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Konsultatsioonidokumendi eesmärk on aidata huvitatud osapooltel mõista ja hinnata, 
kuidas nad saavad osaleda järelevalvetasusid käsitleva EKP määruse EKP/2014/41 
(vt käesoleva dokumendi 3. osa) läbivaatamises. Konsultatsioonidokumendi kohta 
saadud tagasiside annab EKP-le olulist teavet, mida võetakse arvesse 
järelevalvetasusid käsitleva EKP määruse ametlikul ajakohastamisel, kui seda 
peetakse asjakohaseks. Läbivaatamine hõlmab ainult EKP järelevalvetasude 
raamistikku, ilma et see piiraks järelevalvetasude kehtestamist riiklike pädevate 
asutuste poolt. Ühtlasi ei piira läbivaatamine muudatuste tegemist EKP iga-aastaste 
järelevalvetasude laiemas õigusraamistikus, eelkõige ühtse järelevalvemehhanismi 
määruses. Seega ei saa dokumenti kasutada tõlgendamiseks ja see ei ole õiguslikult 
siduv. 

Märkusi oodatakse üksnes konsultatsioonidokumendi 3. osa, st järelevalvetasusid 
käsitleva EKP määruse kohta, eelkõige EKP määruse III osa (iga-aastase 
järelevalvetasu kindlaksmääramine) ja V osa (arvete esitamine) kohta. 

 

 



Järelevalvetasusid käsitleva EKP määruse läbivaatamine − Reguleerimisala ja kohaldamine 2 

1 Reguleerimisala ja kohaldamine 

1. Nõukogu määruse (EL) nr 1024/2013 (ühtse järelevalvemehhanismi määrus) 
artiklis 30 sätestatakse, et: „EKP nõuab osalevates liikmesriikides asutatud 
krediidiasutustelt ja mitteosalevas liikmesriigis asutatud krediidiasutuse poolt 
osalevas liikmesriigis asutatud filiaalidelt iga-aastase järelevalvetasu maksmist.” 
Järelevalve alla kuuluvalt üksuselt nõutava tasu summa arvutatakse vastavalt 
Euroopa Keskpanga (EKP) kehtestatud korrale. Ühtse järelevalvemehhanismi 
tasude arvutamise kord otsustati kehtestada Euroopa Keskpanga määrusega 
(EL) nr 1163/2014, 22. oktoober 2014, järelevalvetasude kohta (EKP/2014/41, 
edaspidi „järelevalvetasusid käsitlev EKP määrus”), milles sätestatakse 
järelevalvetasu protsessiga seotud eeskirjad ja menetlused. Eesmärk on 
saavutada kulutõhusus ja proportsionaalsus kooskõlas läbipaistvusnormidega. 

2. Lisaks EKP aruandekohustusele talle ühtse järelevalvemehhanismi määrusega 
antud ülesannete täitmisel nähakse järelevalvetasusid käsitleva EKP määruse 
artiklis 17 ette selle määruse läbivaatamine 2017. aastaks.  

3. Käesoleva dokumendiga algatatakse avalik konsultatsioon, et valmistuda 
järelevalvetasusid käsitleva EKP määruse läbivaatamiseks. Eesmärk on 
koguda tagasisidet, et hinnata võimalikke muudatusi. Konsultatsioonidokumendi 
kohta saadud tagasiside annab EKP-le olulist teavet, mida võetakse arvesse 
järelevalvetasusid käsitleva EKP määruse ametlikul ajakohastamisel, kui seda 
peetakse asjakohaseks. Konsultatsioon on avatud kõikidele sidusrühmadele. 
EKP eeldab, et sidusrühmad hõlmavad eelkõige käesoleva määruse kohaselt 
järelevalve alla kuuluvaid üksusi.  

4. Läbivaatamisel keskendutakse järelevalve alla kuuluvatelt üksustelt ja 
gruppidelt kogutavate iga-aastaste järelevalvetasude arvutamise meetodile ja 
kriteeriumidele. Eelkõige puudutab see järelevalvetasusid käsitleva EKP 
määruse III osa (iga-aastase järelevalvetasu kindlaksmääramine) ja V osa 
(arvete esitamine) sätteid, mis on olulised iga-aastase järelevalvetasu 
arvutamise meetodi määratlemisel. EKP järelevalveülesannete täitmisega 
seotud kulude sissenõudmist käsitletakse ühtse järelevalvemehhanismi 
määruse artiklis 30, mistõttu järelevalvetasusid käsitleva EKP määruse 
läbivaatamine seda valdkonda ei hõlma. 

5. Järelevalvetasusid käsitleva EKP määruse rakendamine on olnud üldjoontes 
kooskõlas 2014. aasta avaliku konsultatsiooni käigus avaldatud esialgse 
mõjuanalüüsi tulemustega. Täpsemat teavet saab siinse 
konsultatsioonidokumendi 2. osast.  

6. Konsultatsioon järelevalvetasusid käsitleva EKP määruse kohta kestab 
2. juunist kuni 20. juulini 2017. Seejärel vaatab EKP läbi järelevalvetasusid 
käsitleva EKP määruse, võttes arvesse huvitatud osapooltelt konsultatsiooni 
käigus saadud tagasisidet. EKP konsulteerib riiklike pädevate asutuste ja 

https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/legal/pdf/oj_jol_2014_311_r_0006_et_txt.pdf
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järelevalvenõukoguga, kasutades asjaomaseid foorumeid. Läbivaatamise 
tulemused avaldatakse EKP veebilehel 2018. aastal.  

7. Lähemat teavet EKP järelevalvetasude ja selgitusi nende arvutamise kohta 
saab EKP pangandusjärelevalve veebilehelt eraldi rubriigist. Rubriik on 
kättesaadav kõigis ELi ametlikes keeltes ja sisaldab olulist teavet EKP 
järelevalvetasude kohta (nt asjakohased õigusaktid ja otsused ning muu 
praktiline info). 

https://www.bankingsupervision.europa.eu/organisation/fees/html/index.et.html
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2 Läbivaatamise sisu 

2.1 Põhiteave järelevalvetasusid käsitleva EKP määruse 
kohta  

1. Lihtne, selge ja kulutõhus lahendus: iga-aastase järelevalvetasu 
kindlaksmääramise lihtsa, selge ja kulutõhusa meetodi eesmärk on minimeerida 
tegevuskoormust ning tagada järjepidevus ja läbipaistvus nii tasu maksvate 
üksuste kui ka avalikkuse suhtes.  

Kuidas määratakse kindlaks muutuv tasukomponent? 

Järelevalvetasu arvutatakse ühtses 
järelevalvemehhanismis osalevate liikmesriikide piires 
kõrgeimal konsolideerimistasemel. 

See koosneb kõigi pankade puhul minimaalsest 
tasukomponendist, mis moodustab 10% tasumisele 
kuuluvast summast, ja muutuvast tasukomponendist, 
mis moodustab 90% tasumisele kuuluvast summast. 

Järelevalvealuste üksuste ja gruppide iga-aastase 
järelevalvetasu arvutamiseks esitavad tasuvõlgnikud 
iga aasta 1. juuliks andmed oma tasutegurite kohta 
eelmise aasta 31. detsembri seisuga.  

EKP teeb esitatud tasutegurite andmed tasuvõlgnikele 
kättesaadavaks ja palub neil viie tööpäeva jooksul 
teada anda, kui andmetes on vigu. Seejärel arvutab 

EKP iga järelevalvealuse üksuse või grupi kohta tema järelevalvetasu suuruse. 

2. Tulemused on kooskõlas esialgse mõjuanalüüsiga: seni on tasuperioodide eest 
makstud iga-aastased järelevalvetasud olnud üldjoontes kooskõlas 2014. aasta 
alguses toimunud avaliku konsultatsiooni raames antud EKP esialgse 
hinnanguga. Esialgse mõjuanalüüsi kohaselt pidi ligikaudu 50% olulistest 
üksustest maksma 2015. aasta eest järelevalvetasu vahemikus 700 000 ja 
2,0 miljonit eurot. Vähem olulistest krediidiasutustest pidi mõjuanalüüsi järgi 
peaaegu 75% maksma järelevalvetasu alla 7000 euro. 2015. aasta 
järelevalvetasu arvutuste tulemusel selgus, et nende hulka kuulus 70% 
järelevalvealustest üksustest. Kuna EKP jätkas oma järelevalvefunktsiooni 
suutlikkuse tõstmist, suurenes seeläbi ka nõutud järelevalvetasude 
kogusumma, kuid proportsionaalne jaotus püsis 2016. aasta tasuperioodil 
suhteliselt stabiilsena. Esimesel kahel tasuperioodil ratsionaliseerisid vähem 
olulised krediidiasutused kõrgeimal konsolideerimistasemel järelevalvealuste 
üksuste arvu, näiteks restruktureerides olemasolevaid krediidiasutusi pankade 

Joonis 1 
Muutuv tasukomponent määratakse kindlaks panga 
olulisuse ja riskiprofiili järgi 

 

 

Panga olulisus
mõõdetakse koguvarade mahu 

alusel

Panga riskiprofiil
mõõdetakse koguriskipositsiooni

põhjal

olulisus ja riskiprofiil on järelevalvetasu arvutamisel võrdse 
kaaluga

Järelevalvetasu
arvutatakse osalevate liikmesriikide kõrgeimal 
konsolideerimistasemel
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või pangagruppide ühinemiste kaudu. Selle tulemusena oli eelkõige 
miinimumtasu komponendi puhul 2016. aastal tasumisele kuuluva individuaalse 
järelevalvetasu protsentuaalne kasv mõne panga jaoks vältimatult suurem, kui 
kogutava kogusumma protsentuaalset kasvu arvestades oleks võinud eeldada. 

3. Järelevalvetasude prognoosimine: järelevalve alla kuuluval üksusel on mõistliku 
vahemiku raames võimalik prognoosida maksmisele kuuluva järelevalvetasu 
suurust, kasutades EKP veebilehel esitatud andmeid, eelkõige: 

• EKP otsust iga-aastase järelevalvetasu kogusumma kohta;  

• järelevalve alla kuuluvate üksuste ajakohastatud nimekirja;  

• kõigi järelevalve alla kuuluvate üksuste koguvarade summat ja asjaomasel 
tasuperioodil kõrgeimal konsolideerimistasemel kohaldatavate 
koguriskipositsioonide summat.  

Järelevalvetasusid käsitleva EKP määruse artikli 7 ja artikli 10 lõike 6 
kohaldamise tõttu ei ole esitatud andmed siiski täpselt kooskõlas kogutava 
summaga, mille EKP kehtestab järelevalvetasu maksmise teates. Kõnealustes 
artiklites käsitletakse vastavalt tegevuslube ja järelevalvestaatuse muutusi ning 
järelevalvetasu minimaalse tasukomponendi arvutamist.  

4. Tasutegurite valikus kajastuv stabiilsus: ühtse järelevalvemehhanismi määruse 
kohaselt tuleb järelevalvetasud määrata objektiivsete kriteeriumide alusel, 
pidades silmas järelevalve alla kuuluva üksuse olulisust ja riskiprofiili, 
sealhulgas selle riskiga kaalutud vara. Nende kriteeriumide hindamisel on EKP 
püüdnud minimeerida kõigi järelevalve alla kuuluvate üksuste haldus- ja 
tegevuskoormust. Koguvara ja koguriskipositsiooni mõõdetakse näitajate 
alusel, mis juba kuuluvad järelevalvearuandluse raamistikku ja on selgelt 
määratletud ning enamiku järelevalve alla kuuluvate üksuste puhul ka 
auditeeritud. Peamiseks erandiks on mitteosalevas riigis asutatud emapanga 
poolt osalevas riigis asutatud filiaalid, kes peavad esitama statistilised andmed 
kooskõlas asjaomase finantsaruandluse raamistikuga. Filiaalide esitatud 
statistilisi andmeid ei tule tavaliselt auditeerida muu aruandluse jaoks, küll aga 
nõutakse auditeerimist tasutegurite andmete kohta, et tagada arvutuste 
terviklikkus.   

Kahel esimesel tasuperioodil kohaldatud tasutegurite väärtuse stabiilsus (vt 
tabel allpool) on näidanud, et tasutegurite valik on aidanud tasuvõlgnikel 
suurendada iga-aastase järelevalvetasu prognoositavust, piirates selle 
võimalikku kõikumist. Tasutegurite arvutamisel võivad järelevalve alla kuuluvad 
grupid jätta arvesse võtmata mitteosalevates ja kolmandates riikides asuvate 
tütarettevõtete vara.  
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Tabel 1. 
Tasutegurite väärtused  

Tasutegurite väärtuste (mld eurodes) aruandekuupäev  31. detsember 2015 31. detsember 2014 
muutus 

(protsentides) 

Olulised üksused või olulised grupid    

 Varad kokku 20 233 20 527 –1% 

 Koguriskipositsioon 6773 6811 –1% 

Vähem olulised üksused või vähem olulised grupid    

 Varad kokku 4469 4669 –4% 

 Koguriskipositsioon 2137 2219 -4% 

 

5. Proportsionaalsus kõigi järelevalve alla kuuluvate üksuste puhul: Kooskõlas 
järelevalvetasusid käsitleva EKP määruse artikliga 8 lähtutakse iga-aastase 
järelevalvetasu summa arvutamisel järelevalve alla kuuluva üksuse staatusest, 
st kas üksust peetakse ühtse järelevalvemehhanismi määruse kohaselt 
oluliseks või vähem oluliseks, mis kajastab EKP järelevalve ulatuse erinevat 
määra kummagi krediidiasutuse liigi suhtes. Järgnevas tabelis on toodud kulude 
jaotuse muutus protsentides:  

Tabel 2. 
Järelevalvetasud – kulude jaotus oluliste ja vähem oluliste krediidiasutuste vahel 

 

Tasudega 
seotud 

prognoositav 
tulu 
2017 

Tasudega 
seotud tegelik 

tulu 
2016 

Tasudega 
seotud tegelik 

tulu 
2015 

Tasudega 
seotud tegelik 

tulu 
2014 1 

Esialgne 
mõjuanalüüs  

Olulistele krediidiasutustele või 
gruppidele kehtestatud tasud 

92% 88,6% 88,6% 85,5% 85% 

Vähem olulistele krediidiasutustele või 
gruppidele kehtestatud tasud 

8% 11,4% 11,4% 14,5% 15% 

 

6. Järelevalvetasu põhjendatus järelevalve alla kuuluvate väikeste oluliste üksuste 
puhul: võttes arvesse, et iga osaleva liikmesriigi kolme suurimat krediidiasutust 
peetakse oluliseks, isegi kui need on väga väikesed, on järelevalvetasusid 
käsitleva EKP määruse artikli 10 lõikes 6 toodud erisäte oluliste krediidiasutuste 
kohta, kelle koguvara ei ületa 10 miljardit eurot. Kõnealuste üksuste puhul 
poolitatakse minimaalne tasukomponent, mis võimaldab neil säästa aastas 
keskmiselt ligikaudu 35% järelevalvetasu summast. Selle meetme mõju kulude 
jaotusele teiste oluliseks krediidiasutuseks liigitatud üksuste vahel on olnud 
väga väike, samal ajal on aga tagatud kõigilt pankadelt või pangagruppidelt 
kogutava iga-aastase järelevalvetasu põhjendatus.  

7. Muudatused järelevalve alla kuuluvate üksuste olukorras: Järelevalvetasusid 
käsitleva EKP määruse artikli 7 sätetega tagatakse, et iga järelevalve alla 
kuuluv üksus peab maksma vaid tasu, mis kajastab tema järelevalvestaatust, st 

                                                                    
1  2014. aastal kaeti järelevalvetasude kaudu kulud, mida EKP kandis pangandusjärelevalvega seotud 

ülesannete täitmisel alates 2014. aasta novembrist, kui EKP asus täitma oma järelevalveülesandeid. 
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kas teda peetakse oluliseks või vähem oluliseks, ning ainult selle perioodi eest, 
mille jooksul tema üle järelevalvet teostati. Need sätted aitavad tagada 
järelevalve alla kuuluvate üksuste suhtes kohaldatavate meetmete 
põhjendatuse ja proportsionaalsuse ning lihtsustavad kulude jaotust sama liigi 
üksuste vahel. Allpool toodud tabelis on näidatud järelevalvetasu otsused, mille 
suhtes kahe esimese tasuperioodi jooksul kohaldati järelevalvetasusid käsitleva 
määruse artikli 7 sätteid:2  

Tabel 3. 
Artikli 7 kohaste muutuste arv 

 2016. aasta tasuperiood  2015. aasta tasuperiood 

Järelevalve alla kuuluvad uued üksused  19 37 

Tegevusloa aegumised / ühinemised 155 113 

Järelevalvestaatuse muutus  1 3 

 

8. Tasu maksmise teade: EKP rakendab tasutegurite avaldamiseks (artikkel 10) ja 
tasu maksmise teadete elektrooniliseks edastamiseks (artikkel 13) kulutõhusat 
reaalajalist süsteemi. Vaid 0,01% kõigist tasuvõlgnikest ei kasuta praegu EKP 
veebiportaali. Tavapäraselt toimub kirjavahetus järelevalvetasude teemal (sh 
tasu maksmise teated) inglise keeles. Kirjadele lisatakse alati ka tõlked ühtses 
järelevalvemehhanismis osalevate liikmesriikide keeltes. 

9. Viivistasud hilinenud maksetelt: Järelevalvetasusid käsitleva EKP määruse 
artiklis 14 määratletakse hilinenud maksetelt tasutava viivisena EKP põhiline 
refinantseerimismäär pluss 8 protsenti. Iga-aastase järelevalvetasu laekumise 
määr on ligikaudu 100% ja peaaegu kaks kolmandikku tasuvõlgnikest on 
valinud maksmisviisiks otsekorralduse. Kahel esimesel tasuperioodil sisse 
nõutud viivised ulatusid kokku 0,07 miljoni euroni. EKP esitas 77 teadet viivise 
kohta. Keskmiselt oli nõutav viivisetasu 945 eurot 3. Kooskõlas 
järelevalvetasusid käsitleva EKP määruse artikliga 5 arvatakse EKP-le 
laekunud viivismaksete summa maha järelevalve alla kuuluvatelt üksustelt 
järgmise tasuperioodi eest nõutavast iga-aastasest tasust.  

                                                                    
2  Kõik artikli 7 kohased muutused käsitlevad juhtumeid, mil muutus on toimunud tasuperioodi jooksul: 

moodustatud on uus järelevalvealune üksus või üksus on lõpetanud tegevuse, st tema üle on teostatud 
järelevalvet ainult tasuperioodi teatud aja jooksul (vähem kui 12 kuud); üksuse järelevalvestaatus on 
muutunud, st tasuperioodi teatud aja jooksul on üksus olnud vähem oluline ja ülejäänud aja jooksul 
oluline või vastupidi. 

3  Intressimakseid, mille kohta EKP ei ole esitanud arvet, on järelevalve alla kuuluvatelt üksustelt kokku 
laekunud 823 euro ulatuses. Selliste vabatahtlikult tasutud intressimaksete summa lisatakse 
intressimaksete kogusumma hulka.  
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2.2 Analüüsi toetavad kriteeriumid  

Käesoleva konsultatsiooni raames saadud vastuste hindamisel analüüsib EKP 
seonduvaid kulusid ja saadavat kasu, võttes arvesse järgmisi tegureid: 

(a) Õigusnõuete täitmine: tasu maksmise korra kehtestamisel rakendas EKP 
ühtse järelevalvemehhanismi määrust, milles sätestatakse iga-aastase 
järelevalvetasu peamised parameetrid. Sellega seoses tuleb jätkuvalt 
tagada ühtse järelevalvemehhanismi määrusest, teistest asjakohastest ELi 
õigusaktidest, EKP määrustest, EKP otsustest ja järelevalvestandarditest 
tulenevate nõuete täitmine.  

(b) Tasu jaotuse mõju: võimalike meetmete hindamisel tuleks silmas pidada 
eelkõige kahte aspekti: i) analüüsitava õigussättega otseselt seotud 
järelevalve alla kuuluvate üksuste arvu ja ii) kulude jaotuse mõju sama 
krediidiasutuse liigi teiste üksuste vahel. 

(c) Haldusmõju järelevalve alla kuuluvatele üksustele: arvesse võetakse 
järelevalve alla kuuluvate üksuste võimalikust täiendavast 
halduskoormusest tulenevaid kulusid ja välditakse tarbetut kattuvust 
andmete esitamisel.  

(d) Iga-aastase järelevalvetasu kõikumise piiramine: hinnatakse, mil määral 
on järelevalve alla kuuluvatele üksustele tagatud tasudega seotud 
stabiilsus, et minimeerida iga-aastase järelevalvetasu ootamatuid 
kõikumisi.  

(e) Järelevalvetasus sisalduvad finantskulud: EKP iga-aastase 
järelevalvetasuraamistiku rakendamise ja haldamisega seotud 
lisaülesandeid loetakse täiendavaks kuluks ja need tuleb arvata 
järelevalve alla kuuluvatelt üksustelt nõutava tasu kogusumma hulka. 



EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) nr 1163/2014, 

22. oktoober 2014, 

järelevalvetasude kohta 

(EKP/2014/41) 

EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, 

võttes arvesse nõukogu 15. oktoobri 2013. aasta määrust (EL) nr 1024/2013, millega antakse Euroopa Keskpangale eriü
lesanded seoses krediidiasutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalve poliitikaga, (1) eelkõige selle artikli 4 lõike 3 teist 
lõiku, artiklit 30 ja artikli 33 lõike 2 teist lõiku, 

võttes arvesse määruse (EL) nr 1024/2013 artikli 30 lõike 2 kohaselt läbi viidud avalikku konsultatsiooni ja analüüsi, 

ning arvestades järgmist: 

(1)  Määrusega (EL) nr 1024/2013 luuakse ühtne järelevalvemehhanism, mis hõlmab Euroopa Keskpanka (EKP) ja 
riiklikke pädevaid asutusi. 

(2)  Määruse (EL) nr 1024/2013 kohaselt vastutab EKP ühtse järelevalvemehhanismi tõhusa ja järjepideva toimimise 
eest euroala liikmesriikide ja EKPga tihedat koostööd tegevate euroalaväliste liikmesriikide krediidiasutuste, 
finantsvaldusettevõtjate ja segafinantsvaldusettevõtjate suhtes. Eeskirjad ja menetlused, mis reguleerivad EKP ja 
riiklike pädevate asutuste omavahelist koostööd ühtse järelevalvemehhanismi raames ning nende koostööd riiklike 
määratud asutustega, on sätestatud Euroopa Keskpanga määruses (EL) nr 468/2014 (EKP/2014/17) (2). 

(3)  Määruse (EL) nr 1024/2013 artikli 30 kohaselt nõuab EKP osalevates liikmesriikides asutatud krediidiasutustelt ja 
mitteosalevas liikmesriigis asutatud krediidiasutuse poolt osalevas liikmesriigis asutatud filiaalidelt iga-aastase järe
levalvetasu maksmist. EKP poolt nõutavad tasud peaksid katma EKP-le määruse (EL) nr 1024/2013 artiklite 4–6 
alusel antud ülesannetega seoses tekkinud kulud, ning neid kulusid mitte ületama. 

(4) Iga-aastane järelevalvetasu peaks seega koosnema osalevates liikmesriikides asutatud krediidiasutuste ja mitteosa
levas liikmesriigis asutatud krediidiasutuse poolt osalevas liikmesriigis asutatud filiaalide, mille üle teostatakse järe
levalvet ühtse järelevalvemehhanismi raames, igal aastal makstavast summast. 

(5) Ühtses järelevalvemehhanismis jagatakse EKP ja iga riikliku pädeva asutuse järelevalveülesanded vastavalt järele
valve alla kuuluvate üksuste olulisusele. 

(6) EKP otsene järelevalvepädevus hõlmab osalevas liikmesriigis asutatud olulisi krediidiasutusi, finantsvaldusettevõt
jaid ja segafinantsvaldusettevõtjaid ning mitteosalevas liikmesriigis asutatud oluliste krediidiasutuste osalevas liik
mesriigis asuvaid filiaale. 

(7)  Samuti teostab EKP järelvaadet nii olulisi kui vähem olulisi krediidiasutusi hõlmava ühtse järelevalvemehhanismi 
toimimise üle. EKP ainupädevuses on tegevusloa andmine, tegevusloa kehtetuks tunnistamine ning olulise osaluse 
omandamise ja võõrandamise hindamine kõikide osalevates liikmesriikides asutatud krediidiasutuste osas. 

(8) Riiklikud pädevad asutused vastutavad järelevalve alla kuuluvate vähem oluliste üksuste otsese järelevalve eest, il
ma et see piiraks EKP volitusi teostada otsest järelevalvet teatud erijuhtudel, kui see on vajalik kõrgete järelevalves
tandardite järjepideva kohaldamise tagamiseks. Järelevalvetasude kaudu kogutavate summade jagamisel järelevalve 
alla kuuluvate oluliste üksuste ja järelevalve alla kuuluvate vähem oluliste üksuste liikide vahel võetakse arvesse 
järelevalveülesannete jaotust ühtses järelevalvemehhanismis ning EKP-le sellega seonduvalt tekkinud kulusid. 
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(1) ELT L 287, 29.10.2013, lk 63. 
(2) Euroopa Keskpanga määrus (EL) nr 468/2014, 16. aprill 2014, millega kehtestatakse raamistik Euroopa Keskpanga ja riiklike pädevate 

asutuste vaheliseks ning riiklike määratud asutustega tehtavaks koostööks ühtse järelevalvemehhanismi raames (SSM raammäärus) 
(EKP/2014/17) (ELT L 141, 14.5.2014, lk 1). 



(9)  Määruse (EL) nr 1024/2013 artikli 33 lõike 2 kohaselt peab EKP avaldama määrustes ja otsustes talle määrusega 
(EL) nr 1024/2013 antud ülesannete täitmise üksikasjaliku tegevuskorra. 

(10)  Määruse (EL) nr 1024/2013 artikli 30 lõike 3 kohaselt arvutatakse tasud objektiivsete kriteeriumide alusel, 
pidades silmas asjaomase krediidiasutuse olulisust ja riskiprofiili, sealhulgas selle riskiga kaalutud vara. 

(11) Tasud arvutatakse osalevates liikmesriikides kõige kõrgemal konsolideerimistasemel. See tähendab, et krediidiasu
tuste puhul, mis on osalevas liikmesriigis asutatud järelevalve alla kuuluva grupi liikmed, arvutatakse ja makstakse 
üks tasu grupi tasandil. 

(12) Iga-aastase järelevalvetasu arvutamisel ei tohiks arvesse võtta mitteosalevates liikmesriikides asutatud tütarettevõt
teid. Selles osas ning selleks, et määratleda järelevalve alla kuuluva grupi tasutegurid, tuleks esitada allkonsolidee
ritud andmed kõikide emaettevõtte kontrolli all olevate tütarettevõtete ja tegevuste kohta osalevates liikmesrii
kides. Selliste allkonsolideeritud andmete esitamisega seonduvad kulud võivad olla suured. Seetõttu peaks järele
valve alla kuuluvatel üksustel olema võimalus valida meetod, mille kohaselt arvutatakse tasu osalevate liikmesrii
kide kõrgeimal konsolideerimistasemel (sealhulgas mitteosalevates liikmesriikides asutatud tütarettevõtted), ning 
seda ka juhul, kui sellisel viisil arvutatud tasu oleks suurem. 

(13) Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2013/36/EL (1) artikli 2 lõikes 5 osutatud asutused on EKP-le määru
sega (EL) nr 1024/2013 antud järelevalveülesannete täitmisest vabastatud ning seetõttu EKP neilt tasu ei nõua. 

(14)  Määrust kohaldatakse üldiselt, see on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides euroala liikmesriikides. 
Seetõttu on määrus kohane õiguslik vahend määruse (EL) nr 1024/2013 artikli 30 rakendamise praktiliseks 
korraldamiseks. 

(15)  Kooskõlas määruse (EL) nr 1024/2013 artikli 30 lõikega 5 ei piira käesolev määrus riiklike pädevate asutuste 
õigust nõuda tasusid kooskõlas siseriikliku õigusega, kui EKP-le ei ole antud vastavaid järelevalveülesandeid, või 
seoses kuludega, mis kaasnevad EKPga tehtava koostöö ning EKP abistamisega ning tema antud juhiste järgi tegut
semisega, kooskõlas asjakohase liidu õigusega ning vastavalt määruse (EL) nr 1024/2013, sealhulgas artiklite 6 ja 
12 rakendamiseks ettenähtud korrale, 

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE: 

I OSA 

ÜLDSÄTTED 

Artikkel 1 

Reguleerimisese ja kohaldamisala 

1. Käesolevas määruses sätestatakse: 

a)  järelevalve alla kuuluvate üksuste ja gruppide kohta nõutavate iga-aastaste järelevalvetasude kogusumma arvutamise 
kord; 

b)  iga järelevalve alla kuuluva üksuse ja iga järelevalve alla kuuluva grupi makstava iga-aastase järelevalvetasu arvutamise 
metoodika ja kriteeriumid; 

c)  EKP poolt iga-aastaste järelevalvetasude kogumise kord. 
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(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2013/36/EL, 26. juuni 2013, mis käsitleb krediidiasutuste tegevuse alustamise tingimusi ning 
krediidiasutuste ja investeerimisühingute usaldatavusnõuete täitmise järelevalvet, millega muudetakse direktiivi 2002/87/EÜ ning millega 
tunnistatakse kehtetuks direktiivid 2006/48/EÜ ja 2006/49/EÜ (ELT L 176, 27.6.2013, lk 338). 



2. Iga-aastaste järelevalvetasude kogusumma koosneb iga järelevalve alla kuuluva olulise üksuse või grupi ja järelevalve 
alla kuuluva vähem olulise üksuse või grupi iga-aastasest järelevalvetasust ning arvutatakse EKP poolt osalevate liikmesrii
kide kõrgeimal konsolideerimistasemel. 

Artikkel 2 

Mõisted 

Kui ei ole sätestatud teisiti, kasutatakse käesolevas määruses määrustes (EL) nr 1024/2013 ja (EL) nr 468/2014 
(EKP/2014/17) sisalduvaid mõisteid ning järgmisi mõisteid:  

1) „iga-aastane järelevalvetasu” (annual supervisory fee) – iga järelevalve alla kuuluva üksuse ja iga järelevalve alla 
kuuluva grupi kohta makstav tasu, mis arvutatakse artikli 10 lõikes 6 sätestatud korra kohaselt;  

2) „iga-aastased kulud” (annual costs) – kooskõlas artikli 5 sätetega kindlaks määratud summa, mis kaetakse EKP poolt 
konkreetsel tasuperioodil kogutud iga-aastaste järelevalvetasude arvelt.  

3) „tasuvõlgnik” (fee debtor) – tasu maksev krediidiasutus või tasu maksev filiaal, mis on kindlaks määratud kooskõlas 
artikliga 4 ja millele esitatakse tasu maksmise teade;  

4) „tasutegurid” (fee factors) – artikli 10 lõike 3 punktis a määratletud järelevalve alla kuuluva üksuse või grupi 
andmed, mille põhjal arvutatakse iga-aastane järelevalvetasu; 

5) „tasu maksmise teade” (fee notice) – käesoleva määruse kohaselt tasuvõlgnikule väljastatud teade, milles täpsusta
takse asjaomase tasuvõlgniku poolt makstav iga-aastane tasu;  

6) „tasu maksev krediidiasutus” (fee-paying credit institution) – osalevas liikmesriigis asutatud krediidiasutus; 

7) „tasu maksev filiaal” (fee-paying branch) – mitteosalevas liikmesriigis asutatud krediidiasutuse poolt osalevas liikmes
riigis asutatud filiaal;  

8) „tasuperiood” (fee period) – kalendriaasta;  

9) „esimene tasuperiood” (first fee period) – ajavahemik alates päevast, mil EKP võtab endale määrusega (EL) 
nr 1024/2013 antud ülesanded, kuni asjaomase kalendriaasta lõpuni;  

10) „tasu maksvate üksuste grupp” (group of fee-paying entities) – i) järelevale alla kuuluv grupp ja ii) tasu maksvad 
filiaalid, mida käsitletakse ühe filiaalina kooskõlas artikli 3 lõikega 3;  

11) „liikmesriik” (Member State) – Euroopa Liidu liikmesriik;  

12) „varade koguväärtus” – varade koguväärtus vastavalt määruse (EL) nr 468/2014 (EKP/2014/17) artiklile 51. Tasu 
maksvate üksuste grupi puhul ei hõlma varade koguväärtus mitteosalevates liikmesriikides ja kolmandates riikides 
asutatud tütarettevõtjaid; 

13) „koguriskipositsioon” (total risk exposure) – tasu maksvate üksuste grupi ja tasu maksvate üksuste gruppi mittekuu
luva tasu maksva krediidiasutuse jaoks kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 575/2013 (1) 
artikli 92 lõikega 3 osalevate liikmesriikide kõrgeimal konsolideerimistasemel arvutatud summa. 

Artikkel 3 

Iga-aastase järelevalvetasu maksmise üldine kohustus 

1. EKP nõuab iga-aastast järelevalvetasu iga järelevalve alla kuuluva üksuse ja iga järelevalve alla kuuluva grupi kohta 
igal tasuperioodil. 
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(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 575/2013, 26. juuni 2013, krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldata
vate usaldatavusnõuete kohta ja määruse (EL) nr 648/2012 muutmise kohta (ELT L 176, 27.6.2013, lk 1). 



2. Iga järelevalve alla kuuluva üksuse ja järelevalve alla kuuluva grupi iga-aastane järelevalvetasu sätestatakse tasuvõlg
nikule esitatavas tasu maksmise teates, mille tasuvõlgnik peab tasuma. Tasuvõlgnik on tasu maksmise teate ja järelevalve
tasusid käsitleva mis tahes EKP teate või avalduse adressaadiks. Tasuvõlgnik vastutab iga-aastase järelevalvetasu tasumise 
eest. 

3. Sama krediidiasutuse poolt samas osalevas liikmesriigis asutatud kaht või enamat tasu maksvat filiaali käsitatakse 
ühe filiaalina. Ühe krediidiasutuse tasu maksvaid filiaale, mis on asutatud eri osalevates liikmesriikides, ei käsitata ühe 
filiaalina. 

4. Ühes osalevas liikmesriigis asutatud krediidiasutuse tasu maksvaid filiaale käsitatakse käesoleva määruse tähenduses 
tütarettevõtjatest eraldi olevaina. 

Artikkel 4 

Tasuvõlgnik 

1. Iga-aastase järelevalvetasu kontekstis on tasuvõlgnik: 

a)  järelevalve alla kuuluvasse gruppi mittekuuluva tasu maksva krediidiasutuse puhul tasu maksev krediidiasutus; 

b)  teise tasu maksva filiaaliga mitteseotud tasu maksva filiaali puhul tasu maksev filiaal; 

c)  järelevalve alla kuuluva tasu maksvate üksuste grupi puhul määratakse tasuvõlgnik kindlaks vastavalt lõike 2 sätetele. 

2. Ilma et see piiraks tasu maksvate üksuste grupi sisest kulude jaotamise korraldust, käsitatakse tasu maksvate 
üksuste gruppi ühe üksusena. Iga tasu maksvate üksuste grupp määrab kogu grupi tasuvõlgniku ning teavitab EKPd 
sellest tasuvõlgnikust. Tasuvõlgnik määratakse osalevas liikmesriigis. Asjaomast teadet loetakse kehtivaks vaid juhul, kui 

a)  teade sisaldab teatega hõlmatud järelevalve alla kuuluva grupi kõikide tasu maksvate üksuste nimesid; 

b)  teade on allkirjastatud grupi kõikide järevelvalve alla kuuluvate üksuste poolt; 

c) EKP saab teate kätte hiljemalt iga aasta 1. juuliks, et seda saaks arvesse võtta tasu maksmise teate koostamisel järgmi
seks tasuperioodiks. 

Kui EKP-le esitatakse tasu maksvate üksuste grupi kohta õigeaegselt enam kui üks teade, võetakse arvesse ajaliselt kõige 
hiljem EKPni jõudnud tähtaegne teade. 

3. Ilma et see piiraks lõiget 2, jätab EKP endale tasuvõlgniku kindlaksmääramise õiguse. 

II OSA 

KULUD 

Artikkel 5 

Iga-aastased kulud 

1. Iga-aastased kulud on iga-aastaste järelevalvetasude kindlaks määramise aluseks ning need kaetakse iga-aastastest 
järelevalvetasudest. 

2. Iga-aastaste kulude summa määratakse kindlaks iga-aastaste kulutuste põhjal, mis hõlmab EKP-le otseselt või kaud
selt järelevalveülesannete täitmisega kaasnevad kulud asjaomasel tasuperioodil. 

Iga-aastaste järelevalvetasude kogusumma peab katma, kuid mitte ületama, EKP-le järelevalveülesannetega seoses asja
omasel tasuperioodil tekkinud kulud. 
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3. Iga-aastaste kulude arvutamisel arvestab EKP järgmisega: 

a)  eelnevatel tasuperioodidel laekumata jäänud tasude summad; 

b)  artikli 14 kohaselt laekunud intressimaksed; 

c)  artikli 7 lõike 3 kohaselt laekunud või tagasi makstud summad. 

Artikkel 6 

Iga-aastaste kulude hindamine ja kindlaksmääramine 

1. Ilma et see piiraks määruses (EL) nr 1024/2013 sätestatud EKP aruandekohustust, arvutab EKP iga kalendriaasta 
lõpuks iga-aastaste kulude hinnangulise suuruse järgmise kalendriaasta tasuperioodil. 

2. Nelja kuu jooksul pärast iga tasuperioodi lõppu määrab EKP kindlaks iga-aastaste kulude tegeliku suuruse asja
omasel tasuperioodil. 

3. Iga-aastaste kulude hinnanguline suurus ja tegelik suurus on artikli 9 lõikes 1 osutatud iga-aastaste kulude kogu
summa arvutamise aluseks. 

III OSA 

IGA-AASTASE JÄRELEVALVETASU KINDLAKSMÄÄRAMINE 

Artikkel 7 

Uued järelevalve alla kuuluvad üksused või staatuse muutmine 

1. Kui järelevalve alla kuuluva üksuse või järelevalve alla kuuluva grupi üle teostatakse järelevalvet ainult tasuperioodi 
teatud aja jooksul, on iga-aastase järelevalvetasu arvutamise aluseks tasuperioodi täiskuude arv, mille jooksul järelevalve 
alla kuuluva üksuse või järelevalve alla kuuluva grupi üle järelevalvet teostatakse. 

2. Kui EKP vastava otsuse põhjal muudetakse järelevalve alla kuuluva üksuse või järelevalve alla kuuluva grupi staatust 
olulisest vähem oluliseks või vähem olulisest oluliseks, on iga-aastase järelevalvetasu arvutamise aluseks kuude arv, mille 
viimase päeva seisuga oli järelevalve alla kuuluv üksus või järelevalve alla kuuluv grupp oluline või vähem oluline üksus 
või grupp. 

3. Kui nõutav iga-aastase järelevalvetasu summa erineb lõigete 1 või 2 kohaselt arvutatud summast, teeb EKP tasu
võlgnikule tagasimakse või esitab talle täiendava arve, mille tasuvõlgnik peab tasuma. 

Artikkel 8 

Iga-aastaste kulude jagunemine järelevalve alla kuuluvate oluliste ja vähem oluliste üksuste vahel 

1. Iga järelevalve alla kuuluva üksuse ja järelevalve alla kuuluva grupi kohta makstava iga-aastase järelevalvetasu arvu
tamiseks jagatakse iga-aastased kulud kummagi järelevalve alla kuuluva üksuse ja järelevalve alla kuuluva grupi liigi vahel 
kaheks järgmiselt: 

a)  järelevalve alla kuuluvate oluliste üksuste poolt kaetavad iga-aastased kulud; 

b)  järelevalve alla kuuluvate vähem oluliste üksuste poolt kaetavad iga-aastased kulud. 

2. Iga-aastased kulud jaotatakse vastavalt lõikele 1 järelevalve alla kuuluvate oluliste üksuste otsest järelevalvet ja järe
levalve alla kuuluvate vähem oluliste üksuste kaudset järelevalvet teostavate asjaomaste funktsioonide kantud kulude 
põhjal. 
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Artikkel 9 

Nõutavad summad 

1. EKP nõutava iga-aastase järelevalvetasu kogusumma koosneb: 

a)  tasuperioodiks heaks kiidetud eelarve põhjal arvutatud jooksva tasuperioodi iga-aastaste kulude hinnangulisest 
suurusest; 

b)  eelmise tasuperioodi mis tahes üle- või puudujäägist, mis määratakse kindlaks, lahutades eelmisel tasuperioodil 
määratletud iga-aastaste kulude hinnangulisest suurusest eelmise tasuperioodi iga-aastaste kulude tegeliku summa. 

2. EKP määrab iga järelevalve alla kuuluva üksuse ja järelevalve alla kuuluva grupi liigi osas kindlaks iga-aastaste järe
levalvetasude kaudu nõutava kogusumma ning avaldab selle oma veebilehel asjaomase tasuperioodi 30. aprilliks. 

Artikkel 10 

Järelevalve alla kuuluvate üksuste või järelevalve alla kuuluvate gruppide kohta makstav iga-aastane 
järelevalvetasu 

1. Iga järelevalve alla kuuluva olulise üksuse või järelevalve alla kuuluva olulise grupi kohta makstav iga-aastane järele
valvetasu määratakse kindlaks, jagades järelevalve alla kuuluvate oluliste üksuste ja järelevalve alla kuuluvate oluliste 
gruppide liikidelt nõutavad summad konkreetsete järelevalve alla kuuluvate oluliste üksuste ja järelevalve alla kuuluvate 
oluliste gruppide vahel vastavalt nende tasuteguritele. 

2. Iga järelevalve alla kuuluva vähem olulise üksuse või järelevalve alla kuuluva vähem olulise grupi kohta makstav 
iga-aastane järelevalvetasu määratakse kindlaks, jagades järelevalve alla kuuluvate vähem oluliste üksuste ja järelevalve 
alla kuuluvate vähem oluliste gruppide liikidelt nõutavad summad konkreetsete järelevalve alla kuuluvate vähem oluliste 
üksuste ja järelevalve alla kuuluvate vähem oluliste gruppide vahel vastavalt nende tasuteguritele. 

3. Tasutegurid arvutatakse osalevate liikmesriikide kõrgeimal konsolideerimistasemel järgmiselt. 

a)  Tasuteguriteks, mille põhjal määratakse kindlaks järelevalve alla kuuluva üksuse või järelevalve alla kuuluva grupi 
kohta makstav iga-aastane järelevalvetasu, on järgmised summad vaatluskuupäeva seisuga: 

i)  varade koguväärtus; 

ii)  koguriskipositsioon. Tasu maksva filiaali puhul on koguriskipositsioon null. 

b)  Andmed tasutegurite kohta määratakse kindlaks ja kogutakse vastavalt EKP otsusele rakendatava metoodika ja korra 
kohta. Asjaomane otsus avaldatakse EKP veebilehel. 

c) Tasutegurite arvutamisel peaksid järelevalve alla kuuluvad grupid reeglina jätma arvesse võtmata mitteosalevates liik
mesriikides ja kolmandates riikides asutatud tütarettevõtete vara. Järelevalve alla kuuluvad grupid võivad otsustada 
nimetatud vara tasutegurite määratlemisel arvesse võtta. 

d)  Järelevalve alla kuuluvate üksuste või gruppide osas, kes on liigitatud vähem olulisteks määruse (EL) nr 1024/2013 
artikli 6 lõike 4 alusel, ei ületa varade koguväärtuse tasutegur 30 miljardit eurot. 

e)  tasutegurite osakaalud on järgmised: 

i)  varade koguväärtus: 50 %; 

ii)  koguriskipositsioon: 50 %. 

4. Tasuvõlgnikud koostavad tasutegurid vaatluskuupäeva, st eelmise aasta 31. detsembri seisuga ning esitavad vaja
likud andmed iga-aastaste järelevalvetasude EKP-poolse arvutamise eest vastutavale riiklikule pädevale asutusele nime
tatud vaatluskuupäevale järgneva aasta 1. juuli tööpäeva lõpuks või sellele järgneval tööpäeval, kui 1. juuli ei ole tööpäev. 
Kui järelevalve alla kuuluva üksuse majandusaasta aruanne koostatakse majandusaasta kohta, mis ei ühti kalendriaastaga, 
võib tasuvõlgnik esitada tasutegurid oma majandusaasta lõppkuupäeva seisuga. Riiklikud pädevad asutused edastavad 
andmed EKP-le EKP poolt kehtestatud korras. Kõikide tasuvõlgnike varade koguväärtuse ja kõikide tasuvõlgnike koguris
kipositsioonide summad avaldatakse EKP veebilehel. 
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5. Kui tasuvõlgnik tasutegureid ei esita, määratleb EKP tasutegurid kooskõlas EKP otsuses sätestatud metoodikaga. 
Tasutegurite esitamata jätmist vastavalt lõikele 4 käsitletakse käesoleva määruse nõuete rikkumisena. 

6. Iga tasuvõlgniku poolt makstav iga-aastane järelevalvetasu arvutatakse järgmiselt. 

a)  Iga-aastane järelevalvetasu koosneb minimaalsest tasukomponendist ja muutuvast tasukomponendist. 

b)  Minimaalne tasukomponent on kindlaksmääratud protsent iga järelevalve alla kuuluva üksuse ja järelevalve alla 
kuuluva grupi liigi iga-aastastest järelevalvetasudest, mis on arvutatud vastavalt artiklitele 8 ja 9. Järelevalve alla kuulu
vate oluliste üksuste ja järelevalve alla kuuluvate oluliste gruppide liigi puhul on kindlaksmääratud protsent 10 %. See 
summa jagatakse võrdselt kõikide tasuvõlgnike vahel. Minimaalne tasukomponent poolitatakse järelevalve alla kuulu
vate oluliste üksuste ja oluliste gruppide jaoks, kelle koguvara on 10 miljardit eurot või vähem. Järelevalve alla kuulu
vate vähem oluliste üksuste ja vähem oluliste gruppide puhul on kindlaksmääratud protsent 10 %. See summa jaga
takse võrdselt kõikide tasuvõlgnike vahel. Minimaalne tasukomponent moodustab iga tasuvõlgniku iga-aastase järele
valvetasu miinimumsumma. 

c)  Muutuv tasukomponent on iga järelevalve alla kuuluva üksuse liigi vastavalt artiklitele 8 ja 9 arvutatud iga-aastaste 
järelevalvetasude ja sama liiki üksuste minimaalse tasukomponendi vahe. Muutuv tasukomponent jagatakse sama liiki 
tasuvõlgnike vahel vastavalt iga tasuvõlgniku osakaalule kõikide tasuvõlgnike lõike 3 kohaselt kindlaks määratud 
kaalutud tasutegurite summas. 

Eeltoodud lõigete alusel teostatud arvutuste ning käesoleva artikli lõike 4 kohaselt esitatud tasutegurite põhjal otsustab 
EKP iga tasuvõlgniku poolt makstava iga-aastase järelevalvetasu summa. Iga-aastase järelevalvetasu summa on toodud 
tasuvõlgnikule edastatavas tasu maksmise teates. 

IV OSA 

KOOSTÖÖ RIIKLIKE PÄDEVATE ASUTUSTEGA 

Artikkel 11 

Koostöö riiklike pädevate asutustega 

1. EKP võtab enne lõpliku tasumäära kohta otsuse tegemist ühendust riiklike pädevate asutustega tagamaks, et järele
valve oleks kõikide asjaomaste krediidiasutuste ja filiaalide jaoks kulutõhus ja mõistlikul tasemel. Koostöös riiklike päde
vate asutustega töötab EKP sel eesmärgil välja ja rakendab asjakohase suhtluskanali. 

2. EKP palvel osutavad riiklikud pädevad asutused EKP-le tasu sissenõudmisel abi. 

3. Osalevas liikmesriigis, mille rahaühik ei ole euro, asutatud krediidiasutuste puhul, mille tihe koostöö EKPga ei ole 
katkenud ega lõppenud, annab EKP asjaomase liikmesriigi riiklikule pädevale asutusele juhised tasutegurite kogumiseks ja 
iga-aastase järelevalvetasu arve esitamiseks. 

V OSA 

ARVETE ESITAMINE 

Artikkel 12 

Tasu maksmise teade 

1. EKP esitab tasuvõlgnikule igal aastal tasu maksmise teate. 

2. Tasu maksmise teates täpsustatakse iga-aastase järelevalvetasu maksmise võimalusi. Tasuvõlgnik on kohustatud 
järgima tasu maksmise teates iga-aastase järelevalvetasu maksmise osas esitatud nõudeid. 

3. Tasuvõlgnik tasub tasu maksmise teate alusel makstava summa 35 päeva jooksul alates tasu maksmise teate 
väljastamisest. 
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Artikkel 13 

Tasu maksmise teate esitamine 

1. Tasuvõlgnik vastutab tasu maksmise teate esitamiseks vajalike kontaktandmete ajakohasuse eest ning edastab 
EKP-le info kontaktandmete mis tahes muutuste kohta (st nimi, töökoht, organisatsiooniüksus, aadress, e-posti aadress, 
telefoninumber, faksinumber). Tasuvõlgnik edastab info kontaktandmete mis tahes muutuste kohta EKP-le hiljemalt iga 
tasuperioodi 1. juuliks. Nimetatud info hõlmab füüsilise isiku kontaktandmeid või tasuvõlgniku organisatsiooni ameti
koha kontaktandmeid. 

2. EKP esitab tasu maksmise teate mis tahes järgmisel viisil: a) elektrooniliselt või muude selliste suhtlusvahendite abil, 
b) faksi teel, c) kiirkulleriga, d) tähitud kirjaga ja vastuvõtmisteatega, e) isikliku kättetoimetamise teel. Tasu maksmise 
teade on kehtiv ka ilma allkirjata. 

Artikkel 14 

Viivis 

Ilma et see piiraks muude EKP meetmete rakendamist, arvestatakse tasu osalise maksmise, maksmata jätmise või tasu 
maksmise teates sätestatud maksetingimuste rikkumise eest iga-aastase järelevalvetasu maksmata summalt alates võlgne
vuse tekkimise kuupäevast igapäevast viivist, mille suuruseks on EKP põhiline refinantseerimismäär pluss 8 protsenti. 

VI OSA 

LÕPPSÄTTED 

Artikkel 15 

Sanktsioonid 

Käesoleva määruse nõuete rikkumise korral võib EKP kehtestada järelevalve alla kuuluva üksuse suhtes sanktsioone vasta
valt nõukogu määrusele (EÜ) nr 2532/98, (1) mida täiendab määrus (EL) nr 468/2014 (EKP/2014/17). 

Artikkel 16 

Üleminekusätted 

1. Tasu maksmise teade esimese tasuperioodi kohta esitatakse koos tasu maksmise teatega 2015. aasta tasuperioodi 
kohta. 

2. EKP iga-aastase järelevalvetasu nõudmise võimaldamiseks määrab tasu maksvate üksuste grupp grupi tasuvõlgniku 
ning teavitab EKPd sellest tasuvõlgnikust 31. detsembriks 2014 kooskõlas artikli 4 lõikega 2. 

3. Tasuvõlgnik esitab artikli 13 lõikes 1 osutatud andmed esmakordselt 1. märtsiks 2015. 

Artikkel 17 

Aruandlus ja läbivaatamine 

1. EKP esitab kooskõlas määruse (EL) nr 1024/2013 artikli 20 lõikega 2 kord aastas aruande Euroopa Parlamendile, 
Euroopa Liidu Nõukogule, Euroopa Komisjonile ja eurorühmale järelevalvetasude struktuuri ja suuruse kavandatava 
muutmise kohta. 

2. EKP vaatab käesoleva määruse, eelkõige selles osas, mis puudutab järelevalve alla kuuluvatelt üksustelt ja gruppidelt 
nõutavate iga-aastaste järelevalvetasude arvutamise metoodikat ja kriteeriume, üle 2017. aastaks. 
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(1) Nõukogu määrus (EÜ) nr 2532/98, 23. november 1998, Euroopa Keskpanga volituste kohta rakendada sanktsioone (EÜT L 318, 
27.11.1998, lk 4). 



Artikkel 18 

Jõustumine 

Käesolev määrus jõustub päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas. 

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja kõikides liikmesriikides vahetult kohaldatav kooskõlas 
aluslepingutega. 

Frankfurt Maini ääres, 22. oktoober 2014 

EKP nõukogu nimel 

EKP president 
Mario DRAGHI  
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