in the 
Interinstitutional Agreement between the European Parliament and the ECB, confirming that the 
SSM Annual Report must cover the method for calculating the supervisory fees together with 
the budget for supervisory tasks.26 

(68) Review clause: The ECB will conduct a review of this Regulation on supervisory fees, in 
particular of the methodology and criteria for calculating the annual supervisory fee to be levied 
on each supervised entity or group, no later than 2017. 

(69) Explanation of the calculation of the supervisory fees on the ECB’s website: The 
supervisory fees and an explanation of how they are calculated will be published on the ECB’s 
website.  

23  See Article 30(3) of the SSM Regulation. The ECB must communicate with the national competent authority before 
deciding on the final fee level so as to ensure that supervision remains cost-effective and reasonable for all credit 
institutions and branches concerned. 

24  ibid. 
25  See Article 30(5) of the SSM Regulation. 
26  As stated in the accountability, access to information, confidentiality provision of the Interinstitutional Agreement 

between the European Parliament and the European Central Bank (see footnote 8). 
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III THE DRAFT REGULATION ON SUPERVISORY FEES 
This draft Regulation is a working draft for consultation purposes only. It does not purport to 
represent or prejudge the final proposal for an ECB Regulation on supervisory fees to be presented 
by the Supervisory Board to the Governing Council in accordance with Article 30 of the SSM 
Regulation. 
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 
της [date Month YYYY] 

σχετικά με τα εποπτικά τέλη  

([EΚΤ/YYYY/XX]) 

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, 

 

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 του Συμβουλίου, της 15ης Οκτωβρίου 2013, για 
την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σχετικά με τις πολιτικές που 
αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων1, και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 3 
δεύτερο εδάφιο, το άρθρο 30 και το άρθρο 33 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο, 

Έχοντας υπόψη τη δημόσια διαβούλευση και την ανάλυση που διενεργήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 
30 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013, 

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

(1) Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 θεσπίζει ενιαίο εποπτικό μηχανισμό (ΕΕΜ) ο οποίος 
αποτελείται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και τις εθνικές αρμόδιες αρχές 
(ΕΑΑ).  

(2) Η ΕΚΤ είναι υπεύθυνη για την αποτελεσματική και συνεπή λειτουργία του ΕΕΜ όσον αφορά 
όλα τα πιστωτικά ιδρύματα, τις χρηματοδοτικές εταιρείες συμμετοχών και τις μεικτές 
χρηματοοικονομικές εταιρείες συμμετοχών στο σύνολο των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ, 
αλλά και σε κράτη μέλη εκτός ζώνης ευρώ τα οποία καθιερώνουν στενή συνεργασία με την 
ΕΚΤ. Οι κανόνες και διαδικασίες που διέπουν τη συνεργασία μεταξύ της ΕΚΤ, των ΕΑΑ και 
των εθνικών εντεταλμένων αρχών εντός του ΕΕΜ καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
468/2014 (EKT/2014/17) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας2. 

(3)  Το άρθρο 30 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 προβλέπει ότι η ΕΚΤ επιβάλλει ετήσιο 
εποπτικό τέλος στα πιστωτικά ιδρύματα τα οποία είναι εγκατεστημένα στα συμμετέχοντα 
κράτη μέλη και στα υποκαταστήματα πιστωτικών ιδρυμάτων εγκατεστημένων σε μη 
συμμετέχοντα κράτη μέλη, τα οποία είναι εγκατεστημένα σε συμμετέχοντα κράτη μέλη. Τα εν 
λόγω τέλη σκοπό έχουν να καλύπτουν, χωρίς να υπερβαίνουν, τις δαπάνες που βαρύνουν την 

1  ΕΕ L 287 της 29.10.2013, σ. 63. 
2  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 468/2014 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 16ης Απριλίου 2014, που θεσπίζει το 

πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, των εθνικών αρμόδιων αρχών και των εθνικών 
εντεταλμένων αρχών εντός του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού (κανονισμός για το πλαίσιο ΕΕΜ) (EΚΤ/2014/17) (ΕΕ L 
141 της 14.5.2014, σ. 1). 
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ΕΚΤ σε σχέση με τα καθήκοντα τα οποία της ανατίθενται δυνάμει των άρθρων 4 έως 6 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013.  

(4)  Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1024/2013, η ΕΚΤ είναι υπεύθυνη για την 
αποτελεσματική και συνεπή λειτουργία του ΕΕΜ. Έτσι, το ετήσιο εποπτικό τέλος θα πρέπει να 
αντιστοιχεί σε ποσό καταβλητέο σε ετήσια βάση από όλα τα πιστωτικά ιδρύματα τα οποία είναι 
εγκατεστημένα σε συμμετέχοντα κράτη μέλη και από τα υποκαταστήματα πιστωτικών 
ιδρυμάτων εγκατεστημένων σε μη συμμετέχοντα κράτη μέλη, τα οποία είναι εγκατεστημένα σε 
συμμετέχοντα κράτη μέλη, που τελούν υπό εποπτεία εντός του ΕΕΜ.  

(5) Η κατανομή των εποπτικών αρμοδιοτήτων μεταξύ της ΕΚΤ και των ΕΑΑ εντός του ΕΕΜ 
πραγματοποιείται με βάση τη σημασία των εποπτευόμενων οντοτήτων.  

(6) Η ΕΚΤ διαθέτει άμεση εποπτική αρμοδιότητα σε σχέση, αφενός, με εγκατεστημένα σε 
συμμετέχοντα κράτη μέλη σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα, χρηματοδοτικές εταιρείες 
συμμετοχών και μεικτές χρηματοοικονομικές εταιρείες συμμετοχών και, αφετέρου, με 
υποκαταστήματα πιστωτικών ιδρυμάτων εγκατεστημένων σε μη συμμετέχοντα κράτη μέλη, τα 
οποία είναι εγκατεστημένα σε συμμετέχοντα κράτη μέλη. 

(7)  Ακόμη, η ΕΚΤ επιβλέπει τη λειτουργία του ΕΕΜ που καταλαμβάνει όλα τα πιστωτικά 
ιδρύματα, σημαντικά ή λιγότερο σημαντικά. Η ΕΚΤ είναι αποκλειστικά αρμόδια όσον αφορά 
όλα τα πιστωτικά ιδρύματα που είναι εγκατεστημένα στα συμμετέχοντα κράτη μέλη 
προκειμένου για τη χορήγηση και ανάκληση αδειών σχετικά με την ανάληψη δραστηριότητας 
πιστωτικού ιδρύματος και για την αξιολόγηση της απόκτησης και διάθεσης ειδικής συμμετοχής 
σε πιστωτικό ίδρυμα.  

(8) Οι ΕΑΑ είναι υπεύθυνες για την άμεση εποπτεία των λιγότερο σημαντικών οντοτήτων, υπό την 
επιφύλαξη της εξουσίας της ΕΚΤ να ασκεί η ίδια την άμεση εποπτεία τους σε συγκεκριμένες 
περιπτώσεις, εφόσον τούτο κρίνεται απαραίτητο για τη συνεπή εφαρμογή υψηλών εποπτικών 
κανόνων. Στον επιμερισμό του ποσού που ανακτάται μέσω της είσπραξης εποπτικών τελών 
μεταξύ των κατηγοριών των σημαντικών και λιγότερο σημαντικών εποπτευόμενων οντοτήτων 
λαμβάνονται υπόψη η ως άνω κατανομή των εποπτικών αρμοδιοτήτων εντός του ΕΕΜ και οι 
συναφείς δαπάνες που βαρύνουν την ΕΚΤ. 

(9) Το άρθρο 33 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 προβλέπει ότι η ΕΚΤ 
οφείλει να δημοσιεύει, με τη μορφή κανονισμών και αποφάσεων, τις αναλυτικές επιχειρησιακές 
ρυθμίσεις για την εκτέλεση των καθηκόντων που της ανατίθενται με τον ως άνω κανονισμό. 

(10) Ο κανονισμός έχει γενική ισχύ, είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε 
όλα τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ. Είναι συνεπώς το ενδεδειγμένο νομικό εργαλείο για 
τον καθορισμό των επιχειρησιακών ρυθμίσεων προς εφαρμογή του άρθρου 30 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1024/2013. 
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(11) Ο παρών κανονισμός καθορίζει τους όρους επιβολής και είσπραξης από την ΕΚΤ του ετήσιου 
εποπτικού τέλους που σχετίζεται με τα εποπτικά της καθήκοντα, ιδίως τη μεθοδολογία και τα 
κριτήρια υπολογισμού α) του συνολικού ποσού των ετήσιων εποπτικών τελών και β) του 
συγκεκριμένου ποσού που καλείται να καταβάλει κάθε εποπτευόμενη οντότητα και όμιλος. 

(12) Σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013, ο παρών 
κανονισμός δεν θίγει το δικαίωμα των ΕΑΑ να εισπράττουν τέλη σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, 
[μεταξύ άλλων σε ό,τι αφορά το κόστος συνεργασίας με την ΕΚΤ και το κόστος συνδρομής 
της], 

 

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

 

ΜΕΡΟΣ I 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Τίτλος 1 

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής 

 

Άρθρο 1 

Αντικείμενο  

Ο παρών κανονισμός καθορίζει:  

α) τη μεθοδολογία υπολογισμού του συνολικού ποσού των ετήσιων εποπτικών τελών που 
επιβάλλονται στις εποπτευόμενες οντότητες∙ 

β) τη μεθοδολογία και τα κριτήρια υπολογισμού του ετήσιου εποπτικού τέλους που επιβάλλεται 
σε κάθε εποπτευόμενη οντότητα και όμιλο∙ 

γ) τη διαδικασία είσπραξης του ετήσιου εποπτικού τέλους από την ΕΚΤ∙ 

δ) ρυθμίσεις που διέπουν τη συνεργασία μεταξύ της ΕΚΤ και των ΕΑΑ στο πλαίσιο του άρθρου 
30 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013. 

 

Άρθρο 2 

Πεδίο εφαρμογής  

1. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε: 

α) πιστωτικά ιδρύματα εγκατεστημένα στα συμμετέχοντα κράτη μέλη∙  
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β) υποκαταστήματα πιστωτικών ιδρυμάτων εγκατεστημένων σε μη συμμετέχοντα κράτη 
μέλη, τα οποία είναι εγκατεστημένα σε συμμετέχοντα κράτη μέλη.  

2. Το συνολικό ποσό των ετήσιων εποπτικών τελών περιλαμβάνει το ετήσιο εποπτικό τέλος για 
κάθε σημαντική και λιγότερο σημαντική εποπτευόμενη οντότητα και υπολογίζεται από την 
ΕΚΤ στο υψηλότερο επίπεδο ενοποίησης στα συμμετέχοντα κράτη μέλη.  

 

Τίτλος 2 

Ορισμοί  

 

Άρθρο 3 

Ορισμοί 

Εκτός αν άλλως ορίζεται, για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού ισχύουν οι ορισμοί που 
περιλαμβάνονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1024/2013, σε συνδυασμό με τους ακόλουθους 
ορισμούς: 

1.  «ετήσιο εποπτικό τέλος»: τέλος καταβλητέο από κάθε εποπτευόμενη οντότητα και 
υπολογιζόμενο σύμφωνα με τη μεθοδολογία του άρθρου 10 παράγραφος 5 για σημαντικές και 
λιγότερο σημαντικές εποπτευόμενες οντότητες∙ 

2.  «ετήσιο κόστος»: ποσό καθοριζόμενο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6, το οποίο είναι 
ανακτητέο από την ΕΚΤ μέσω των ετήσιων εποπτικών τελών για δεδομένη περίοδο επιβολής 
τέλους∙ 

3.  «υποκατάστημα»: υποκατάστημα, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 17 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου3∙ 

4.  «κράτος μέλος της ζώνης του ευρώ»: κράτος μέλος με νόμισμα το ευρώ.  

5.  «οφειλέτης εποπτικού τέλους»: υπόχρεο καταβολής τέλους πιστωτικό ίδρυμα ή υποκατάστημα 
κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 5, προς το οποίο απευθύνεται η ειδοποίηση 
καταβολής τέλους∙  

6.  «συντελεστές υπολογισμού τέλους»: δεδομένα τα οποία ορίζονται στο άρθρο 10 παράγραφος 3 
στοιχείο α) και χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του ετήσιου εποπτικού τέλους όσον 
αφορά ορισμένη εποπτευόμενη οντότητα∙ 

3  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά 
με την προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και για την τροποποίηση του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 176 της 27.06.2013, σ. 1). 
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7.  «ειδοποίηση καταβολής τέλους»: ειδοποίηση απευθυνόμενη προς τον οφειλέτη εποπτικού 
τέλους, η οποία καθορίζει το καταβλητέο από αυτόν ετήσιο εποπτικό τέλος σύμφωνα με τον 
παρόντα κανονισμό∙ 

8.  «υπόχρεο καταβολής τέλους πιστωτικό ίδρυμα»: πιστωτικό ίδρυμα εγκατεστημένο σε 
συμμετέχον κράτος μέλος∙ 

9.  «υπόχρεο καταβολής τέλους υποκατάστημα»: υποκατάστημα πιστωτικού ιδρύματος 
εγκατεστημένου σε μη συμμετέχον κράτος μέλος, το οποίο είναι εγκατεστημένο σε συμμετέχον 
κράτος μέλος∙ 

10.  «περίοδος επιβολής τέλους»: ημερολογιακό έτος∙ 

11.  «πρώτη περίοδος επιβολής τέλους»: το χρονικό διάστημα μεταξύ της ημερομηνίας ανάληψης 
από την ΕΚΤ των καθηκόντων που της ανατίθενται με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 και 
της λήξης του ημερολογιακού έτους εντός του οποίου αυτή αναλαμβάνει τα ως άνω καθήκοντα∙ 

12.  «όμιλος υπόχρεων καταβολής τέλους οντοτήτων»: περισσότερες εποπτευόμενες οντότητες που 
παρέχουν στην ΕΚΤ ενοποιημένες πληροφορίες σχετικά με τους συντελεστές υπολογισμού 
τέλους τους∙ 

13.  «όμιλος»: όμιλος κατά τους ορισμούς του άρθρου 2 σημείο 5 του κανονισμού για το πλαίσιο 
ΕΕΜ∙ 

14.  «κράτος μέλος»: κράτος μέλος της Ένωσης∙ 

15.  «κράτος μέλος εκτός ζώνης ευρώ»: κράτος μέλος του οποίου το νόμισμα δεν είναι το ευρώ∙  

16.  «συμμετέχον κράτος μέλος»: α) κράτος μέλος της ζώνης του ευρώ και β) κράτος μέλος εκτός 
ζώνης ευρώ που έχει συνομολογήσει στενή συνεργασία με την ΕΚΤ σύμφωνα με το άρθρο 7 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013∙ 

17.  «μη συμμετέχον κράτος μέλος»: κράτος μέλος που δεν είναι συμμετέχον κράτος μέλος∙  

18.  «εποπτευόμενη οντότητα»: α) πιστωτικό ίδρυμα εγκατεστημένο σε συμμετέχον κράτος μέλος, 
β) χρηματοδοτική εταιρεία συμμετοχών εγκατεστημένη σε συμμετέχον κράτος μέλος, γ) μεικτή 
χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών εγκατεστημένη σε συμμετέχον κράτος μέλος ή δ) 
υποκατάστημα πιστωτικού ιδρύματος εγκατεστημένου σε μη συμμετέχον κράτος μέλος, το 
οποίο είναι εγκατεστημένο σε συμμετέχον κράτος μέλος∙ 

19.  «εποπτικά καθήκοντα»: τα καθήκοντα που ανατίθενται στην ΕΚΤ δυνάμει των άρθρων 4 έως 6 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013∙ 

20.  «σημαντική εποπτευόμενη οντότητα»: σημαντική εποπτευόμενη οντότητα κατά τους ορισμούς 
του άρθρου 2 σημείο 16 του κανονισμού για το πλαίσιο ΕΕΜ∙ 

21.  «λιγότερο σημαντική εποπτευόμενη οντότητα»: λιγότερο σημαντική εποπτευόμενη οντότητα 
κατά τους ορισμούς του άρθρου 2 σημείο 7 του κανονισμού για το πλαίσιο ΕΕΜ∙ 
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22.  «σύνολο στοιχείων ενεργητικού»: η συνολική αξία των στοιχείων ενεργητικού που προκύπτει 
από το στοιχείο «σύνολο στοιχείων ενεργητικού» του ισολογισμού ενός ομίλου υπόχρεων 
καταβολής τέλους οντοτήτων, ενός υπόχρεου καταβολής τέλους πιστωτικού ιδρύματος που δεν 
ανήκει σε όμιλο ή ενός υπόχρεου καταβολής τέλους υποκαταστήματος, σύμφωνα με τη 
μεθοδολογία και τις διαδικασίες που καταρτίζει και δημοσιεύει η ΕΚΤ βάσει του άρθρου 10 
παράγραφος 3. Το σύνολο στοιχείων ενεργητικού στην περίπτωση ομίλου υπόχρεων καταβολής 
τέλους οντοτήτων δεν καταλαμβάνει τις θυγατρικές που είναι εγκατεστημένες σε μη 
συμμετέχοντα κράτη μέλη και τρίτες χώρες∙ 

23.  «συνολική έκθεση σε κίνδυνο»: προκειμένου για όμιλο υπόχρεων καταβολής τέλους οντοτήτων 
και για υπόχρεο καταβολής τέλους πιστωτικό ίδρυμα που δεν ανήκει σε τέτοιο όμιλο, το ποσό 
που υπολογίζεται βάσει του άρθρου 92 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013. Η 
συνολική έκθεση σε κίνδυνο στην περίπτωση ομίλου υπόχρεων καταβολής τέλους οντοτήτων 
δεν περιλαμβάνει τη συμβολή σε αυτή των θυγατρικών που είναι εγκατεστημένες σε μη 
συμμετέχοντα κράτη μέλη και τρίτες χώρες. 

 

Τίτλος 3 

Γενική οργάνωση 

 

Άρθρο 4 

Γενική υποχρέωση καταβολής του ετήσιου εποπτικού τέλους 

1.  Η ΕΚΤ επιβάλλει για κάθε περίοδο επιβολής τέλους ετήσιο εποπτικό τέλος σε σχέση με κάθε 
υπόχρεο καταβολής τέλους πιστωτικό ίδρυμα και υποκατάστημα.  

2.  Το συνολικό ποσό των ετήσιων εποπτικών τελών καλύπτει, χωρίς να υπερβαίνει, τις δαπάνες 
που βαρύνουν την ΕΚΤ σε σχέση με τα εποπτικά της καθήκοντα στη διάρκεια δεδομένης 
περιόδου επιβολής τέλους.  

 

Άρθρο 5 

 Οφειλέτης εποπτικού τέλους 

1.   Οφειλέτης εποπτικού τέλους όσον αφορά το ετήσιο εποπτικό τέλος είναι:  

α)  προκειμένου για υπόχρεο καταβολής τέλους πιστωτικό ίδρυμα που δεν ανήκει σε όμιλο, 
το πιστωτικό ίδρυμα∙ 

β) προκειμένου για υπόχρεο καταβολής τέλους υποκατάστημα που δεν ομαδοποιείται με 
άλλο τέτοιο υποκατάστημα, το υπόχρεο καταβολής τέλους υποκατάστημα∙ 
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γ) προκειμένου για όμιλο υπόχρεων καταβολής τέλους οντοτήτων, ο οφειλέτης εποπτικού 
τέλους που καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2. 

2.  Με την επιφύλαξη των ρυθμίσεων που ισχύουν εντός του εκάστοτε ομίλου υπόχρεων 
καταβολής τέλους οντοτήτων όσον αφορά τον καταμερισμό του κόστους, ένας όμιλος 
υπόχρεων καταβολής τέλους οντοτήτων λογίζεται ως ένας οφειλέτης εποπτικού τέλους. Κάθε 
τέτοιος όμιλος ορίζει τον οφειλέτη εποπτικού τέλους για λογαριασμό ολόκληρου του ομίλου 
και γνωστοποιεί την ταυτότητά του στην ΕΚΤ. Η γνωστοποίηση θεωρείται έγκυρη μόνο 
εφόσον: 

α) αναφέρει τις επωνυμίες όλων των υπόχρεων καταβολής τέλους οντοτήτων του ομίλου τις 
οποίες αφορά η γνωστοποίηση∙ 

β)  υπογράφεται εκ μέρους όλων των υπόχρεων καταβολής τέλους οντοτήτων του ομίλου∙ 

γ) περιέρχεται στην ΕΚΤ το αργότερο την 1η Μαρτίου κάθε έτους, προκειμένου να ληφθεί 
υπόψη για την έκδοση της ειδοποίησης καταβολής τέλους σε σχέση με την επόμενη 
περίοδο επιβολής τέλους.  

Εάν η ΕΚΤ δεν λάβει γνωστοποίηση της ταυτότητας του οφειλέτη εποπτικού τέλους έως την 1η 
Μαρτίου, καθορίζει η ίδια τον οφειλέτη εποπτικού τέλους. 

Αν η ΕΚΤ λάβει εμπρόθεσμα περισσότερες γνωστοποιήσεις ανά όμιλο υπόχρεων καταβολής 
τέλους οντοτήτων, υπερισχύει η γνωστοποίηση την οποία λαμβάνει τελευταία πριν από την 
εκπνοή της προθεσμίας. 

3.  Δύο ή περισσότερα υπόχρεα καταβολής τέλους υποκαταστήματα του ίδιου πιστωτικού 
ιδρύματος στο ίδιο συμμετέχον κράτος μέλος λογίζονται ως ένα υποκατάστημα. 
Υποκαταστήματα του ίδιου πιστωτικού ιδρύματος σε διαφορετικά συμμετέχοντα κράτη μέλη 
δεν λογίζονται ως ένα υποκατάστημα. 

4.  Ένα υπόχρεο καταβολής τέλους υποκατάστημα και μια θυγατρική υπόχρεου καταβολής τέλους 
πιστωτικού ιδρύματος στο ίδιο συμμετέχον κράτος μέλος δεν ομαδοποιούνται για τους σκοπούς 
του παρόντος κανονισμού. 

5.  Στον υπολογισμό του ετήσιου εποπτικού τέλους δεν λαμβάνονται υπόψη θυγατρικές 
εγκατεστημένες σε μη συμμετέχοντα κράτη μέλη. Εν προκειμένω, για τον καθορισμό των 
συντελεστών υπολογισμού τέλους ενός ομίλου υπόχρεων καταβολής τέλους οντοτήτων ο 
όμιλος παρέχει υποενοποιημένα δεδομένα για όλες τις θυγατρικές και τις εργασίες που 
ελέγχονται από τη μητρική επιχείρηση στα συμμετέχοντα κράτη μέλη. 

6.  Υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 2 η ΕΚΤ επιφυλάσσεται του δικαιώματος να καθορίζει τον 
οφειλέτη εποπτικού τέλους. 
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ΜΕΡΟΣ II 
ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ 

 

Άρθρο 6 

Ετήσιο κόστος 

1.  Το ετήσιο κόστος αποτελεί τη βάση καθορισμού του ετήσιου εποπτικού τέλους και ανακτάται 
μέσω της καταβολής του εν λόγω τέλους.  

2.  Το ύψος του ετήσιου κόστους καθορίζεται με βάση το ύψος των ετήσιων δαπανών που 
περιλαμβάνουν: 

α) τυχόν δαπάνες που βαρύνουν την ΕΚΤ κατά την οικεία περίοδο επιβολής τέλους και 
σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τα εποπτικά της καθήκοντα∙ 

β) [τυχόν αποζημιώσεις καταβλητέες σε τρίτους λόγω ζημίας προκαλούμενης άμεσα ή 
έμμεσα από την ΕΚΤ κατά την εκτέλεση των εποπτικών της καθηκόντων κατά την οικεία 
περίοδο επιβολής τέλους ]. 

3.  Κατά τον καθορισμό του ετήσιου κόστους η ΕΚΤ λαμβάνει υπόψη τυχόν: 

α) τέλη από προηγούμενες περιόδους επιβολής τέλους, η είσπραξη των οποίων δεν ήταν 
βέβαιη∙ 

β) ποσά τόκων εισπραχθέντα κατά το άρθρο 11∙ 

γ) ποσά εισπραχθέντα ή επιστραφέντα κατά το άρθρο 8 παράγραφος 3. 

 

Άρθρο 7  

Εκτίμηση και καθορισμός του ετήσιου κόστους 

1.  Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1024/2013, έως το τέλος κάθε ημερολογιακού έτους η ΕΚΤ υπολογίζει κατ’ εκτίμηση το ετήσιο 
κόστος σε σχέση με την περίοδο επιβολής τέλους για το επόμενο ημερολογιακό έτος. Το 
εκτιμώμενο ετήσιο κόστος λαμβάνεται ως βάση για τον υπολογισμό που διενεργείται κατά το 
άρθρο 13 παράγραφος 1 στοιχείο α). 

2.  Εντός τεσσάρων μηνών από τη λήξη ορισμένης περιόδου επιβολής τέλους η ΕΚΤ καθορίζει το 
πραγματικό ετήσιο κόστος για την εν λόγω περίοδο. Το πραγματικό ετήσιο κόστος λαμβάνεται 
ως βάση για τον υπολογισμό που διενεργείται κατά το άρθρο 13 παράγραφος 1 στοιχείο β). 
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ΜΕΡΟΣ III 
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ 

 

Άρθρο 8 

Νέες εποπτευόμενες οντότητες ή μεταβολή στο καθεστώς 

1.  Όταν μια εποπτευόμενη οντότητα είναι εποπτευόμενη οντότητα μόνο για τμήμα της περιόδου 
επιβολής τέλους, το ετήσιο εποπτικό τέλος υπολογίζεται με βάση τον αριθμό των 
συμπληρωμένων μηνών της εν λόγω περιόδου στη διάρκεια των οποίων το πιστωτικό ίδρυμα ή 
το υποκατάστημα αποτελεί εποπτευόμενη οντότητα. 

2.  Όταν, κατόπιν σχετικής απόφασης της ΕΚΤ, το καθεστώς μιας εποπτευόμενης οντότητας 
μεταβάλλεται από εκείνο της σημαντικής σε εκείνο της λιγότερο σημαντικής εποπτευόμενης 
οντότητας ή αντίστροφα, το ετήσιο εποπτικό τέλος υπολογίζεται με βάση τον αριθμό των 
μηνών κατά τους οποίους η εποπτευόμενη οντότητα ήταν σημαντική ή λιγότερο σημαντική την 
τελευταία ημέρα του μήνα. 

3.  Όταν το ποσό του επιβαλλόμενου ετήσιου εποπτικού τέλους διαφέρει από εκείνο του τέλους 
που υπολογίζεται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 ή 2, η ΕΚΤ επιστρέφει τη διαφορά στην 
εποπτευόμενη οντότητα ή τιμολογεί την καταβολή της, κατά περίπτωση. 

 

Άρθρο 9 

Επιμερισμός του ετήσιου κόστους μεταξύ σημαντικών και λιγότερο σημαντικών εποπτευόμενων 
οντοτήτων 

1.  Για τον υπολογισμό του καταβλητέου ετήσιου εποπτικού τέλους όσον αφορά κάθε 
εποπτευόμενη οντότητα το ετήσιο κόστος επιμερίζεται μεταξύ των κατηγοριών εποπτευόμενων 
οντοτήτων ως εξής:  

α) ετήσιο κόστος, η ανάκτηση του οποίου θα προέλθει από σημαντικές εποπτευόμενες 
οντότητες∙  

β) ετήσιο κόστος, η ανάκτηση του οποίου θα προέλθει από λιγότερο σημαντικές 
εποπτευόμενες οντότητες. 

2.  Ο επιμερισμός του ετήσιου κόστους κατά την παράγραφο 1 βασίζεται στον επιμερισμό του 
κόστους μεταξύ των οργανωτικών μονάδων της ΕΚΤ που ασκούν την άμεση εποπτεία των 
σημαντικών εποπτευόμενων οντοτήτων και την έμμεση εποπτεία των λιγότερο σημαντικών 
εποπτευόμενων οντοτήτων.  
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Άρθρο 10 

Ετήσιο εποπτικό τέλος καταβλητέο σε σχέση με μεμονωμένες εποπτευόμενες οντότητες ή 
εποπτευόμενους ομίλους 

1.  Το καταβλητέο ετήσιο εποπτικό τέλος όσον αφορά μια σημαντική εποπτευόμενη οντότητα ή 
έναν σημαντικό εποπτευόμενο όμιλο καθορίζεται με επιμερισμό του ετήσιου κόστους των 
σημαντικών εποπτευόμενων οντοτήτων μεταξύ των συγκεκριμένων σημαντικών 
εποπτευόμενων οντοτήτων ή σημαντικών εποπτευόμενων ομίλων βάσει των συντελεστών 
υπολογισμού τέλους. 

2.  Το καταβλητέο ετήσιο εποπτικό τέλος όσον αφορά μια λιγότερο σημαντική εποπτευόμενη 
οντότητα ή έναν λιγότερο σημαντικό εποπτευόμενο όμιλο καθορίζεται με επιμερισμό του 
ετήσιου κόστους των λιγότερο σημαντικών εποπτευόμενων οντοτήτων μεταξύ των 
συγκεκριμένων λιγότερο σημαντικών εποπτευόμενων οντοτήτων ή λιγότερο σημαντικών 
εποπτευόμενων ομίλων βάσει των συντελεστών υπολογισμού τέλους. 

3.  Οι συντελεστές υπολογισμού τέλους στο υψηλότερο επίπεδο ενοποίησης στα συμμετέχοντα 
κράτη μέλη υπολογίζονται ως ακολούθως. 

α) Οι συντελεστές υπολογισμού τέλους βάσει των οποίων καθορίζεται το επιμέρους 
καταβλητέο ετήσιο εποπτικό τέλος όσον αφορά κάθε εποπτευόμενη οντότητα 
αντιστοιχούν στο ποσό των ακόλουθων στοιχείων στο τέλος του ημερολογιακού έτους: 

i) σύνολο στοιχείων ενεργητικού∙ 

ii) συνολική έκθεση σε κίνδυνο. Στην περίπτωση υπόχρεου καταβολής τέλους 
υποκαταστήματος η συνολική έκθεση σε κίνδυνο θεωρείται μηδενική.  

Τα δεδομένα σχετικά με τους συντελεστές υπολογισμού τέλους καθορίζονται και συλλέγονται 
σύμφωνα με τη μεθοδολογία και τις διαδικασίες που καταρτίζει και δημοσιεύει στον δικτυακό 
της τόπο η ΕΚΤ. 

β) Η σχετική στάθμιση που αποδίδεται στους συντελεστές υπολογισμού τέλους είναι: 

i) σύνολο στοιχείων ενεργητικού: 50 %; 

ii) συνολική έκθεση σε κίνδυνο: 50 %. 

Το άθροισμα του συνόλου των στοιχείων ενεργητικού και το άθροισμα της συνολικής έκθεσης 
σε κίνδυνο όλων των οφειλετών εποπτικού τέλους δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ. 

4.  Οι εποπτευόμενες οντότητες υποβάλλουν συντελεστές υπολογισμού τέλους με ημερομηνία 
αναφοράς την 31η Δεκεμβρίου του έτους που προηγείται της υποβολής των εν λόγω 
συντελεστών, παρέχουν δε στην οικεία ΕΑΑ τα δεδομένα που απαιτούνται για τον υπολογισμό 
των ετήσιων εποπτικών τελών έως το κλείσιμο των εργασιών της 1ης Μαρτίου του έτους που 
έπεται της ως άνω ημερομηνίας αναφοράς ή την επόμενη εργάσιμη ημέρα, εάν η 1η Μαρτίου 
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δεν είναι εργάσιμη ημέρα. Οι ΕΑΑ παρέχουν στην ΕΚΤ όλα τα ως άνω δεδομένα σύμφωνα με 
τις διαδικασίες που αυτή καθορίζει. Σε περίπτωση που ορισμένη εποπτευόμενη οντότητα κρίνει 
αναγκαία την αναθεώρηση των δεδομένων που υποβάλλονται σε σχέση με τον υπολογισμό του 
εποπτικού της τέλους, τα επικαιροποιημένα δεδομένα υποβάλλονται χωρίς περιττή 
καθυστέρηση και πάντως όχι πέραν της 15ης Μαρτίου. 

5.  Ο υπολογισμός του ετήσιου εποπτικού τέλους ανά οφειλέτη εποπτικού τέλους γίνεται σύμφωνα 
με την ακόλουθη περιγραφή. 

α) Το ετήσιο εποπτικό τέλος αντιστοιχεί στο άθροισμα της ελάχιστης συνιστώσας του 
τέλους και της μεταβλητής συνιστώσας του τέλους. 

β) Η ελάχιστη συνιστώσα του τέλους υπολογίζεται ως σταθερό ποσοστό επί του συνολικού 
ποσού του ετήσιου κόστους για κάθε κατηγορία εποπτευόμενων οντοτήτων σύμφωνα με 
το άρθρο 9. Το σταθερό αυτό ποσοστό για την κατηγορία των σημαντικών 
εποπτευόμενων οντοτήτων είναι 10%. Το σχετικό ποσό επιμερίζεται εξ ίσου μεταξύ 
όλων των οφειλετών εποπτικού τέλους. Για σημαντικές εποπτευόμενες οντότητες με 
σύνολο στοιχείων ενεργητικού έως και 10 δισεκ. ευρώ η ελάχιστη συνιστώσα του τέλους 
διαιρείται διά δύο. Για την κατηγορία των λιγότερο σημαντικών εποπτευόμενων 
οντοτήτων το σταθερό ποσοστό είναι 10%. Το σχετικό ποσό επιμερίζεται εξίσου μεταξύ 
όλων των οφειλετών εποπτικού τέλους. Η ελάχιστη συνιστώσα του τέλους αποτελεί το 
κατώτερο όριο του ετήσιου εποπτικού τέλους ανά οφειλέτη εποπτικού τέλους. 

γ) Η μεταβλητή συνιστώσα του τέλους αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ του συνολικού 
ποσού του ετήσιου κόστους για κάθε κατηγορία εποπτευόμενων οντοτήτων σύμφωνα με 
το άρθρο 9 και της ελάχιστης συνιστώσας του τέλους για την ίδια κατηγορία οντοτήτων. 
Η μεταβλητή συνιστώσα του τέλους επιμερίζεται μεταξύ των συγκεκριμένων οφειλετών 
εποπτικού τέλους της κάθε κατηγορίας ανάλογα με το μερίδιο κάθε οφειλέτη στο 
άθροισμα των σταθμισμένων συντελεστών υπολογισμού τέλους όλων των οφειλετών 
εποπτικού τέλους, όπως καθορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 3.  

 

Άρθρο 11 

Τοκισμός σε περίπτωση μη πληρωμής 

Με την επιφύλαξη κάθε άλλου ένδικου μέσου που διαθέτει η ΕΚΤ, σε περίπτωση μερικής πληρωμής, 
μη πληρωμής ή μη συμμόρφωσης με τους όρους πληρωμής που καθορίζονται στην ειδοποίηση 
καταβολής τέλους, το ανεξόφλητο ποσό του ετήσιου εποπτικού τέλους τοκίζεται σε ημερήσια βάση 
με επιτόκιο που ισούται με το επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης που εφαρμόζει η 
ΕΚΤ, προσαυξημένο κατά 8 εκατοστιαίες μονάδες, από την ημερομηνία κατά την οποία το 
καταβλητέο ποσό καθίσταται ληξιπρόθεσμο.  
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ΜΕΡΟΣ IV 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΑΑ 

 

Άρθρο 12 

Συνεργασία με τις ΕΑΑ 

1.  Πριν από τη λήψη απόφασης για το οριστικό ύψος των τελών η ΕΚΤ επικοινωνεί με τις ΕΑΑ, 
προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η άσκηση εποπτείας παραμένει αποδοτική από άποψη 
κόστους και εύλογη για όλα τα επηρεαζόμενα πιστωτικά ιδρύματα και υποκαταστήματα. Η 
ΕΚΤ σχεδιάζει και υλοποιεί προς τούτο κατάλληλο δίαυλο επικοινωνίας σε συνεργασία με τις 
ΕΑΑ.  

2.  Οι ΕΑΑ συνδράμουν την ΕΚΤ στην επιβολή τελών, εφόσον η ίδια το ζητήσει. 

3.  Στην περίπτωση πιστωτικών ιδρυμάτων εγκατεστημένων σε συμμετέχον κράτος μέλος εκτός 
ζώνης ευρώ, του οποίου η στενή συνεργασία με την ΕΚΤ δεν έχει ανασταλεί ή λυθεί, η ΕΚΤ 
απευθύνει προς την ΕΑΑ του εν λόγω κράτους μέλους οδηγίες για τη συλλογή των 
συντελεστών υπολογισμού τέλους και την τιμολόγηση του ετήσιου εποπτικού τέλους. 

 

ΜΕΡΟΣ V 
ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ 

 

Άρθρο 13 

Εισπρακτέο ποσό 

1.  Το συνολικό ποσό των ετήσιων εποπτικών τελών που επιβάλλει η ΕΚΤ ισούται με το άθροισμα 
των δύο ακόλουθων στοιχείων: 

α)  του ετήσιου κόστους για την αντίστοιχη περίοδο επιβολής τέλους, υπολογιζόμενου επί τη 
βάσει του εγκεκριμένου προϋπολογισμού για τη συγκεκριμένη περίοδο∙ 

β) τυχόν πλεονάσματος ή ελλείμματος αναγόμενου στην προηγούμενη περίοδο επιβολής 
τέλους, το οποίο καθορίζεται με αφαίρεση του πραγματικού ετήσιου κόστους της εν 
λόγω περιόδου από το εκτιμώμενο ετήσιο κόστος που εισπράχθηκε κατά την ίδια περίοδο 
σύμφωνα με το ως άνω στοιχείο α). 

Η ΕΚΤ αποφασίζει για το συνολικό ποσό των εισπρακτέων ετήσιων εποπτικών τελών, το οποίο 
δημοσιεύει στον δικτυακό της τόπο. 

2.  Το ετήσιο εποπτικό τέλος που επιβάλλεται σε κάθε οφειλέτη εποπτικού τέλους υπολογίζεται με 
βάση τους συντελεστές υπολογισμού τέλους που ανάγονται στη λήξη του ημερολογιακού έτους 
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το οποίο προηγείται της σχετικής περιόδου επιβολής τέλους και καθίστανται διαθέσιμοι κατά 
την έναρξη της εν λόγω περιόδου σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 4. 

 

Άρθρο 14 

Ειδοποίηση καταβολής τέλους  

1.  Η ΕΚΤ εκδίδει ειδοποίηση καταβολής τέλους απευθυνόμενη προς κάθε οφειλέτη εποπτικού 
τέλους σε ετήσια βάση, μεταξύ της 1ης Ιουνίου και της 31ης Αυγούστου του ημερολογιακού 
έτους.  

2.  Η ειδοποίηση καταβολής τέλους καθορίζει τα μέσα καταβολής του ετήσιου εποπτικού τέλους. 
Ο οφειλέτης εποπτικού τέλους συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της ειδοποίησης όσον αφορά 
την καταβολή του ετήσιου εποπτικού τέλους. 

3.  Το ποσό που οφείλεται βάσει της ειδοποίησης καταβολής τέλους καταβάλλεται από τον 
οφειλέτη εποπτικού τέλους εντός 30 ημερών από την ημερομηνία έκδοσής της. 

 

Άρθρο 15 

Γνωστοποίηση της ειδοποίησης καταβολής τέλους 

1.  Μέχρι την 1η Μαρτίου κάθε περιόδου επιβολής τέλους ο οφειλέτης εποπτικού τέλους 
γνωστοποιεί στην ΕΚΤ τα στοιχεία επικοινωνίας (δηλαδή όνομα, λειτουργία, οργανωτική 
μονάδα, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμό τηλεφώνου, αριθμό φαξ) 
του προσώπου προς το οποίο θα πρέπει να απευθύνεται η ειδοποίηση καταβολής τέλους. 

2.  Η ΕΚΤ γνωστοποιεί την ειδοποίηση καταβολής τέλους στο άτομο που ταυτοποιείται σύμφωνα 
με την παράγραφο 1 με οποιονδήποτε από τους ακόλουθους τρόπους: α) με ηλεκτρονικά ή 
αντίστοιχα μέσα επικοινωνίας, β) με φαξ, γ) με υπηρεσία ταχυμεταφοράς, δ) με συστημένη 
επιστολή με απόδειξη παραλαβής, ε) με επίδοση ή εγχείριση της ειδοποίησης. 
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ΜΕΡΟΣ VI 
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Άρθρο 16 

Κυρώσεις 

Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος κανονισμού η ΕΚΤ δύναται να επιβάλλει 
κυρώσεις σε εποπτευόμενες οντότητες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2532/98 του 
Συμβουλίου4. 

 

Άρθρο 17 

Μεταβατικές διατάξεις  

1.  Η ειδοποίηση καταβολής τέλους για την πρώτη περίοδο επιβολής τέλους εκδίδεται μαζί με την 
ειδοποίηση καταβολής τέλους για την αντίστοιχη περίοδο του 2015. 

2  Προκειμένου να καταστεί δυνατή η έναρξη της είσπραξης του ετήσιου εποπτικού τέλους από 
την ΕΚΤ, κάθε όμιλος υπόχρεων καταβολής τέλους οντοτήτων ορίζει τον οφειλέτη εποπτικού 
τέλους για λογαριασμό του ομίλου και γνωστοποιεί την ταυτότητά του στην ΕΚΤ έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2014, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2. 

 

Άρθρο 18 

Υποβολή εκθέσεων και επανεξέταση 

1.  Σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013, η ΕΚΤ 
υποβάλλει σε ετήσια βάση έκθεση σχετικά με την προβλεπόμενη εξέλιξη της δομής και του 
ύψους των ετήσιων εποπτικών τελών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την 
Επιτροπή και την Ευρωομάδα.  

2.  Έως το 2017 η ΕΚΤ επανεξετάζει τον παρόντα κανονισμό, ιδίως όσον αφορά τη μεθοδολογία 
και τα κριτήρια υπολογισμού των επιβλητέων ετήσιων εποπτικών τελών για κάθε εποπτευόμενη 
οντότητα και όμιλο. 

 

4  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2532/98 του Συμβουλίου, της 23ης Νοεμβρίου 1998, σχετικά με τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής 
Κεντρικής Τράπεζας για επιβολή κυρώσεων (ΕΕ L 318 της 27.11.1998, σ. 4.). 
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Άρθρο 19 

Έναρξη ισχύος 

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την [πέμπτη] ημέρα μετά τη δημοσίευσή του στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

[Εφαρμόζεται από την [ημερομηνία]. 

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα στα κράτη μέλη 
σύμφωνα με τις Συνθήκες. 

 

 

Φρανκφούρτη, [ημερομηνία]. 

 

Για το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ 

 

 

 

Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ 

Mario DRAGHI 
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