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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. 
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(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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AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK RENDELETE 
([ÉÉÉÉ. hónap nap]) 
a felügyeleti díjakról 

(EKB/ÉÉÉÉ/XX) 

 

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA, 

 

tekintettel az Európai Központi Banknak a hitelintézetek prudenciális felügyeletére vonatkozó 
politikákkal kapcsolatos külön feladatokkal történő megbízásáról szóló, 2013. október 15-i 
1024/2013/EU tanácsi rendeletre1 és különösen annak 4. cikke (3) albekezdésének második 
albekezdésére, 30. cikkére és 33. cikke (2) albekezdésének második albekezdésére, 

tekintettel az 1024/2013/EU rendelet 30. cikkének (2) bekezdésével összhangban lefolytatott 
nyilvános konzultációra és elemzésre, 

mivel: 

(1) Az 1024/2013/EU rendelet az Európai Központi Bankból (EKB) és az illetékes nemzeti 
hatóságokból álló egységes felügyeleti mechanizmust hoz létre.  

(2) Az EKB felelős az egységes felügyeleti mechanizmus hatékony és konzisztens működéséért 
valamennyi hitelintézet, pénzügyi holdingtársaság és vegyes pénzügyi holdingtársaság 
tekintetében az összes euroövezeti tagállamban, valamint a nem euroövezeti, az EKB-val szoros 
együttműködést kialakított tagállamban. Az EKB és az illetékes nemzeti hatóságok között az 
egységes felügyeleti mechanizmuson belül történő együttműködésre, valamint a kijelölt nemzeti 
hatóságokkal történő együttműködésre vonatkozó szabályokat és eljárásokat az Európai 
Központi Bank 468/2014/EU rendelete (EKB/2014/17)2 rögzíti. 

(3)  Az 1024/2013/EU rendelet 30. cikke úgy rendelkezik, hogy az EKB éves felügyeleti díjat vet ki 
a mechanizmusban részt vevő tagállamokban székhellyel rendelkező hitelintézetekre, valamint a 
mechanizmusban részt vevő valamely tagállamban bejegyzett olyan fiókokra, amelyeket a 
mechanizmusban részt nem vevő tagállamban székhellyel rendelkező hitelintézet hozott létre. 
Az EKB által kivetett díjakat azon kiadások finanszírozására kell felhasználni, amelyek az 
EKB-nál az 1024/2013/EU rendelet 4–6. cikke által rá ruházott feladatok ellátásával 
összefüggésben merülnek fel, és a díjak nem haladhatják meg e kiadások összegét.  

1  HL L 287., 2013.10.29., 63. o. 
2  Az Európai Központi Bank 468/2014/EU rendelete (2014. április 16.) az Egységes Felügyeleti Mechanizmuson belül az 

Európai Központi Bank és az illetékes nemzeti hatóságok, valamint a kijelölt nemzeti hatóságok közötti együttműködési 
keretrendszer létrehozásáról (SSM-keretrendelet) (EKB/2014/17) (HL L 141., 2014.5.14. 1. o.). 

NYILVÁNOS KONZULTÁCIÓ az Európai Központi Bank felügyeleti díjakról szóló rendeletének tervezetéről 
15



(4)  Az 1024/2013/EU rendelet értelmében az EKB felelős az egységes felügyeleti mechanizmus 
hatékony és konzisztens működéséért. Az éves felügyeleti díjnak ennek megfelelően a 
mechanizmusban részt vevő tagállamokban székhellyel rendelkező valamennyi hitelintézet, 
valamint a mechanizmusban részt nem vevő tagállamokban székhellyel rendelkező 
hitelintézetek által a mechanizmusban részt vevő valamely tagállamban létrehozott és az 
egységes felügyeleti mechanizmus keretében felügyelt fiókok által évente fizetendő összeget 
kell magában foglalnia.  

(5) Az egységes felügyeleti mechanizmuson belül az EKB és az egyes illetékes nemzeti hatóságok 
felügyeleti feladatai a felügyelt szervezetek jelentősége alapján kerülnek kiosztásra.  

(6) Az EKB közvetlen felügyeleti hatáskörökkel rendelkezik a mechanizmusban részt vevő 
tagállamokban székhellyel rendelkező jelentős hitelintézetek, pénzügyi holdingtársaságok és 
vegyes pénzügyi holdingtársaságok, valamint a mechanizmusban részt nem vevő tagállamokban 
székhellyel rendelkező jelentős hitelintézeteknek a mechanizmusban részt vevő tagállamokban 
található fiókjai vonatkozásában. 

(7) Az EKB emellett felvigyázza a valamennyi – akár jelentős, akár kevésbé jelentős – 
hitelintézetet magában foglaló egységes felügyeleti mechanizmus működését. Az EKB 
kizárólagos hatáskörébe tartozik a mechanizmusban részt vevő tagállamokban székhellyel 
rendelkező valamennyi hitelintézet vonatkozásában a szervezetek részére a hitelintézeti 
tevékenység megkezdésére vonatkozó engedély kiadása, az engedély visszavonása, valamint a 
befolyásoló részesedések megszerzésének és eladásának értékelése.  

(8) Az illetékes nemzeti hatóságok felelősek a kevésbé jelentős felügyelt szervezetek közvetlen 
felügyeletéért, az EKB arra vonatkozó hatáskörének sérelme nélkül, hogy konkrét esetekben 
közvetlen felügyeletet gyakoroljon, amennyiben az a magas színvonalú felügyelet következetes 
biztosításához szükséges. A felügyeleti díjakon keresztül beszedendő összegnek a jelentős 
felügyelt szervezetek és a kevésbé jelentős felügyelt szervezetek egyes kategóriái közötti 
megosztása során az egységes felügyeleti mechanizmuson belül a felügyeleti feladatok e 
megosztása és az EKB-nál ezzel összefüggésben felmerült kiadások figyelembe vételre 
kerültek. 

(9) Az 1024/2013/EU rendelet 33. cikkének (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy az EKB 
rendeletek és határozatok révén közzéteszi az 1024/2013/EU rendeletben rá ruházott feladatok 
végrehajtására vonatkozó részletes operatív rendelkezéseket. 

(10) A rendelet általános hatállyal bír, teljes egészében kötelező és valamennyi euroövezeti 
tagállamban közvetlenül alkalmazandó. Így megfelelő jogi eszközt jelent az 1024/2013/EU 
rendelet 30. cikke végrehajtása gyakorlati részletes szabályainak rögzítéséhez. 

(11) E rendelet megállapítja az EKB felügyeleti feladataihoz kapcsolódó éves felügyeleti díj EKB 
általi kivetésére és beszedésére vonatkozó részletes szabályokat, különösen azt a módszertant és 

NYILVÁNOS KONZULTÁCIÓ az Európai Központi Bank felügyeleti díjakról szóló rendeletének tervezetéről 
16



kritériumokat, amelyek alapján a) az éves felügyeleti díjak teljes összege meghatározásra kerül, 
és b) a felügyelt szervezetenként és csoportonként fizetendő egyedi összeg kiszámításra kerül. 

(12) Az 1024/2013/EU rendelet 30. cikkének (5) bekezdésével összhangban ez a rendelet nem érinti 
az illetékes nemzeti hatóságok azon jogát, hogy díjakat számítsanak fel a nemzeti joggal 
összhangban, [ideértve az EKB-val való együttműködésből és az EKB-nak nyújtott segítségből 
eredő költségek vonatkozásában], 

 

ELFOGADTA EZT A RENDELETET: 

 

I. RÉSZ 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

1. cím 

Tárgy és hatály 

 

1. cikk 

Tárgy  

E rendelet rögzíti:  

a) a felügyelt szervezetekre kivetendő éves felügyeleti díjak teljes összegének kiszámítására 
vonatkozó módszertant; 

b) az egyes felügyelt szervezetekre és csoportokra kivetendő éves felügyeleti díj összegének 
kiszámítására vonatkozó módszertant és kritériumokat; 

c) az éves felügyeleti díj EKB általi beszedésére vonatkozó eljárást; 

d) az EKB és az illetékes nemzeti hatóságok között az 1024/2013/EU rendelet 30. cikke 
tekintetében folytatott együttműködés részletes szabályait. 

 

2. cikk 

Hatály  

(1) E rendelet alkalmazandó: 

a) a mechanizmusban részt vevő tagállamokban székhellyel rendelkező hitelintézetekre;  
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b) a mechanizmusban részt nem vevő valamely tagállamban székhellyel rendelkező 
hitelintézet által a mechanizmusban részt vevő tagállamokban létrehozott fiókokra.  

(2) Az éves felügyeleti díjak teljes összege magában foglalja az éves felügyeleti díjat valamennyi 
jelentős felügyelt szervezet és valamennyi kevésbé jelentősnek minősülő felügyelt szervezet 
tekintetében, és azt az EKB a konszolidációnak a mechanizmusban részt vevő tagállamokon 
belüli legmagasabb szintjén számítja ki.  

 

2. cím 

Fogalommeghatározások  

 

3. cikk 

Fogalommeghatározások 

E rendelet alkalmazásában eltérő rendelkezés hiányában az 1024/2013/EU rendeletben szereplő 
fogalommeghatározásokat kell alkalmazni, az alábbi fogalommeghatározásokkal együtt: 

1.  „éves felügyeleti díj”: a minden egyes felügyelt szervezet tekintetében fizetendő, a jelentős 
felügyelt szervezetek és a kevésbé jelentősnek minősülő felügyelt szervezetek vonatkozásában a 
10. cikk (5) bekezdésében rögzített módszertannak megfelelően kiszámított díj; 

2.  „éves költségek”: az EKB által valamely meghatározott díjfizetési időszak tekintetében az éves 
felügyeleti díjon keresztül beszedendő, a 6. cikk rendelkezéseivel összhangban meghatározott 
összeg; 

3.  „fióktelep”: az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet3 4. cikke (1) bekezdésének 
17. pontjában meghatározott fióktelep; 

4.  „euroövezeti tagállam”: olyan tagállam, amelynek pénzneme az euro;  

5.  „díjfizetésre kötelezett”: az 5. cikkel összhangban meghatározott díjfizető hitelintézet vagy 
díjfizető fióktelep, amely a díjfizetési felhívás címzettje;  

6.  „díjtényezők”: a felügyelt szervezetre vonatkozó, a 10. cikk (3) bekezdésének a) pontjában 
meghatározott, az éves felügyeleti díj kiszámításához felhasznált adatok; 

7.  „díjfizetési felhívás”: az e rendelettel összhangban az érintett díjfizetésre kötelezett részére 
kibocsátott, és általa megfizetendő éves felügyeleti díjat megjelölő felhívás; 

3  Az Európai Parlament és a Tanács 575/2013/EU rendelete (2013. június 26.) a hitelintézetekre és befektetési 
vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 176, 
2013.6.27., 1. o.). 
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8.  „díjfizető hitelintézet”: a mechanizmusban részt vevő valamely tagállamban székhellyel 
rendelkező hitelintézet; 

9.  „díjfizető fióktelep”: a mechanizmusban részt nem vevő valamely tagállamban székhellyel 
rendelkező hitelintézetnek a mechanizmusban részt vevő valamely tagállamban létrehozott 
fióktelepe; 

10.  „díjfizetési időszak”: egy naptári év; 

11.  „első díjfizetési időszak”: azon időpont, amikor az EKB átveszi az 1024/2013/EU rendelettel rá 
ruházott feladatokat, és azon naptári év vége közötti időszak, amelyben az EKB e feladatokat 
átvette; 

12.  „díjfizető szervezetek csoportja”: az EKB részére díjtényezőikre vonatkozóan összevont 
információkat szolgáltató több felügyelt szervezet; 

13.  „csoport”: az SSM-keretrendelet 2. cikkének 5. pontjában meghatározott csoport; 

14.  „tagállam”: az Unió egy tagállama; 

15.  „nem euroövezeti tagállam”: olyan tagállam, amelynek pénzneme nem az euro;  

16.  „a mechanizmusban részt vevő tagállam”: a) egy euroövezeti tagállam, és b) egy nem 
euroövezeti tagállam, amely az 1024/2013/EU rendelet 7. cikkével összhangban az EKB-val 
szoros együttműködést alakított ki; 

17.  „a mechanizmusban részt nem vevő tagállam”: egy olyan tagállam, amely nem a 
mechanizmusban részt vevő tagállam;  

18.  „felügyelt szervezet”: a következők bármelyike: a) a mechanizmusban részt vevő tagállamban 
székhellyel rendelkező hitelintézet; b) a mechanizmusban részt vevő tagállamban székhellyel 
rendelkező pénzügyi holdingtársaság; c) a mechanizmusban részt vevő tagállamban székhellyel 
rendelkező vegyes pénzügyi holdingtársaság; d) a mechanizmusban részt nem vevő tagállamban 
székhellyel rendelkező hitelintézet által a mechanizmusban részt vevő tagállamban létrehozott 
fióktelep; 

19.  „felügyeleti feladatok”: az 1024/2013/EU rendelet 4–6. cikkével az EKB-ra ruházott feladatok; 

20.  „jelentős felügyelt szervezet”: az SSM-keretrendelet 2. cikkének 16. pontjában meghatározott 
jelentős felügyelt szervezet; 

21.  „kevésbé jelentősnek minősülő felügyelt szervezet”: az SSM-keretrendelet 2. cikkének 7. 
pontjában meghatározott, kevésbé jelentősnek minősülő felügyelt szervezet; 

22.  „teljes eszközállomány”: az eszközök teljes értéke a díjfizető szervezetek egy csoportja, a 
csoporthoz nem tartozó egy díjfizető hitelintézet vagy díjfizető fióktelep mérlegének „eszközök 
összesen” sorából származtatva, az EKB által a 10. cikk (3) bekezdésének megfelelően rögzített 
és közzétett módszertannal és eljárásokkal összhangban. Díjfizető szervezetek csoportja 

NYILVÁNOS KONZULTÁCIÓ az Európai Központi Bank felügyeleti díjakról szóló rendeletének tervezetéről 
19



esetében a teljes eszközállomány nem foglalja magában a mechanizmusban részt nem vevő 
tagállamokban és harmadik országokban létrehozott fióktelepeket; 

23.  „teljes kockázati kitettség”: díjfizető szervezetek csoportja és díjfizető szervezetek csoportjához 
nem tartozó díjfizető hitelintézet esetében az 575/2013/EU rendelet 92. cikkének (3) bekezdése 
alkalmazásával kiszámított érték. Díjfizető szervezetek csoportja esetében a teljes kockázati 
kitettség nem foglalja magában a mechanizmusban részt nem vevő tagállamokban és harmadik 
országokban létrehozott fióktelepeknek a teljes kockázati kitettséghez való hozzájárulását. 

 

3. cím 

Általános kötelezettség 

 

4. cikk 

Az éves felügyeleti díj fizetésére vonatkozó általános kötelezettség 

(1)  Az EKB minden egyes díjfizetési időszak tekintetében éves felügyeleti díjat vet ki minden 
díjfizető hitelintézetre és díjfizető fióktelepre.  

(2)  Az éves felügyeleti díjak teljes összegét azon kiadások finanszírozására kell felhasználni, 
amelyek az EKB-nál az adott díjfizetési időszak során a felügyeleti feladataival összefüggésben 
felmerülnek, és ezen összeg nem haladhatja meg e kiadások összegét.  

 

5. cikk 

Díjfizetésre kötelezett 

(1)  Az éves felügyeleti díj tekintetében a díjfizetésre kötelezett:  

a) csoporthoz nem tartozó díjfizető hitelintézet esetében a hitelintézet; 

b) más díjfizető fiókteleppel össze nem vont díjfizető fiók esetében a díjfizető fiók; 

c) díjfizető szervezetek csoportja esetében a (2) bekezdés rendelkezéseivel összhangban 
kerül megállapításra. 

(2)  A díjfizető szervezetek csoportján belüli, a költségek elosztására vonatkozó megállapodások 
sérelme nélkül a díjfizető szervezetek csoportját egy díjfizetésre kötelezettként kell kezelni. A 
díjfizető szervezetek valamennyi csoportja kijelöli a csoport egésze tekintetében díjfizetésre 
kötelezettet, és értesíti az EKB-t a díjfizetésre kötelezett személyéről. Az értesítés csak akkor 
minősül érvényesnek, ha: 
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a) tartalmazza az értesítés hatálya alá tartozó csoport valamennyi díjfizető szervezetének 
nevét; 

b) a csoport valamennyi díjfizető szervezete nevében aláírták; 

c) legkésőbb minden év március 1-jéig beérkezik az EKB-hoz annak érdekében, hogy a 
következő díjfizetési időszakra vonatkozó díjfizetési felszólítás kibocsátása során 
figyelembevételre kerülhessen.  

Amennyiben a díjfizetésre kötelezett személyéről szóló értesítés március 1-jéig nem érkezik be 
az EKB-hoz, az díjfizetésre kötelezettet az EKB határozza meg. 

Amennyiben a díjfizető szervezetek csoportjára vonatkozóan egynél több értesítés érkezik be 
időben az EKB-hoz, a határidőhöz legközelebb, azonban azt megelőzően az EKB-hoz 
beérkezett értesítés az irányadó. 

(3)  Ugyanazon hitelintézetnek a mechanizmusban részt vevő ugyanazon tagállamban található két 
vagy több díjfizető fióktelepe egy fióktelepnek tekintendő. Ugyanazon hitelintézetnek a 
mechanizmusban részt vevő különböző tagállamokban található fióktelepei nem tekintendők 
egy fióktelepnek. 

(4)  Valamely díjfizető hitelintézetnek a mechanizmusban részt vevő ugyanazon tagállamban 
található díjfizető fióktelepe és leányvállalata e rendelet alkalmazásában nem kerül 
összevonásra. 

(5)  Az éves felügyeleti díj kiszámítása során a mechanizmusban részt nem vevő tagállamokban 
létrehozott leányvállalatok nem kerülnek figyelembevételre. E tekintetben és a díjfizető 
szervezetek csoportjának díjtényezői meghatározása érdekében a csoport szubkonszolidált 
adatokat szolgáltat az anyavállalat által ellenőrzött, a mechanizmusban részt vevő 
tagállamokban található valamennyi leányvállalatra és műveletre vonatkozóan. 

(6)  Az EKB – a (2) bekezdés sérelme nélkül – fenntartja a jogot a díjfizetésre kötelezett 
meghatározására.  

 

II. RÉSZ 
KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK 

 

6. cikk 

Éves költségek 

(1)  Az éves felügyeleti díj meghatározásának alapját az éves költségek képezik, amelyek ezen éves 
felügyeleti díj fizetésén keresztül kerülnek beszedésre.  
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(2)  Az éves költségek összege az éves kiadások összege alapján kerül meghatározásra, amely az 
alábbiakból áll: 

a) az EKB-nál az adott díjfizetési időszakban felmerült, a felügyeleti feladataival 
közvetlenül vagy közvetetten összefüggő bármely kiadás; 

b) [az EKB által közvetlenül vagy közvetetten a felügyeleti feladatai ellátása során okozott 
veszteségért az adott díjfizetési időszakban harmadik fél részére nyújtandó bármely 
kártalanítás]. 

(3)  Az éves költségek meghatározása során az EKB figyelembe veszi: 

a) a korábbi díjfizetési időszakokra vonatkozó, behajthatatlannak bizonyult díjak összegeit; 

b) a 11. cikkel összhangban befolyt kamatfizetéseket; 

c) a 8. cikk (3) bekezdésével összhangban befolyt vagy visszatérített összegeket. 

 

7. cikk  

Az éves költségek becslése és meghatározása 

(1)  Az 1024/2013/EU rendelet szerinti adatszolgáltatási kötelezettségei sérelme nélkül az EKB 
minden naptári év végéig kiszámítja a becsült éves költségeket a következő naptári évre 
vonatkozó díjfizetési időszak tekintetében. A becsült éves költségek szolgálnak a 13. cikk (1) 
bekezdésének a) pontjában említett számítás alapjául. 

(2)  A díjfizetési időszak végétől számított négy hónapon belül az EKB meghatározza az adott 
díjfizetési időszakra vonatkozó tényleges éves költségeket. A tényleges éves költségek 
szolgálnak a 13. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett számítás alapjául. 

 

III. RÉSZ 
AZ ÉVES FELÜGYELETI DÍJ MEGHATÁROZÁSA 

 

8. cikk 

Új felügyelt szervezetek vagy a jogállás megváltozása 

(1)  Amennyiben valamely felügyelt szervezet csak a díjfizetési időszak egy részében minősül 
felügyelt szervezetnek, az éves felügyeleti díjat a díjfizetési időszak azon teljes hónapjainak 
száma alapján kell kiszámítani, amelyek alatt a hitelintézet vagy fióktelep felügyelt 
szervezetnek minősül. 

(2)  Amennyiben az EKB erre vonatkozó határozata következtében valamely felügyelt szervezet 
jogállása jelentősről kevésbé jelentősre változik vagy fordítva, az éves felügyeleti díjat azon 
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hónapok száma alapján kell kiszámítani, amelyek utolsó napján a felügyelt szervezet jelentős 
vagy kevésbé jelentősnek minősülő szervezet volt. 

(3)  Amennyiben a kivetett éves felügyeleti díj összege eltér az (1) vagy a (2) bekezdéssel 
összhangban kiszámított díj összegétől, az EKB-nak a felügyelt szervezet részére visszatérítést 
kell nyújtania vagy számlát kell kibocsátania. 

 

9. cikk 

Az éves költségek megosztása a jelentős és a kevésbé jelentősnek minősülő felügyelt szervezetek 
között 

(1)  Az egyes felügyelt szervezetek vonatkozásában fizetendő éves felügyeleti díj összegének 
kiszámítása érdekében az éves költségeket két részre kell osztani, a felügyelt szervezetek két 
kategóriájának megfelelően, az alábbiak szerint:  

a) a jelentős felügyelt szervezetektől beszedendő éves költségek;  

b) a kevésbé jelentősnek minősülő felügyelt szervezetektől beszedendő éves költségek. 

(2)  Az éves költségek (1) bekezdés szerinti megosztására az EKB azon szervezeti egységeihez 
rendelt költségek alapján kerül sor, amelyek a jelentős felügyelt szervezetek közvetlen 
felügyeletét és a kevésbé jelentősnek minősülő felügyelt szervezetek közvetett felügyeletét 
ellátják.  

 

10. cikk 

Az egyes felügyelt szervezetek vagy felügyelt csoportok tekintetében fizetendő éves felügyeleti díj 

(1)  Az egyes jelentős felügyelt szervezetek vagy jelentős felügyelt csoportok tekintetében fizetendő 
éves felügyeleti díjat oly módon kell megállapítani, hogy a jelentős felügyelt szervezetek éves 
költségeit a díjtényezők alapján hozzá kell rendelni az egyes jelentős felügyelt szervezetekhez 
vagy jelentős felügyelt csoportokhoz. 

(2)  Az egyes kevésbé jelentősnek minősülő felügyelt szervezetek vagy kevésbé jelentősnek 
minősülő felügyelt csoportok tekintetében fizetendő éves felügyeleti díjat oly módon kell 
megállapítani, hogy a kevésbé jelentősnek minősülő felügyelt szervezetek éves költségeit a 
díjtényezők alapján hozzá kell rendelni az egyes kevésbé jelentősnek minősülő felügyelt 
szervezetekhez vagy kevésbé jelentősnek minősülő felügyelt csoportokhoz. 

NYILVÁNOS KONZULTÁCIÓ az Európai Központi Bank felügyeleti díjakról szóló rendeletének tervezetéről 
23



(3)  A díjtényezők a konszolidációnak a mechanizmusban részt vevő tagállamokon belüli 
legmagasabb szintjén, a következő alapon kerülnek kiszámításra.  

a) Az egyes felügyelt szervezetek tekintetében fizetendő egyedi éves felügyeleti díj 
kiszámításához használt díjtényezők a naptári év végén a következők összegének felelnek 
meg: 

i. teljes eszközállomány; 

ii. teljes kockázati kitettség. Díjfizető fióktelep esetében a teljes kockázati kitettség 
nullának tekintendő. 

A díjtényezőkre vonatkozó adatokat az EKB által megállapított és honlapján közzétett 
módszertannal és eljárásokkal összhangban kell meghatározni és összegyűjteni. 

b) A díjtényezők tekintetében használt relatív súlyozás a következő: 

i. teljes eszközállomány: 50 %; 

ii. teljes kockázati kitettség: 50 %. 

Az összes díjfizetésre kötelezett teljes eszközállományának összege és az összes díjfizetésre 
kötelezett teljes kockázati kitettségének összege közzétételre kerül az EKB honlapján. 

(4)  A felügyelt szervezetek a díjtényezőket a megelőző év december 31-i referencia-időponttal 
bocsátják rendelkezésre, és az előírt adatokat az említett referencia-időpontot követő év március 
1-jén vagy – amennyiben március 1-je nem munkanap – a következő munkanapon munkaidő 
végéig benyújtják az éves felügyeleti díj kiszámításával érintett illetékes nemzeti hatóságnak. 
Az illetékes nemzeti hatóságok ezeket az adatokat az EKB által megállapítandó eljárásokkal 
összhangban megküldik az EKB-nak. Amennyiben egy felügyelt szervezetnek felül kell 
vizsgálnia a díjszámítással összefüggésben szolgáltatott adatait, a felülvizsgált adatokat 
indokolatlan késedelem nélkül, és legkésőbb március 15-ig be kell nyújtania. 

(5)  Az egyes díjfizetésre kötelezettekre vonatkozó éves felügyeleti díj kiszámítását az alábbiakban 
vázoltaknak megfelelően kell elvégezni. 

a) Az éves felügyeleti díj a minimális díjösszetevő és a változó díjösszetevő összege. 

b) A minimális díjösszetevő a felügyelt szervezetek adott kategóriája éves költségei teljes 
összegének rögzített százalékaként számítandó ki a 9. cikkben foglaltaknak megfelelően. 
A jelentős felügyelt szervezetek kategóriája esetében a rögzített százalék 10 %. Ez az 
összeg egyenlően kerül elosztásra valamennyi díjfizetésre kötelezett között. A 10 milliárd 
euró, vagy ennél kevesebb összes eszközzel rendelkező jelentős felügyelt szervezetek 
vonatkozásában a minimális díjösszetevő megfelezésre kerül. A kevésbé jelentősnek 
minősülő felügyelt szervezetek kategóriája esetében a rögzített százalék 10 %. Ez az 
összeg egyenlően kerül elosztásra a díjfizetésre kötelezettek között. A minimális 
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díjösszetevő az egyes díjfizetésre kötelezettekre vonatkozó éves felügyeleti díj alsó 
határának felel meg. 

c) A változó díjösszetevő a felügyelt szervezetek adott kategóriája éves költségei teljes 
összege a 9. cikkben foglaltaknak megfelelően, és az ugyanazon kategória minimális 
díjösszetevőjének különbsége. A változó díjösszetevőt az egyes díjfizetésre 
kötelezetteknek az összes díjfizetésre kötelezett (3) bekezdés alapján kiszámított 
súlyozott díjtényezői összegében való részesedése alapján rendelik az adott kategória 
egyes díjfizetésre kötelezettjeihez.  

 

11. cikk 

Nemfizetés esetén fizetendő kamat 

Az EKB rendelkezésére álló egyéb jogorvoslatok sérelme nélkül a részleges fizetés, nemfizetés vagy a 
díjfizetési felszólításban meghatározott fizetési feltételek nemteljesítése esetén az éves felügyeleti díj 
fennmaradó összege után a fizetés esedékessége napjától napi szinten számított, az EKB fő 
refinanszírozási műveleteinek kamatlába plusz 8 százalék mértékű kamatot kell fizetni.  

 

IV. RÉSZ 
EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ ILLETÉKES NEMZETI HATÓSÁGOKKAL 

 

12. cikk 

Együttműködés az illetékes nemzeti hatóságokkal 

(1)  Az EKB a végső díj szintjének meghatározása előtt megbeszéléseket folytat az illetékes nemzeti 
hatósággal annak biztosítása érdekében, hogy a felügyelet valamennyi érintett hitelintézet és 
fióktelep számára költséghatékony és ésszerű legyen. Ennek érdekében az EKB az illetékes 
nemzeti hatóságokkal együttműködésben kialakítja és megvalósítja a kapcsolattartás megfelelő 
csatornáját.  

(2)  Az illetékes nemzeti hatóságok az EKB kérésére segítséget nyújtanak az EKB-nak a díjak 
kivetését illetően. 

(3)  A mechanizmusban részt nem vevő olyan tagállamokban található hitelintézetek esetében, 
amely tagállamoknak az EKB-val folytatott szoros együttműködése nem került felfüggesztésre 
vagy megszüntetésre, az EKB utasításokat ad az adott tagállam illetékes nemzeti hatóságának a 
díjtényezők összegyűjtését és az éves felügyeleti díj számlázását illetően. 
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V. RÉSZ 
SZÁMLÁZÁS 

 

13. cikk 

A kivetendő összeg 

(1)  Az EKB által kivetendő éves felügyeleti díj teljes összege az alábbiak összege: 

a) az aktuális díjfizetési időszakra vonatkozó, az adott díjfizetési időszak jóváhagyott 
költségvetése alapján kiszámított éves költségek; 

b) a megelőző díjfizetési időszakból származó esetleges többlet vagy hiány, amely a 
megelőző díjfizetési időszak tekintetében felmerült tényleges éves költségeknek a 
megelőző díjfizetési időszakban az (1) bekezdés a) pontjával összhangban beszedett 
becsült éves költségekből történő levonása útján kerül kiszámításra. 

A kivetendő éves felügyeleti díjak teljes összegét az EKB határozza meg, és azt közzéteszi 
honlapján. 

(2)  Az egyes díjfizetésre kötelezettekre kivetendő éves felügyeleti díj kiszámítására az adott 
díjfizetési időszakot megelőző naptári év végére vonatkozó és a díjfizetési időszak elején, a 10. 
cikk (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően rendelkezésre bocsátandó díjtényezők alapján 
kerül sor. 

 

14. cikk 

Díjfizetési felszólítás  

(1)  Az EKB évente, legkorábban a naptári év június 1-jén és legkésőbb augusztus 31-én díjfizetési 
felszólítást bocsát ki minden díjfizetésre kötelezett részére.  

(2)  A díjfizetési felszólítás meghatározza az éves felügyeleti díj megfizetésének módját. A 
díjfizetésre kötelezettnek eleget kell tennie a díjfizetési felszólításban az éves felügyeleti díj 
megfizetése tekintetében meghatározott követelményeknek. 

(3)  A díjfizetési felszólítás alapján esedékes összeget a díjfizetésre kötelezettnek a díjfizetési 
felszólítás kibocsátásától számított 30 napon belül kell megfizetnie. 
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15. cikk 

A díjfizetési felszólítás közlése 

(1)  Minden díjfizetési időszak március 1-jéig a díjfizetésre kötelezett tájékoztatja az EKB-t azon 
személy kapcsolattartási adatairól (név, beosztás, szervezeti egység, cím, e-mail cím, 
telefonszám, faxszám), akinek a részére a díjfizetési felszólítást ki kell bocsátani. 

(2)  Az EKB a díjfizetési felszólítást az (1) bekezdéssel összhangban azonosított személlyel az 
alábbi módok egyikének megfelelően közli: a) elektronikus úton vagy egyéb hasonló távközlési 
eszköz útján, b) faxon, c) futárszolgálat útján, d) tértivevényes ajánlott levélben, e) nyomtatott 
példány kézbesítése vagy személyes átadása útján. 

 

VI. RÉSZ 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

16. cikk 

Szankciók  

E rendelet megsértése esetén az EKB a 2532/98/EK tanácsi rendelettel4 összhangban szankciókat 
róhat ki a felügyelt szervezetekre. 

 

17. cikk 

Átmeneti rendelkezések  

(1)  Az első díjfizetési időszakra vonatkozó díjfizetési felszólítás a 2015-ös díjfizetési időszakra 
vonatkozó díjfizetési felszólítással együtt kerül kibocsátásra. 

(2) Az EKB számára az éves felügyeleti díj kivetése megkezdésének lehetővé tétele érdekében a 
díjfizető szervezetek minden egyes csoportja kijelöli a csoport tekintetében díjfizetésre 
kötelezettet, és annak személyéről az 5. cikk (2) bekezdésével összhangban 2014. december 31-
ig értesíti az EKB-t. 

 

4  A Tanács 2532/98/EK rendelete (1998. november 23.) az Európai Központi Bank szankciók kirovására vonatkozó 
hatásköréről (HL L 318., 1998.11.27., 4. o.). 
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18. cikk 

Jelentés és felülvizsgálat 

(1)  Az 1024/2013/EU rendelet 20. cikkének (2) bekezdésével összhangban az EKB minden évben 
jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a Bizottságnak és az eurocsoportnak 
az éves felügyeleti díjak szerkezetének és összegének tervezett alakulásáról.  

(2)  Az EKB 2017-ig elvégzi e rendelet felülvizsgálatát, különös tekintettel az egyes felügyelt 
szervezetekre és csoportokra kivetendő éves felügyeleti díjak kiszámítására vonatkozó 
módszertanra és kritériumokra. 

 

19. cikk 

Hatálybalépés 

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő ötödik napon lép hatályba. 

[Ez a rendelet [ÉÉÉÉ. hónap nap]-tól alkalmazandó.] 

Ez a rendelet a Szerződéseknek megfelelően teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó 
valamennyi tagállamban. 

 

 

Kelt Frankfurt am Mainban, [ÉÉÉÉ. hónap nap]-án/-én. 

 

az EKB Kormányzótanácsa részéről 

 

 

 

az EKB elnöke 

Mario DRAGHI 
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