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Εισαγωγή 

Σκοπός του παρόντος εγγράφου είναι η επισκόπηση και αξιολόγηση των σχολίων 
που ελήφθησαν στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης όσον αφορά την 
επανεξέταση του κανονισμού της ΕΚΤ σχετικά με τα εποπτικά τέλη (ΕΚΤ/2014/41)1 
(εφεξής «ο κανονισμός») το 2017. Επιπλέον, επεξηγούνται οι τροποποιήσεις του 
κανονισμού τις οποίες προτείνει η ΕΚΤ ως αποτέλεσμα της ως άνω διαβούλευσης 
και ανακοινώνεται η έναρξη περαιτέρω διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης σχετικά 
με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις.  

Οι τροποποιήσεις αφορούν το πλαίσιο της ΕΚΤ για τα εποπτικά τέλη και προτείνονται 
με επιφύλαξη των εποπτικών τελών που επιβάλλουν οι εθνικές αρμόδιες αρχές. 
Επιπλέον, οι τροποποιήσεις προτείνονται με επιφύλαξη των μεταβολών στο 
ευρύτερο νομικό πλαίσιο που διέπει το ετήσιο εποπτικό τέλος το οποίο επιβάλλει η 
ΕΚΤ, και ειδικότερα στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ.1024/2013 του Συμβουλίου2 
(κανονισμός για τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό – ΕΕΜ). Ως εκ τούτου, το παρόν 
έγγραφο δεν έχει ερμηνευτική αξία ούτε είναι δεσμευτικό από νομική άποψη.  

Μπορείτε να υποβάλετε σχόλια μόνο για την 5η ενότητα του εγγράφου, δηλαδή το 
σχέδιο κανονισμού της ΕΚΤ που τροποποιεί τον κανονισμό της ΕΚΤ σχετικά με τα 
εποπτικά τέλη. 

1  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ.1163/2014 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 22ας Οκτωβρίου 2014, 
σχετικά με τα εποπτικά τέλη (ΕΚΤ/2014/41) (ΕΕ L 311 της 31.10.2014, σ. 23). 

2  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ.1024/2013 του Συμβουλίου, της 15ης Οκτωβρίου 2013, για την ανάθεση ειδικών 
καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σχετικά με τις πολιτικές που αφορούν την προληπτική 
εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων (ΕΕ L 287 της 29.10.2013, σ. 63). 



Τροποποιήσεις του κανονισμού της ΕΚΤ σχετικά με τα εποπτικά τέλη – Πεδίο εφαρμογής και 
σκεπτικό 3 

1 Πεδίο εφαρμογής και σκεπτικό 

1. Το άρθρο 30 του κανονισμού ΕΕΜ ορίζει ότι «η ΕΚΤ επιβάλλει ετήσιο τέλος
εποπτείας στα πιστωτικά ιδρύματα τα οποία είναι εγκατεστημένα στα
συμμετέχοντα κράτη μέλη και στα υποκαταστήματα εγκατεστημένα σε
συμμετέχον κράτος μέλος από πιστωτικό ίδρυμα εγκατεστημένο σε μη
συμμετέχον κράτος μέλος».

2. Το τέλος που επιβάλλεται σε εποπτευόμενη οντότητα υπολογίζεται σύμφωνα με
τις λεπτομέρειες που καθορίζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) στον
κανονισμό.

3. Το άρθρο 17 του κανονισμού υποχρεώνει την ΕΚΤ να προβεί σε επανεξέταση
του κανονισμού έως το 2017, ιδίως όσον αφορά τη μεθοδολογία και τα κριτήρια
για τον υπολογισμό του ετήσιου εποπτικού τέλους που επιβάλλεται σε κάθε
εποπτευόμενη οντότητα και όμιλο. Στις 2 Ιουνίου 2017 η ΕΚΤ ανακοίνωσε την
έναρξη δημόσιας διαβούλευσης για να συγκεντρωθούν παρατηρήσεις και να
αξιολογηθούν πιθανές βελτιώσεις. Η εν λόγω δημόσια διαβούλευση
ολοκληρώθηκε στις 20 Ιουλίου 2017.

4. Η επανεξέταση επικεντρώθηκε στη μεθοδολογία και τα κριτήρια για τον
υπολογισμό του ετήσιου εποπτικού τέλους που θα επιβάλλεται σε κάθε
εποπτευόμενη οντότητα και όμιλο. Οι γενικές διατάξεις σχετικά με τον
προσδιορισμό των δαπανών που βαρύνουν την ΕΚΤ για την άσκηση των
εποπτικών της καθηκόντων προβλέπονται στο άρθρο 30 παράγραφος 1 του
κανονισμού ΕΕΜ και ως εκ τούτου δεν εμπίπτουν στο πεδίο της επανεξέτασης.

5. Μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης η ΕΚΤ ανέλυσε όλα τα σχόλια που
έλαβε. Το παρόν έγγραφο περιέχει την αξιολόγηση των εν λόγω σχολίων. Στις
ακόλουθες ενότητες και για κάθε θέμα, σύντομες περιλήψεις των σχολίων
προηγούνται της αξιολόγησης της ΕΚΤ. Για μια καλύτερη κατανόηση,
επισημαίνεται ότι οι αναφορές σε συγκεκριμένες διατάξεις του κανονισμού
βασίζονται στον τρέχοντα κανονισμό, κατά περίπτωση.

6. Κατά την κατάρτιση του τροποποιητικού κανονισμού και τη θέσπιση των
επικαιροποιημένων διαδικασιών, η ΕΚΤ έλαβε επίσης υπόψη τη συνεισφορά
των εθνικών αρμόδιων αρχών (ΕΑΑ) μέσω καθιερωμένων διαύλων,
συμπεριλαμβανομένου του Εποπτικού Συμβουλίου.

7. Κατά την εσωτερική ανάλυση των σχολίων, κατέστη εμφανές ότι θα ήταν
ωφέλιμη η παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τον κανονισμό. Αυτές οι
διευκρινίσεις δεν αλλάζουν την ουσία του κανονισμού, αλλά ενισχύουν τη
διαφάνεια του νομικού κειμένου.

8. Αν και υπήρξε σε γενικές γραμμές στήριξη ως προς τη μεθοδολογία και τα
κριτήρια για τον υπολογισμό των ετήσιων εποπτικών τελών, ζητήθηκαν κάποιες
αλλαγές. Σε αυτό το πλαίσιο και αφότου διενεργήθηκε ανάλυση
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κόστους/ωφελειών, η ΕΚΤ προτείνει τις μεθοδολογικές τροποποιήσεις του 
κανονισμού που περιγράφονται στην Ενότητα 3. Το σχέδιο κανονισμού της ΕΚΤ 
που τροποποιεί τον κανονισμό διατίθεται στην Ενότητα 5. Με το παρόν έγγραφο 
ανακοινώνεται η έναρξη διαδικασίας ανοικτής δημόσιας διαβούλευσης σχετικά 
με τις συγκεκριμένες τροποποιήσεις που προτείνονται στην Ενότητα 5. 

9. Αναμένεται ότι οι τροποποιήσεις του κανονισμού θα τεθούν σε ισχύ για τον
υπολογισμό των ετήσιων εποπτικών τελών της περιόδου επιβολής τελών του
2020. Για τον υπολογισμό των εποπτικών τελών για το 2019 η ΕΚΤ θα
ακολουθήσει την τρέχουσα μεθοδολογία υπολογισμού και τις τρέχουσες
διαδικασίες.

10. Οι μη νομοθετικές αλλαγές που συνδέονται με την πρακτική εφαρμογή των
διαδικασιών οι οποίες δεν απαιτούν επικαιροποίηση της μεθοδολογίας ή της
νομικής πράξης επεξηγούνται στην Ενότητα 4. Για την υλοποίηση των αλλαγών
που έγιναν αποδεκτές η ΕΚΤ ακολουθεί μια κλιμακωτή προσέγγιση σύμφωνα με
την οποία οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ σε διαδοχικούς κύκλους εποπτικών
τελών.
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2 Συνοπτική παρουσίαση των 
απαντήσεων 

2.1 Περίληψη 

11. Στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης που διεξήχθη από τις 2 Ιουνίου 2017
έως τις 20 Ιουλίου 2017 έγιναν συνολικά 13 υποβολές, οι οποίες περιελάμβαναν
73 σχόλια. Αυτό συνιστά σημαντική μείωση του αριθμού των υποβολών και των
μεμονωμένων σχολίων συγκριτικά με τη δημόσια διαβούλευση που έλαβε χώρα
το 2014. Απαντήσεις υποβλήθηκαν από οκτώ τραπεζικές ενώσεις, τέσσερις
εποπτευόμενες οντότητες ή εποπτευόμενους ομίλους και έναν άλλο
συμμετέχοντα στην αγορά. Αν και οι γενικές διατάξεις σχετικά με τον
προσδιορισμό των δαπανών που βαρύνουν την ΕΚΤ για την άσκηση των
εποπτικών καθηκόντων δεν εμπίπτουν στο πεδίο της επανεξέτασης, ελήφθησαν
σχόλια και σχετικά με αυτό το θέμα.

12. Τα σχόλια των συμμετεχόντων στη διαβούλευση που συμφώνησαν να
δημοσιευθούν οι παρατηρήσεις τους διατίθενται στον δικτυακό τόπο της
Τραπεζικής Εποπτείας της ΕΚΤ.

2.2 Κριτήρια που υποστηρίζουν την ανάλυση 
κόστους/ωφελειών  

13. Η ανάλυση κόστους/ωφελειών έγινε με στοιχεία για τα εποπτικά τέλη του
2016, του 2017 και του 2018. Οι εκτιμήσεις που παρέχονται στο παρόν
έγγραφο βασίζονται σε στοιχεία του 2018 και υπόκεινται σε μεταβολές ως προς
(i) το ετήσιο εποπτικό τέλος προς επιβολή, (ii) τον αριθμό των οφειλετών
εποπτικού τέλους, (iii) το ύψος του συνόλου των στοιχείων ενεργητικού και της
συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο και (iv) τις μεταβολές στους συντελεστές
υπολογισμού εποπτικού τέλους κάθε οντότητας.

14. Τα κριτήρια αξιολόγησης επαναλαμβάνονται παρακάτω:

(α) Εκπλήρωση νομικών απαιτήσεων: Κατά τη θέσπιση των ρυθμίσεων για
το εποπτικό τέλος, η ΕΚΤ εφάρμοσε τις διατάξεις του κανονισμού ΕΕΜ 
που ορίζουν τις βασικές παραμέτρους του ετήσιου εποπτικού τέλους. 
Πρέπει να εξακολουθήσει να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τον 
κανονισμό ΕΕΜ και με άλλες σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας της ΕΕ. 

(β) Αντίκτυπος της κατανομής του εποπτικού τέλους: Κατά την αξιολόγηση 
των πιθανών μέτρων, ελήφθησαν υπόψη δύο συγκεκριμένα σημεία: (i) ο 
αριθμός των εποπτευόμενων οντοτήτων και ομίλων που επηρεάζονται 
άμεσα από τη διάταξη που μελετήθηκε και (ii) ο αντίκτυπος στην κατανομή 
του κόστους μεταξύ άλλων οντοτήτων της ίδιας κατηγορίας. 

https://www.bankingsupervision.europa.eu/legalframework/publiccons/html/fees_201706.el.html
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(γ) Διοικητικός αντίκτυπος στις εποπτευόμενες οντότητες και στους 
εποπτευόμενους ομίλους: Ελήφθη υπόψη το κόστος από ενδεχόμενη 
πρόσθετη διοικητική επιβάρυνση και η αποφυγή διπλής εκτέλεσης 
εργασιών όσον αφορά την υποβολή στοιχείων.  

(δ) Περιορισμός της μεταβλητότητας του ετήσιου εποπτικού τέλους: 
Αξιολογήθηκε ο βαθμός στον οποίο διασφαλίζεται η σταθερότητα για τις 
εποπτευόμενες οντότητες και τους εποπτευόμενους ομίλους, προκειμένου 
να ελαχιστοποιούνται οι απρόβλεπτες διακυμάνσεις του ετήσιου εποπτικού 
τέλους.  

(ε) Οικονομικό κόστος για την ΕΚΤ: Εξετάστηκε η επιπρόσθετη προσπάθεια 
που απαιτείται από την ΕΚΤ για την εφαρμογή και τη διατήρηση του 
μηχανισμού επιβολής ετήσιου εποπτικού τέλους, θεωρώντας ότι το 
πρόσθετο κόστος για την ΕΚΤ αυξάνει το ύψος του εποπτικού τέλους που 
θα επιβάλλεται. 

2.3 Περίληψη των κύριων τροποποιήσεων του πλαισίου 

15. Η ΕΚΤ διενήργησε ανάλυση του κόστους και των ωφελειών που αναμένονται
από την υλοποίηση των σχολίων που ελήφθησαν, λαμβάνοντας υπόψη ένα
προκαθορισμένο σύνολο κριτηρίων που είχαν οριστεί στο έγγραφο
διαβούλευσης βάσει του οποίου διεξήχθη η δημόσια διαβούλευση το 2017. Οι
προτεινόμενες τροποποιήσεις του κανονισμού βασίζονται σε αυτήν την
ανάλυση. Αφορούν συγκεκριμένα ζητήματα του πλαισίου εποπτικών τελών, ενώ
εξακολουθούν να διασφαλίζουν ότι τηρούνται οι βασικές αρχές της απλότητας,
της δικαιοσύνης και της αναλογικότητας.

16. Μετά τη διαβούλευση η ΕΚΤ προχώρησε σε άμεσες βελτιώσεις
επικαιροποιώντας την ειδική ενότητα του δικτυακού τόπου της Τραπεζικής
Εποπτείας της ΕΚΤ με έμφαση (i) στην παροχή εργαλείων για τον καλύτερο
υπολογισμό των πληρωτέων από τις εποπτευόμενες οντότητες και τους
εποπτευόμενους ομίλους εποπτικών τελών (Υπολογισμός εποπτικού τέλους)
και (ii) σε πιο λεπτομερές περιεχόμενο που εξηγεί τον υπολογισμό του
συνολικού ποσού των ετήσιων εποπτικών τελών και τον διαχωρισμό αυτού
μεταξύ σημαντικών και λιγότερο σημαντικών ιδρυμάτων (Συνολικά ετήσια τέλη).

17. Οι προτεινόμενες αλλαγές μπορούν να συνοψιστούν στα ακόλουθα κύρια
θέματα:

18. Επιβολή εποπτικών τελών εκ των υστέρων. Με αυτήν την αλλαγή, τα
εποπτικά τέλη δεν θα επιβάλλονται πλέον με βάση εκτιμήσεις του εποπτικού
κόστους. Αντ’ αυτού, τα τέλη θα υπολογίζονται με βάση το πραγματικό ετήσιο
κόστος της ευρωπαϊκής τραπεζικής εποπτείας, δηλαδή μετά το κλείσιμο της
περιόδου επιβολής τέλους. Αυτή η αλλαγή δεν συνεπάγεται κανένα πρόσθετο
κόστος για τους οφειλέτες εποπτικού τέλους. Η ωφέλεια για τους οφειλέτες
εποπτικού τέλους απορρέει από (i) την εξάλειψη της μεταφοράς πλεονασμάτων
και ελλειμμάτων μεταξύ του εκτιμηθέντος ποσού για την άσκηση των εποπτικών

https://www.bankingsupervision.europa.eu/legalframework/publiccons/pdf/fees_201706/ssm.regulationonsupervisoryfees_draft.el.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/legalframework/publiccons/pdf/fees_201706/ssm.regulationonsupervisoryfees_draft.el.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/organisation/fees/calculator/html/index.el.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/organisation/fees/total/html/index.el.html
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καθηκόντων και του  πραγματικού κόστους και (ii) τη διευκόλυνση που 
προκύπτει από το ευνοϊκότερο χρονοδιάγραμμα για κρίσιμες διαδικασίες, όπως 
το χρονικό περιθώριο τόσο για την υποβολή σχολίων σχετικά με τους 
συντελεστές υπολογισμού τέλους όσο και για την καταβολή των τελών.  

19. Μείωση της ελάχιστης συνιστώσας εποπτικού τέλους για τα μικρότερα
λιγότερο σημαντικά ιδρύματα. Προτείνεται μείωση για τα λιγότερο σημαντικά
ιδρύματα με σύνολο στοιχείων ενεργητικού έως 500 εκατ. ευρώ. Αυτή η μείωση
θα ωφελήσει περί το 50% των λιγότερο σημαντικών ιδρυμάτων, καθώς θα
μειωθούν τα εποπτικά τέλη τους από 7% έως 50%. Τα εποπτικά τέλη για τα
λιγότερο σημαντικά ιδρύματα για τα οποία δεν ισχύει η μείωση θα αυξηθούν
ελαφρά, κατά 3% περίπου.

20. Επαναχρησιμοποίηση εποπτικών στοιχείων που διατίθενται στην ΕΚΤ. Η
κατάργηση της ξεχωριστής υποβολής συντελεστών υπολογισμού τέλους
αναμένεται να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα για πάνω από το 90% των
εποπτευόμενων οντοτήτων και ομίλων. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την
επαναχρησιμοποίηση των εποπτικών στοιχείων τα οποία ήδη διατίθενται στην
ΕΚΤ για τον υπολογισμό του πληρωτέου εποπτικού τέλους. Καθώς οι
συντελεστές υπολογισμού τέλους δεν μπορούν να εξαχθούν από τα εποπτικά
στοιχεία εποπτευόμενων ομίλων οι οποίοι εξαιρούν από τον υπολογισμό του
τέλους τα στοιχεία ενεργητικού θυγατρικών που είναι εγκατεστημένες σε μη
συμμετέχοντα κράτη μέλη και τρίτες χώρες ή υποκαταστημάτων που δεν
υποχρεούνται να υποβάλλουν εποπτικές αναφορές σχετικά με
χρηματοοικονομική πληροφόρηση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/5343,
τα εν λόγω ιδρύματα θα πρέπει να εξακολουθήσουν να παρέχουν τους εν λόγω
συντελεστές μέσω ειδικής διαδικασίας.

21. Γλώσσες για την ειδοποίηση καταβολής τέλους. Αν και η ανάπτυξη και
διατήρηση νέας ειδικής διαδικασίας θα αυξήσει το οικονομικό κόστος για την
ΕΚΤ, γίνεται αντιληπτό ότι οι οφειλέτες εποπτικού τέλους θα ωφεληθούν εάν
λαμβάνουν τις ειδοποιήσεις καταβολής τέλους στις γλώσσες των κρατών μελών
στα οποία είναι εγκατεστημένες οι εποπτευόμενες οντότητες και οι
εποπτευόμενοι όμιλοι. Ως εκ τούτου, η ΕΚΤ σκοπεύει να εκδίδει τις ειδοποιήσεις
καταβολής τέλους σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

22. Τροποποίηση της απαίτησης υποβολής επαληθεύσεων ελεγκτών για τα
δεδομένα του συνόλου των στοιχείων ενεργητικού υποκαταστημάτων. Για
τα περισσότερα υπόχρεα καταβολής τέλους υποκαταστήματα, τα οποία
αντιπροσωπεύουν περίπου το 6% του συνόλου των υπόχρεων καταβολής
τέλους οντοτήτων, η υποχρέωση παροχής επαλήθευσης ελεγκτή για τα
δεδομένα του συνόλου των στοιχείων ενεργητικού του υποκαταστήματος για
τους σκοπούς του εποπτικού τέλους της ΕΚΤ είναι δυσανάλογη προς το
πληρωτέο εποπτικό τέλος. Ως εκ τούτου, προτείνεται να επιτρέπεται στα
υπόχρεα καταβολής τέλους υποκαταστήματα να υποβάλλουν μια επιστολή της

3  Κανονισμός (ΕΕ) 2015/534 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 17ης Μαρτίου 2015, για την 
υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΕΚΤ/2015/13) (ΕΕ L 86 
της 31.3.2015, σ. 13). 
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διοίκησης σχετικά με τους συντελεστές υπολογισμού τέλους αντί για δήλωση 
ελεγκτή. 
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3 Προτεινόμενες τροποποιήσεις του 
κανονισμού 

23. Κατόπιν των σχολίων που ελήφθησαν, η ΕΚΤ προτείνει τροποποιήσεις της
μεθοδολογίας υπολογισμού των τελών, λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία που
έχει αποκτηθεί από την υιοθέτησή της το 2014, τη διαθεσιμότητα εποπτικών
στοιχείων και τις μεταβολές στον πληθυσμό των εποπτευόμενων οντοτήτων και
ομίλων. Με την εξέταση του ενδεχομένου μεταβολής των ρυθμίσεων για το
εποπτικό τέλος, η ΕΚΤ επεδίωξε την ενδυνάμωση της αρχής της δίκαιης
μεταχείρισης και της αναλογικότητας που αφορά όλες τις εποπτευόμενες
οντότητες και ομίλους, καθώς και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και
διαφάνειας του πλαισίου της ΕΚΤ για τα εποπτικά τέλη.

24. Κατά την εσωτερική ανάλυση των σχολίων και τη σύνταξη της τροποποίησης
του κανονισμού, κατέστη εμφανές ότι θα ήταν χρήσιμες ορισμένες διευκρινίσεις
όσον αφορά τη διατύπωση του κειμένου. Αυτές οι διευκρινίσεις δεν αλλάζουν
την ουσία του κανονισμού, αλλά ενισχύουν τη διαφάνεια του νομικού κειμένου.
Για παράδειγμα στο σχέδιο τροποποίησης, τα άρθρα 5, 6, και 9
συγχωνεύθηκαν, προκειμένου το κείμενο σχετικά με τον καθορισμό του ετήσιου
εποπτικού τέλους να καταστεί πιο σαφές και να αποφευχθούν οι επαναλήψεις.

25. Όπως αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 3 στοιχείο β) του κανονισμού, η
μεθοδολογία και οι διαδικασίες υπολογισμού και συλλογής στοιχείων σχετικά με
τους συντελεστές υπολογισμού τέλους, το σύνολο στοιχείων ενεργητικού και η
συνολική έκθεση σε κίνδυνο καθορίζονται από την ΕΚΤ και δημοσιεύονται στον
δικτυακό τόπο της Τραπεζικής Εποπτείας της ΕΚΤ. Παρόλο που ο κανονισμός
προβλέπει τις βασικές μεταβλητές που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό
των συντελεστών υπολογισμού τέλους, η απόφαση (ΕΕ) 2015/5304 (απόφαση
σχετικά με τους συντελεστές βάσει των οποίων υπολογίζονται τα ετήσια
εποπτικά τέλη) ορίζει πιο λεπτομερείς διαδικασίες.

26. Η ΕΚΤ θα τροποποιήσει την απόφαση σχετικά με τους συντελεστές βάσει των
οποίων υπολογίζονται τα ετήσια εποπτικά τέλη με σκοπό την ευθυγράμμισή της
με τις τροποποιήσεις του κανονισμού. Προβλέπεται ότι η τροποποιημένη
απόφαση θα εκδοθεί μαζί με τον τροποποιημένο κανονισμό.

4  Απόφαση (ΕΕ) 2015/530 της ΕΚΤ, της 11ης Φεβρουαρίου 2015, σχετικά με τη μεθοδολογία και τις 
διαδικασίες καθορισμού και συλλογής δεδομένων όσον αφορά τους συντελεστές βάσει των οποίων 
υπολογίζονται τα ετήσια εποπτικά τέλη (ΕΚΤ/2015/7) (ΕΕ L84 της 28.3.2015, σ. 67).  
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3.1 Εκ των υστέρων επιβολή εποπτικών τελών, μετά το 
κλείσιμο του οικονομικού έτους της ΕΚΤ 

27. Κατόπιν της εσωτερικής ανάλυσης των σχολίων, η ΕΚΤ προτείνει την εκ των
υστέρων επιβολή των εποπτικών τελών, δηλ. μετά το κλείσιμο του οικονομικού
έτους, όταν έχει γίνει γνωστό το πραγματικό κόστος με το οποίο έχει επιβαρυνθεί
η ΕΚΤ σε σχέση με την τραπεζική εποπτεία. Η εν λόγω προσέγγιση αποτελεί
ήδη καθιερωμένη πρακτική σε ορισμένες χώρες της ζώνης του ευρώ.

28. Η εκ των υστέρων τιμολόγηση σημαίνει ότι ο υπολογισμός των ετήσιων τελών
για κάθε οφειλέτη εποπτικού τέλους θα πραγματοποιείται το πρώτο εξάμηνο του
επόμενου έτους, βάσει του πραγματικού κόστους που προκύπτει από την
τραπεζική εποπτεία. Προκειμένου να διατηρηθεί η διαφάνεια και να
διευκολυνθούν οι εσωτερικές διαδικασίες προϋπολογισμού των οφειλετών
εποπτικού τέλους, η ΕΚΤ θα εξακολουθήσει να δημοσιεύει εκτίμηση του ετήσιου
εποπτικού κόστους. Η ετήσια εκτίμηση του εποπτικού κόστους θα
συμπεριλαμβάνεται στην Ετήσια Έκθεση της ΕΚΤ για την εποπτική
δραστηριότητα, η οποία δημοσιεύεται τον Μάρτιο κάθε έτους, στο κεφάλαιο
«Αναφορά για την εκτέλεση του προϋπολογισμού».

29. Επί του παρόντος, η ΕΚΤ λαμβάνει προκαταβολές όσον αφορά το ετήσιο
εποπτικό τέλος, δηλ. προτού γίνει γνωστό το πραγματικό ετήσιο κόστος,
χρεώνοντας το εκτιμώμενο ετήσιο κόστος με βάση τον προϋπολογισμό της για
τα εποπτικά καθήκοντα.

30. Στη συνέχεια η διαφορά μεταξύ του εκτιμώμενου και του πραγματικού ετήσιου
κόστους για το έτος προσαρμόζεται στο ετήσιο εποπτικό τέλος του επόμενου
έτους, δηλ. λαμβάνει υπόψη τυχόν πλεόνασμα ή έλλειμμα που προκύπτει από
τη διαφορά μεταξύ του εκτιμώμενου κόστους τον Απρίλιο κάθε έτους και του
πραγματικού κόστους στο τέλος του έτους.

31. Ο υπολογισμός των ετήσιων εποπτικών τελών που οφείλει να καταβάλει κάθε
οντότητα συνήθως πραγματοποιείται το τρίτο τρίμηνο κάθε έτους, η δε
τιμολόγηση γίνεται το τέταρτο τρίμηνο, αφού ληφθούν υπόψη οι μεταβολές της
ιδιότητας των εποπτευόμενων οντοτήτων οι οποίες καταχωρούνται και
επικυρώνονται από την ΕΚΤ κατά την τελευταία ημερομηνία ενσωμάτωσης
μεταβολών (τέλος Ιουλίου για το 2018). Όσον αφορά τις μεταβολές που
επικυρώνονται μετά από αυτή την ημερομηνία, επιβάλλεται επιπλέον τέλος ή
παρέχεται επιστροφή κατά περίπτωση.

Ημερομηνία αναφοράς για τους συντελεστές υπολογισμού 
εποπτικού τέλους 

32. Στο πλαίσιο της νέας διαδικασίας, η ημερομηνία αναφοράς για τους
εφαρμοζόμενους συντελεστές υπολογισμού τέλους (σύνολο στοιχείων
ενεργητικού και συνολική έκθεση σε κίνδυνο) θα παραμείνει η 31η Δεκεμβρίου
του έτους που προηγείται της περιόδου για την οποία επιβάλλεται το εποπτικό
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τέλος. Για παράδειγμα, τα τέλη που πρέπει να καταβληθούν για την περίοδο 
επιβολής τέλους 2020 θα καθοριστούν και θα τιμολογηθούν το πρώτο εξάμηνο 
του 2021, με βάση τους συντελεστές υπολογισμού τέλους με ημερομηνία 
αναφοράς την 31η Δεκεμβρίου 2019.  

33. Έτσι, θα υπάρχει πρόσθετος χρόνος για την επικύρωση των στοιχείων σχετικά
με τους συντελεστές υπολογισμού τέλους με βάση τα πρότυπα
χρηματοοικονομικής πληροφόρησης (FINREP) και κοινής πληροφόρησης
(COREP), και ιδίως την επεξεργασία των εκ νέου υποβολών κατόπιν
επαλήθευσης από ελεγκτή, κατά περίπτωση. Η διατήρηση της ίδιας
ημερομηνίας αναφοράς είναι συμβατή με την προτεινόμενη αλλαγή να
επιτραπεί η επαναχρησιμοποίηση στοιχείων που είναι διαθέσιμα στην ΕΚΤ για
τον καθορισμό των συντελεστών υπολογισμού τέλους (βλ. Ενότητα 3.3).

34. Ο τροποποιημένος κανονισμός αναμένεται να τεθεί σε ισχύ το 2019 και να
αρχίσει να εφαρμόζεται την περίοδο επιβολής τέλους 2020. Επομένως, το 2020
θα είναι μεταβατικό έτος κατά το οποίο δεν προβλέπεται τιμολόγηση εποπτικών
τελών για τους οφειλέτες εποπτικού τέλους.

Τελευταία ημερομηνία ενσωμάτωσης μεταβολών στον κατάλογο 
των οφειλετών εποπτικού τέλους 

35. Η αλλαγή του χρόνου επιβολής των ετήσιων εποπτικών τελών θα επιτρέψει τον
υπολογισμό των εποπτικών τελών με βάση έναν κατάλογο οφειλετών εποπτικού
τέλους που λαμβάνει υπόψη σημαντικά γεγονότα τα οποία επέρχονται κατά το
έτος επιβολής τελών. Τα γεγονότα αυτά περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη
χορήγηση νέων αδειών λειτουργίας, τις ανακλήσεις άδειας λειτουργίας, τις
μεταβολές της ιδιότητας των εποπτευόμενων οντοτήτων, καθώς και τις
συγχωνεύσεις και εξαγορές.

36. Επομένως, για τον υπολογισμό των τελών του 2020 (η τιμολόγηση των οποίων
θα γίνει το 2021), η ΕΚΤ θα λάβει υπόψη της τις μεταβολές του πληθυσμού των
οφειλετών εποπτικού τέλους για το μεγαλύτερο μέρος της περιόδου επιβολής
τέλους 2020.

37. Σε πρακτικό επίπεδο, το όφελος από την εν λόγω μεταβολή έγκειται σε ένα
ευνοϊκότερο χρονοδιάγραμμα για τις κρίσιμες διαδικασίες, π.χ. με την αποφυγή
των θερινών διακοπών για τον έλεγχο του συντελεστή υπολογισμού τέλους από
τις εποπτευόμενες οντότητες. Στόχος είναι να καταστούν οι συντελεστές
υπολογισμού τέλους διαθέσιμοι στη διαδικτυακή πύλη το τελευταίο τρίμηνο της
περιόδου επιβολής τέλους, παρέχοντας έτσι στους οφειλέτες περισσότερο
χρόνο για την υποβολή σχολίων.

38. Θα πρέπει να σημειωθεί, ωστόσο, ότι παρόλο που η εκ των υστέρων
τιμολόγηση αναμένεται να μειώσει την ανάγκη εκ νέου υπολογισμού των
παλαιότερων τελών, μπορεί να εξακολουθήσουν να πραγματοποιούνται εκ νέου
υπολογισμοί δεδομένης της αναπόφευκτης χρονικής διαφοράς μεταξύ των
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μεταβολών της ιδιότητας και της κοινοποίησης των αποφάσεων για τις εν λόγω 
μεταβολές. 

39. Προτείνεται επίσης να παραταθεί η προθεσμία κατά την οποία οι οφειλέτες
εποπτικού τέλους πρέπει να υποβάλλουν το έντυπο γνωστοποίησης οφειλέτη
εποπτικού τέλους και τα επικαιροποιημένα στοιχεία επικοινωνίας τους από την
1η Ιουλίου στις 30 Σεπτεμβρίου της αντίστοιχης περιόδου επιβολής τέλους (για
άλλα σχόλια σχετικά με τους οφειλέτες εποπτικού τέλους μπορείτε να
ανατρέξετε στην Ενότητα 4.4 «Ρόλος του οφειλέτη εποπτικού τέλους».

40. Ενώ η συλλογή των τελών θα πραγματοποιείται εκ των υστέρων, το πραγματικό
κόστος και τα πραγματικά έσοδα θα εξακολουθήσουν να αναγνωρίζονται στις
οικονομικές καταστάσεις της ΕΚΤ με αναφορά στο σχετικό οικονομικό έτος
σύμφωνα με τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα.

3.2 Μείωση της ελάχιστης συνιστώσας εποπτικού τέλους για 
τα μικρότερα λιγότερο σημαντικά ιδρύματα 

41. Η πρόταση για μείωση της ελάχιστης συνιστώσας εποπτικού τέλους για τα
μικρότερα λιγότερο σημαντικά ιδρύματα περιλαμβάνεται στις απαντήσεις που
υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης. Ορισμένοι
συμμετέχοντες στη διαβούλευση πρότειναν η μείωση να εφαρμοστεί σε λιγότερο
σημαντικά ιδρύματα με σύνολο στοιχείων ενεργητικού έως και 3 δισεκ. ευρώ,
ενώ άλλοι ήταν υπέρ ενός ορίου 500 εκατ. ευρώ. Ένας συμμετέχων ζήτησε να
θεσπιστεί ένα σταθερό ποσό που να καταβάλλεται ως ελάχιστη συνιστώσα
εποπτικού τέλους. Άλλοι συμμετέχοντες πρότειναν την κατάργηση της ελάχιστης
συνιστώσας ή τον υπολογισμό της χωρίς να γίνεται διάκριση μεταξύ σημαντικών
και λιγότερο σημαντικών ιδρυμάτων.

42. Με σκοπό την παροχή πρόσθετης ελάφρυνσης σε μικρότερα λιγότερο
σημαντικά ιδρύματα, η ΕΚΤ είναι υπέρ της μείωσης της ελάχιστης συνιστώσας
εποπτικού τέλους για λιγότερο σημαντικά ιδρύματα με σύνολο στοιχείων
ενεργητικού έως και 500 εκατ. ευρώ.

43. Η ελάχιστη συνιστώσα εποπτικού τέλους αντιπροσωπεύει την ελάχιστη
εποπτική προσπάθεια που θα πρέπει να καταβάλλεται για τα σημαντικά και τα
λιγότερο σημαντικά ιδρύματα η οποία, με τη σειρά της, αιτιολογεί τη διάκριση
μεταξύ των δύο κατηγοριών. Κατά το άρθρο 10 παράγραφος 6 του κανονισμού,
αυτή ορίζεται στο 10% του συνολικού ποσού των εποπτικών τελών για καθεμία
από τις δύο κατηγορίες. Τα μικρότερα σημαντικά ιδρύματα ωφελούνται ήδη από
τη μείωση της ελάχιστης συνιστώσας εποπτικού τέλους, σύμφωνα με την οποία
για τις οντότητες με σύνολο στοιχείων ενεργητικού έως και 10 δισεκ. ευρώ, η
ελάχιστη συνιστώσα διαιρείται δια του δύο.

44. Μετά την κατάρτιση της μεθοδολογίας υπολογισμού εποπτικών τελών
σημειώθηκε πάνω από 15% μείωση του αριθμού των οφειλετών εποπτικού
τέλους στο υψηλότερο επίπεδο ενοποίησης του πληθυσμού των λιγότερο
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σημαντικών ιδρυμάτων. Το γεγονός ότι η ελάχιστη συνιστώσα εποπτικού τέλους 
υπολογίζεται χρησιμοποιώντας ως παρονομαστή τον αριθμό των οντοτήτων 
στον πληθυσμό των λιγότερο σημαντικών ιδρυμάτων οδήγησε σε μια 
αναπόφευκτη αύξηση της ελάχιστης πληρωτέας συνιστώσας, λόγω της μείωσης 
του συνολικού αριθμού οφειλετών εποπτικού τέλους. Σε συνδυασμό με την 
αύξηση του συνολικού εποπτικού τέλους, αυτό είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση 
της ελάχιστης πληρωτέας συνιστώσας κατά περισσότερο από 60% από το 2015 
έως το 2018.  

45. Η προτεινόμενη μείωση θα μειώσει στην ουσία τα εποπτικά τέλη που θα πρέπει
να καταβάλλουν τα μικρότερα λιγότερο σημαντικά ιδρύματα κατά ποσοστό
μεταξύ 7% και σχεδόν 50%. Η αλλαγή θα σημαίνει ότι περίπου 100 λιγότερο
σημαντικά ιδρύματα θα καταβάλουν τέλη που δεν θα υπερβαίνουν τα 1.100
ευρώ.5 Ο αριθμός των οφειλετών εποπτικού τέλους που θα καταβάλλουν τέλη
κάτω των 2.000 ευρώ θα αυξηθεί κατά 320% σε σχεδόν 470. Στον παρακάτω
πίνακα παρατίθεται παράδειγμα της πιθανής εξέλιξης των επιμέρους τελών.

EUR
Σύνολο στοιχείων 

ενεργητικού 
Συνολική έκθεση σε 

κίνδυνο 
Εποπτικό τέλος για το 

2018 
Εκτιμώμενο τέλος μετά 

τη μείωση 

Οντότητα Α 6.250.000 1.800.000 1.720 880 

Οντότητα Β 165.000.000 60.000.000 2.970 2.120 

Οντότητα Γ 20.000.000.000 13.000.000.000 213.640 219.530 

46. Ο οικονομικός αντίκτυπος για τις οντότητες στον πληθυσμό των λιγότερο
σημαντικών ιδρυμάτων οι οποίες δεν ωφελούνται από τη μείωση αναμένεται να
είναι μέτριος. Εκτιμάται ότι τα εποπτικά τέλη για τα εν λόγω ιδρύματα θα
αυξηθούν κατά 3% το πολύ ή λιγότερο από 10.000 ευρώ με βάση τα στοιχεία
του 2018.

47. Στο πλαίσιο της αξιολόγησής της, η ΕΚΤ έλαβε επίσης υπόψη τη λειτουργική
αποτελεσματικότητα και το χαμηλό οικονομικό κόστος αυτής της μεταβολής για
την ΕΚΤ. Επειδή αντικατοπτρίζει τη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για τα
σημαντικά ιδρύματα, το υφιστάμενο σύστημα δεν θα χρειαστεί περαιτέρω
ανάπτυξη.

48. Η μεταβλητή συνιστώσα εποπτικού τέλους για τα λιγότερο σημαντικά ιδρύματα
θα υπολογίζεται με βάση την ίδια προσέγγιση όπως για τα σημαντικά ιδρύματα:

(α) Μόλις προσδιορίζονται τα λιγότερο σημαντικά ιδρύματα που είναι επιλέξιμα
για τη μείωση, η ελάχιστη συνιστώσα εποπτικού τέλους θα διαιρείται δια 
του δύο. 

5  Όπως εξηγείται στο μέρος 2.2, οι αριθμοί σε αυτήν την ενότητα χρησιμοποιούνται ενδεικτικά καθώς 
βασίζονται σε δεδομένα του 2018. 
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(β) Η μεταβλητή συνιστώσα για τα λιγότερο σημαντικά ιδρύματα θα αυξάνεται 
κατά το συνολικό ποσό των μειώσεων που εφαρμόζονται στα λιγότερο 
σημαντικά ιδρύματα. 

(γ) Η μεταβλητή συνιστώσα εποπτικού τέλους για τα λιγότερο σημαντικά 
ιδρύματα θα κατανέμεται στους οφειλέτες εποπτικού τέλους των λιγότερο 
σημαντικών ιδρυμάτων με βάση τους αντίστοιχους συντελεστές 
υπολογισμού τέλους.  

49. Η πρόταση για μείωση της ελάχιστης συνιστώσας εποπτικού τέλους για τα
λιγότερο σημαντικά ιδρύματα με σύνολο στοιχείων ενεργητικού έως και 3 δισεκ.
ευρώ δεν θεωρείται βιώσιμη. Σε αυτή την κατηγορία εμπίπτει σχεδόν το 90%
των λιγότερο σημαντικών ιδρυμάτων, γεγονός το οποίο θα είχε ως αποτέλεσμα
συνολική αύξηση του εποπτικού τέλους μεγαλύτερη της εφαρμοστέας μείωσης
για τα ιδρύματα που βρίσκονται στο ανώτατο όριο (δηλ. ιδρύματα με σύνολο
στοιχείων ενεργητικού πλησίον αλλά κάτω των 3 εκατ. ευρώ). Γι’ αυτό τον λόγο
αποφασίστηκε να γίνει δεκτή η πρόταση για όριο 500 εκατ. ευρώ.

50. Το τρέχον επίπεδο της ελάχιστης συνιστώσας εποπτικού τέλους είναι 10% του
συνολικού ποσού που θα επιβάλλεται στην αντίστοιχη κατηγορία (σημαντικά και
λιγότερο σημαντικά ιδρύματα). Δεν θεωρείται σκόπιμο να καθοριστεί ένα
σταθερό ποσό για την ελάχιστη συνιστώσα εποπτικού τέλους, καθώς θα
προσέθετε μια ακόμη μεταβλητή στη μεθοδολογία υπολογισμού η οποία θα
έπρεπε να προσδιορίζεται σε ετήσια ή τουλάχιστον σε περιοδική βάση.

3.3 Επαναχρησιμοποίηση εποπτικών δεδομένων για τον 
υπολογισμό του εποπτικού τέλους. 

51. Αρκετοί συμμετέχοντες στη διαβούλευση πρότειναν αλλαγή της διαδικασίας
συλλογής των συντελεστών υπολογισμού τέλους, με την επαναχρησιμοποίηση
των εποπτικών πληροφοριών που υποβάλλονται με τα πρότυπα FINREP και
COREP. Η δυνατότητα που επιτρέπει στους οφειλέτες εποπτικού τέλους να
βλέπουν στην ηλεκτρονική πύλη για τα εποπτικά τέλη τα στοιχεία τους για τον
συντελεστή υπολογισμού τέλους, προτού αυτά χρησιμοποιηθούν για τον
καθορισμό των πληρωτέων εποπτικών τελών, θεωρήθηκε ότι είναι ένας
μηχανισμός ελέγχου που θα πρέπει να διατηρηθεί.

52. Επειδή η εν λόγω αλλαγή θα ωφελήσει τη συνολική διαδικασία συλλογής
στοιχείων, τα σχόλια αυτά γίνονται δεκτά.

53. Επί του παρόντος, οι εποπτευόμενες οντότητες και οι εποπτευόμενοι όμιλοι
υποβάλουν ετησίως στην ΕΚΤ μέσω των ΕΕΑ το ποσό του συνόλου των
στοιχείων ενεργητικού τους και της συνολικής έκθεσής τους σε κίνδυνο για τον
καθορισμό του πληρωτέου εποπτικού τέλους.

54. Προτείνεται να σταματήσει η συγκεκριμένη διαδικασία συλλογής συντελεστών
υπολογισμού τέλους για την πλειονότητα των οφειλετών εποπτικού τέλους και,
αντ’ αυτής, να επαναχρησιμοποιούνται τα εποπτικά στοιχεία που υποβάλλονται
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στην ΕΚΤ μέσω των ΕΕΑ βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 680/20146 και του 
κανονισμού (ΕΕ) 2015/534 σχετικά με τον υπολογισμό των εποπτικών τελών. 

55. Ενώ η αλλαγή της διαδικασίας συλλογής συντελεστών υπολογισμού τέλους θα
μειώσει την επιβάρυνση που συνδέεται με την υποβολή στοιχείων για πάνω
από το 90% των εποπτευόμενων οντοτήτων και των εποπτευόμενων ομίλων,
αυτό δεν είναι εφικτό:

(a) για εποπτευόμενους ομίλους οι οποίοι εξαιρούν στοιχεία ενεργητικού
θυγατρικών εγκατεστημένων σε μη συμμετέχοντα κράτη μέλη7 για τον
σκοπό του υπολογισμού του εποπτικού τους τέλους (μειώνοντας έτσι το
πληρωτέο εποπτικό τέλος), καθώς αυτά τα στοιχεία δεν θα είναι διαθέσιμα
στην ΕΚΤ από άλλες πηγές·

(β) για υπόχρεα καταβολής τέλους υποκαταστήματα τα οποία είναι 
εγκατεστημένα σε συμμετέχοντα κράτη μέλη από πιστωτικά ιδρύματα 
εγκατεστημένα σε μη συμμετέχοντα κράτη μέλη από τα οποία δεν 
απαιτείται η υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με τη 
χρηματοοικονομική πληροφόρηση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
2015/534. Εντούτοις, τέτοια υποκαταστήματα θα έχουν τη δυνατότητα να 
προσδιορίζουν τον συντελεστή υπολογισμού τέλους για το σύνολο των 
στοιχείων ενεργητικού τους με βάση τη συνολική αξία των στοιχείων 
ενεργητικού η οποία υπολογίζεται για σκοπούς προληπτικής εποπτείας ή 
όπως προσδιορίζεται με βάση τους πιο πρόσφατους ελεγμένους ετήσιους 
λογαριασμούς που καταρτίζονται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) ή τους εφαρμοστέους 
εθνικούς λογιστικούς νόμους ή όπως προσδιορίζεται σύμφωνα με το 
άρθρο 51 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 468/2014 
(ΕΚΤ/2014/17)8. 

Αυτές οι δύο κατηγορίες θα πρέπει να εξακολουθήσουν να υποβάλλουν τα 
στοιχεία τους για τον συντελεστή υπολογισμού τέλους ξεχωριστά στην ΕΚΤ 
μέσω της οικείας ΕΕΑ σύμφωνα με την τρέχουσα προσέγγιση. Τα 
χρονοδιαγράμματα για την υποβολή των εν λόγω στοιχείων στην ΕΚΤ μέσω 
των ΕΕΑ θα θεσπιστούν στην επικαιροποιημένη απόφαση σχετικά με τους 
συντελεστές βάσει των οποίων υπολογίζονται τα ετήσια εποπτικά τέλη. 

56. Ο φόρτος εργασίας για την ΕΚΤ αναμένεται να αυξηθεί, καθώς θα χρειαστούν
πρόσθετα μέτρα για την εφαρμογή νέων διαδικασιών και τη διασφάλιση της
ποιότητας των δεδομένων. Ωστόσο, η νέα διαδικασία θα εξαλείψει το στάδιο
επαλήθευσης που εφαρμόζεται επί του παρόντος στο πλαίσιο του οποίου τα

6  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 680/2014 της Επιτροπής, της 16ης Απριλίου 2014, για τη θέσπιση 
εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά την υποβολή εποπτικών αναφορών από τα ιδρύματα, 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
(ΕΕ L 191 της 28.6.2015, σ. 1). 

7  Βλ. αιτιολογική σκέψη 77 του κανονισμού ΕΕΜ. 
8  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ.468/2014 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 16ης Απριλίου 2014, που 

θεσπίζει το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, των εθνικών αρμόδιων 
αρχών και των εθνικών εντεταλμένων αρχών εντός του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού (κανονισμός για 
το πλαίσιο ΕΕΜ) (ΕΚΤ/2014/17) (ΕΕ L 141 της 14.5.2014, σ. 1). 
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στοιχεία που παρέχουν οι υπόχρεες υποβολής τέλους οντότητες ελέγχονται 
έναντι των στοιχείων που είναι ήδη διαθέσιμα στις ΕΕΑ και στην ΕΚΤ. Αυτό το 
στάδιο επαλήθευσης αποκαλύπτει ζητήματα ποιότητας, τα οποία έχουν ως 
αποτέλεσμα την εκ νέου υποβολή στην ΕΚΤ σημαντικού αριθμού εποπτικών 
στοιχείων.  

57. Επιπλέον, η επιτυχία αυτής της νέας διαδικασίας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό
από τη συμμόρφωση των εποπτευόμενων οντοτήτων και ομίλων με τις
διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφοι 4 και 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
680/2014, σύμφωνα με το οποίο τα ελεγμένα στοιχεία και άλλες διορθώσεις
πρέπει να υποβάλλονται στις αρμόδιες αρχές  εγκαίρως.

58. Οι συμμετέχοντες στη διαβούλευση θεωρούν ότι η δυνατότητα ελέγχου των
συντελεστών υπολογισμού τέλους, όπως προβλέπεται στο άρθρο 4
παράγραφος 2 της απόφασης σχετικά με τους συντελεστές βάσει των οποίων
υπολογίζονται τα ετήσια εποπτικά τέλη, είναι ένα πολύτιμο μέτρο· αυτή δε η
δυνατότητα θα εξακολουθήσει να ισχύει στην επικαιροποιημένη διαδικασία
συλλογής. Η διάρκειά της θα επεκταθεί προκειμένου οι οφειλέτες εποπτικού
τέλους να έχουν περισσότερο χρόνο για την υποβολή σχολίων, αν θεωρήσουν
ότι οι συντελεστές είναι εσφαλμένοι.

59. Η ΕΚΤ στηρίζεται σε μία μόνο ημερομηνία αναφοράς (31 Δεκεμβρίου της
προηγούμενης περιόδου επιβολής τέλους) για τους συντελεστές εποπτικού
τέλους, όπως καθορίζεται στο άρθρο 10 του κανονισμού. Καθώς η ΕΚΤ
προβλέπει την επαναχρησιμοποίηση των υφιστάμενων εποπτικών στοιχείων
και ενόψει του τροποποιημένου χρονοδιαγράμματος για την τιμολόγηση
εποπτικών τελών (βλ. μέρος 3.1), προτείνεται επίσης να επεκταθεί η διαδικασία
συλλογής συντελεστών υπολογισμού τέλους ώστε να περιλαμβάνει τους
οφειλέτες εποπτικού τέλους που συστάθηκαν την ημερομηνία αναφοράς ή μετά
από αυτή.

60. Σύμφωνα με την τρέχουσα μεθοδολογία, η ΕΚΤ υπολογίζει μόνο μια ελάχιστη
συνιστώσα εποπτικού τέλους για αυτές τις οντότητες, επειδή δεν υπάρχουν
διαθέσιμα στοιχεία την ημερομηνία αναφοράς. Για αλλαγές που συμβαίνουν
μετά την ημερομηνία αναφοράς της 31ης Δεκεμβρίου, αλλά πριν από την 1η
Οκτωβρίου της περιόδου επιβολής εποπτικού τέλους, η ΕΚΤ προτείνει να
προσδιορίζεται η μεταβλητή συνιστώσα εποπτικού τέλους με βάση τα επόμενα
διαθέσιμα τριμηνιαία στοιχεία εποπτικής πληροφόρησης. Αυτή η αλλαγή θα
επηρεάσει έναν περιορισμένο αριθμό νεοσυσταθέντων οφειλετών εποπτικού
τέλους (με βάση την προηγούμενη εμπειρία, αναμένεται να είναι περίπου 20
οντότητες).

61. Για παράδειγμα, σύμφωνα με την τρέχουσα διαδικασία, αν ένα νεοσυσταθέν
πιστωτικό ίδρυμα στο υψηλότερο επίπεδο ενοποίησης εντός των
συμμετεχόντων κρατών μελών έλαβε άδεια λειτουργίας στις 10 Φεβρουαρίου
2019, δεν υπάρχουν διαθέσιμοι συντελεστές υπολογισμού τέλους, επειδή το
ίδρυμα δεν είχε ακόμη συσταθεί την ημερομηνία αναφοράς (δηλαδή την 31η
Δεκεμβρίου 2018). Επομένως, το ετήσιο εποπτικό τέλος για την περίοδο
επιβολής τέλους 2019 όσον αφορά την εν λόγω οντότητα θα υπολογιστεί μόνο
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με βάση την ελάχιστη συνιστώσα για τον αριθμών των μηνών εντός της 
περιόδου επιβολής τέλους καθ’ όλη τη διάρκεια των οποίων το ίδρυμα είναι 
εποπτευόμενη οντότητα,9 δηλ. τους δέκα μήνες από τον Μάρτιο 2019 έως και 
τον Δεκέμβριο του 2019.  

62. Σύμφωνα με την προτεινόμενη αλλαγή, επιπλέον της ελάχιστης συνιστώσας
εποπτικού τέλους, η ΕΚΤ θα λαμβάνει υπόψη τα δεδομένα για το σύνολο των
στοιχείων ενεργητικού και της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο που υποβάλλονται
από το ίδρυμα στο πλαίσιο της εποπτικής πληροφόρησης στο τέλος Μαρτίου
2019 και θα τα χρησιμοποιεί για τον υπολογισμό της μεταβλητής συνιστώσας
εποπτικού τέλους για όλους τους μήνες για τους οποίους το εποπτικό τέλος
είναι πληρωτέο από τον οφειλέτη εποπτικού τέλους (για παράδειγμα, τους 10
μήνες από τον Μάρτιο του 2019 έως τον Δεκέμβριο του 2019). Ο οφειλέτης
εποπτικού τέλους θα χρησιμοποιήσει την κανονική διαδικασία από το 2020.

63. Η ίδια μεθοδολογία θα ισχύει στην περίπτωση νέου υποκαταστήματος το οποίο
είναι εγκατεστημένο σε συμμετέχοντα κράτη μέλη από πιστωτικό ίδρυμα
εγκατεστημένο σε μη συμμετέχον κράτος μέλος από το οποίο απαιτείται η
υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με τη χρηματοοικονομική
πληροφόρηση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2015/534. Τα
υποκαταστήματα που δεν είναι υποχρεωμένα να υποβάλλουν εποπτικές
αναφορές για τους σκοπούς χρηματοοικονομικής πληροφόρησης σύμφωνα με
τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2015/534 θα υποβάλλουν αυτά τα στοιχεία στην ΕΚΤ
μέσω των ΕΕΑ σύμφωνα με τις διαδικασίες που έχουν θεσπιστεί από την ΕΚΤ.

64. Για τις οντότητες που έχουν συσταθεί μετά την 1η Οκτωβρίου, το επιβληθέν
εποπτικό τέλος θα αποτελείται από την ελάχιστη συνιστώσα εποπτικού τέλους
για τον αριθμό των μηνών καθ΄ όλη τη διάρκεια των οποίων ασκείται εποπτεία.

65. Οι αλλαγές στη διαδικασία για τον προσδιορισμό και τη συλλογή των
συντελεστών υπολογισμού τέλους θα ισχύσουν με την τροποποίηση της
απόφασης σχετικά με τους συντελεστές βάσει των οποίων υπολογίζονται τα
ετήσια εποπτικά τέλη.

66. Ένας συμμετέχων στη διαβούλευση πρότεινε να παραταθεί η χρονική περίοδος
για την οποία επιβάλλονται εποπτικά τέλη προκειμένου να περιλαμβάνεται ο
μήνας κατά τον οποίον παύει να ασκείται εποπτεία.

67. Επί του παρόντος, όταν μια εποπτευόμενη οντότητα παύει να υφίσταται (π.χ.
λόγω ανάκλησης της άδειας της ή κλεισίματος εποπτευόμενου
υποκαταστήματος), το εποπτικό τέλος υπολογίζεται με αναφορά στον αριθμό
των μηνών καθ’ όλη τη διάρκεια των οποίων η εποπτευόμενη οντότητα ή ο
εποπτευόμενος όμιλος υπόκειτο σε εποπτεία.

68. Η προσέγγιση αυτή είναι παρόμοια με την προσέγγιση που εφαρμόζεται στην
περίπτωση οφειλετών εποπτικού τέλους που μόλις έλαβαν άδεια λειτουργίας,
στο πλαίσιο της οποίας η ΕΚΤ επιβάλλει τέλος για κάθε πλήρη μήνα εποπτείας.

9  Βλ. άρθρο 7 παράγραφος 1 του κανονισμού ΕΕΜ. 
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Καθώς αυτή η προσέγγιση θεωρείται δίκαιη και αναλογική, η πρόταση δεν 
γίνεται δεκτή.  



Τροποποιήσεις του κανονισμού της ΕΚΤ σχετικά με τα εποπτικά τέλη – Άλλα σχόλια 
σχετικά με το πλαίσιο εποπτικών τελών 19 

4 Άλλα σχόλια σχετικά με το πλαίσιο 
εποπτικών τελών 

69. Οι ακόλουθες ενότητες περιέχουν την αξιολόγηση της ΕΚΤ όσον αφορά τα
σχόλια που έλαβε σε σχέση με τις διαδικασίες καθορισμού τελών τα οποία δεν
απαιτούν επικαιροποίηση του κανονισμού.

4.1 Πεδίο εφαρμογής 

70. Ένας συμμετέχων στη διαβούλευση διατύπωσε την άποψη ότι η ΕΚΤ δεν θα
πρέπει να εισπράττει εποπτικά τέλη από οντότητες που δεν εμπίπτουν στην
άμεση εποπτεία της (δηλ. από τα λιγότερο σημαντικά ιδρύματα).
Υπογραμμίστηκε ότι αυτές οι οντότητες ήδη καταβάλλουν ήδη ετήσια εποπτικά
τέλη στις αντίστοιχες ΕΑΑ.

71. Η ΕΚΤ έχει αναλάβει το καθήκον της έμμεσης εποπτείας των λιγότερο
σημαντικών ιδρυμάτων, πράγμα που συνεπάγεται κόστος. Ως εκ τούτου, θα
πρέπει να χρεώνονται τέλη στις εν λόγω οντότητες.

72. Το άρθρο 30 του κανονισμού ΕΕΜ ορίζει ότι η ΕΚΤ επιβάλλει ετήσιο εποπτικό
τέλος προκειμένου να καλύπτει τις δαπάνες τις οποίες πραγματοποιεί σε σχέση
με τα καθήκοντα που της έχουν ανατεθεί βάσει των άρθρων 4 έως 6 του
κανονισμού ΕΕΜ. Τα άρθρα αυτά καλύπτουν επίσης την έμμεση εποπτεία των
λιγότερο σημαντικών ιδρυμάτων.

73. Επιπροσθέτως, στην αιτιολογική σκέψη 77 του κανονισμού ΕΕΜ διευκρινίζεται
ότι, προκειμένου να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία της ΕΚΤ από αδικαιολόγητη
επιρροή, το κόστος της εποπτείας θα πρέπει να βαρύνει τις οντότητες που
υπόκεινται σε αυτήν. Σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού ΕΕΜ, η ΕΚΤ έχει
αναλάβει την ευθύνη για την αποτελεσματική και συνεπή λειτουργία του ΕΕΜ
και την επίβλεψη της λειτουργίας του μηχανισμού, με βάση την κατανομή
αρμοδιοτήτων μεταξύ της ίδιας και των ΕΑΑ. Επιπλέον, στην ΕΚΤ έχει ανατεθεί
το καθήκον μακροπροληπτικής εποπτείας όσον αφορά τα σημαντικά και τα
λιγότερα σημαντικά ιδρύματα. Κατά συνέπεια, τέλη εισπράττονται και από τα
λιγότερο σημαντικά ιδρύματα που εποπτεύονται έμμεσα από την ΕΚΤ και
καλύπτουν τις δαπάνες τις οποίες πραγματοποιεί η ΕΚΤ σε σχέση με τα
καθήκοντα που της έχουν ανατεθεί με τον κανονισμό ΕΕΜ.

74. Σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγραφος 5 του κανονισμού ΕΕΜ, τα εποπτικά
τέλη της ΕΚΤ τελούν υπό την επιφύλαξη του δικαιώματος των ΕΑΑ να
επιβάλλουν τέλη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

75. Ένας άλλος συμμετέχων πρότεινε να συμπεριληφθούν οι χρηματοοικονομικές
εταιρείες συμμετοχών και οι μεικτές χρηματοοικονομικές εταιρείες συμμετοχών
στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού. Ο ίδιος συμμετέχων ζήτησε διευκρίνιση
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σε σχέση με το ότι τα ετήσια εποπτικά τέλη υπολογίζονται από την ΕΚΤ μόνο στο 
υψηλότερο επίπεδο ενοποίησης.  

76. Σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγραφος 1 του κανονισμού ΕΕΜ, η ΕΚΤ μπορεί
να επιβάλει ετήσιο εποπτικό τέλος μόνο σε πιστωτικά ιδρύματα τα οποία είναι
εγκατεστημένα σε συμμετέχοντα κράτη μέλη και σε υποκαταστήματα
εγκατεστημένα σε συμμετέχοντα κράτη μέλη από πιστωτικά ιδρύματα
εγκατεστημένα σε μη συμμετέχοντα κράτη μέλη.

77. Η ΕΚΤ υποχρεούται βάσει του άρθρου 30 παράγραφος 3 του κανονισμού ΕΕΜ
να υπολογίζει το τέλος στο υψηλότερο επίπεδο ενοποίησης εντός των
συμμετεχόντων κρατών μελών. Το υψηλότερο επίπεδο ενοποίησης εντός των
συμμετεχόντων κρατών μελών περιλαμβάνει επίσης τις χρηματοοικονομικές
εταιρείες συμμετοχών και τις μεικτές χρηματοοικονομικές εταιρείες συμμετοχών
που είναι εγκατεστημένες στα συμμετέχοντα κράτη μέλη.

4.2 Συντελεστές υπολογισμού εποπτικού τέλους 

Μη συμπερίληψη των στοιχείων ενεργητικού οντοτήτων 
εγκατεστημένων σε μη συμμετέχοντα κράτη μέλη ή σε τρίτες χώρες 

78. Ένας συμμετέχων πρότεινε τροποποίηση του κανονισμού ούτως ώστε να μην
καθίσταται δυνατή η μείωση του ετήσιου τέλους με τη μεταφορά σταθμισμένων
ως προς τον κίνδυνο στοιχείων ενεργητικού εκτός των εθνικών συνόρων είτε
προσωρινά κατά την ημερομηνία υποβολής στοιχείων είτε σε μόνιμη βάση.

79. Προκειμένου να διατηρηθεί απλή η διαδικασία υποβολής των συντελεστών
υπολογισμού εποπτικού τέλους και να περιοριστεί η διοικητική επιβάρυνση των
υπόχρεων καταβολής τέλους οντοτήτων, η πρόταση δεν έγινε δεκτή.

80. Το άρθρο 30 παράγραφος 3 του κανονισμού ΕΕΜ ορίζει ότι τα τέλη
υπολογίζονται στο υψηλότερο επίπεδο ενοποίησης εντός των συμμετεχόντων
κρατών μελών. Επιπλέον, στην αιτιολογική σκέψη 77 του κανονισμού ΕΕΜ
διευκρινίζεται ότι ο υπολογισμός των τελών θα πρέπει να αποκλείει τυχόν
θυγατρικές εγκατεστημένες σε μη συμμετέχοντα κράτη μέλη. Κατά συνέπεια, οι
εποπτευόμενοι όμιλοι θα πρέπει κατά κανόνα να αποκλείουν τα στοιχεία
ενεργητικού θυγατρικών εγκατεστημένων σε μη συμμετέχοντα κράτη μέλη και
σε τρίτες χώρες.10 Ωστόσο, το κόστος κατάρτισης των απαραίτητων στοιχείων
ενδέχεται να είναι υψηλό. Για τον λόγο αυτόν, δίνεται στους εποπτευόμενους
ομίλους η επιλογή να καταβάλουν τέλος υπολογιζόμενο βάσει στοιχείων που
παρέχονται στο υψηλότερο επίπεδο ενοποίησης εντός των συμμετεχόντων
κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων θυγατρικών εγκατεστημένων σε μη

10  Άρθρο 10 παράγραφος 3 στοιχείο γ) του κανονισμού. 
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συμμετέχοντα κράτη μέλη, ακόμη και αν αυτός ο υπολογισμός μπορεί να 
καταλήξει σε υψηλότερο τέλος. 

81. Σημειώνεται ότι ο περιορισμός της στρέβλωσης των συντελεστών υπολογισμού
εποπτικού τέλους που απορρέει από τη μεταφορά στοιχείων ενεργητικού πέραν
των εθνικών συνόρων θα ήταν δυνατός αλλά θα επέφερε πρόσθετο κόστος, είτε
με τη μορφή πρόσθετης επιβάρυνσης των υπόχρεων καταβολής τέλους
οντοτήτων όσον αφορά την υποβολή στοιχείων (συχνότερη υποβολή, ή πιο
σύνθετη διαδικασία υποβολής βασιζόμενη σε περίοδο διακράτησης αντί σε
υποβολή στοιχείων σε δεδομένη χρονική στιγμή, και πιο σύνθετες διαδικασίες
επαλήθευσης των στοιχείων) είτε με τη μορφή περιορισμών στην τρέχουσα
πολιτική οι οποίοι επιτρέπουν τη μη συμπερίληψη θυγατρικών εγκατεστημένων
σε μη συμμετέχοντα κράτη μέλη ή σε τρίτες χώρες, πράγμα που δεν θα ήταν
συμβατό με την αιτιολογική σκέψη 77 του κανονισμού ΕΕΜ.

82. Άλλος συμμετέχων εισηγήθηκε ότι τα στοιχεία ενεργητικού υποκαταστημάτων
εγκατεστημένων σε μη συμμετέχοντα κράτη μέλη και σε τρίτες χώρες θα
μπορούσαν να αποκλείονται από τον υπολογισμό του εποπτικού τέλους κατά τον
ίδιο τρόπο με τα στοιχεία ενεργητικού θυγατρικών εγκατεστημένων σε τέτοιες
χώρες.

83. Το άρθρο 30 παράγραφος 3 του κανονισμού ΕΕΜ ορίζει ότι τα τέλη
υπολογίζονται στο υψηλότερο επίπεδο ενοποίησης εντός των συμμετεχόντων
κρατών μελών. Κατά συνέπεια, τα στοιχεία ενεργητικού υποκαταστημάτων
εγκατεστημένων σε μη συμμετέχοντα κράτη μέλη και σε τρίτες χώρες από
πιστωτικά ιδρύματα εγκατεστημένα σε συμμετέχοντα κράτη μέλη πρέπει να
συμπεριλαμβάνονται για τους σκοπούς του υπολογισμού των εποπτικών τελών.

Προσδιορισμός των συντελεστών υπολογισμού εποπτικού τέλους 

84. Αρκετοί συμμετέχοντες υπέβαλαν προτάσεις σχετικά με τη μεθοδολογία
προσδιορισμού των συντελεστών υπολογισμού εποπτικού τέλους. Οι προτάσεις
ήταν οι εξής:

(α)  να συμπεριληφθούν πρόσθετοι συντελεστές υπολογισμού εποπτικού
τέλους για τον καθορισμό του ετήσιου εποπτικού τέλους, όπως ο αριθμός 
χωρών στις οποίες δραστηριοποιείται η οντότητα, ο αριθμός νομικών 
προσώπων εντός ενοποιημένου ομίλου ή διαφοροποιημένες προσπάθειες 
ανάλογα με την επικρατούσα κατηγορία κινδύνου όπως εκφράζεται στην 
κεφαλαιακή επιβάρυνση, 

(β) να αποκλειστούν τα προνομιακά δάνεια από το σύνολο στοιχείων 
ενεργητικού, 

(γ) η συνολική έκθεση σε κίνδυνο να υπολογίζεται βάσει της τυποποιημένης 
μεθόδου (και όχι βάσει του εσωτερικού υποδείγματος), 
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(δ) να προσαρμόζεται η συνολική έκθεση σε κίνδυνο βάσει συντελεστή που 
καθορίζεται από τον λόγο του ποσοστού P2R+P2G της οντότητας11 προς 
το μέσο ποσοστό P2R+P2G του αντίστοιχου ομίλου. 

85. Κοινό χαρακτηριστικό αυτών των προτάσεων είναι ότι εγείρουν θέματα που
αφορούν τη διαθεσιμότητα, την αξιοπιστία ή την αντικειμενικότητα των στοιχείων
και ως εκ τούτου δεν γίνονται δεκτές.

86. Ο κανονισμός ΕΕΜ ορίζει ότι τα εποπτικά τέλη πρέπει να βασίζονται σε
αντικειμενικά κριτήρια σε σχέση με τη σημασία και το προφίλ κινδύνου της
εποπτευόμενης οντότητας, συμπεριλαμβανομένων των σταθμισμένων ως προς
τον κίνδυνο στοιχείων ενεργητικού. Κατά τη διαδικασία επιλογής των καλύτερων
δεικτών μέτρησης για τα κριτήρια αυτά, η ΕΚΤ επεδίωξε να ελαχιστοποιήσει τη
διοικητική και λειτουργική επιβάρυνση για όλες τις εποπτευόμενες οντότητες. Οι
δείκτες που επελέγησαν (σύνολο στοιχείων ενεργητικού και συνολική έκθεση σε
κίνδυνο) αποτελούν ήδη μέρος του πλαισίου υποβολής εποπτικών στοιχείων,
έχουν καθοριστεί ορθώς και έχουν ελεγχθεί για την πλειονότητα των
εποπτευόμενων οντοτήτων.

87. Η απόκλιση από αυτούς τους αξιόπιστους δείκτες μέτρησης θα μπορούσε
δυνητικά να επιφέρει υψηλό κόστος εφαρμογής τόσο για την ΕΚΤ όσο και για
τους οφειλέτες εποπτικού τέλους, όπως το κόστος επαλήθευσης στοιχείων από
ανεξάρτητα τρίτα μέρη.

88. Επιπλέον, οι προτεινόμενες τροποποιήσεις θα περιόριζαν τις δυνατότητες της
ΕΚΤ να εφαρμόσει τον εξορθολογισμό της διαδικασίας συλλογής στοιχείων
(όπως εξηγείται στην ενότητα 3.3), καθώς ορισμένες μετρήσεις θα απαιτούσαν
ειδικό πλαίσιο υποβολής στοιχείων.

Συντελεστές υπολογισμού εποπτικού τέλους για υπόχρεα 
καταβολής τέλους υποκαταστήματα 

89. Ένας συμμετέχων πρότεινε η συνολική έκθεση σε κίνδυνο να απαιτείται από τα
υπόχρεα καταβολής τέλους υποκαταστήματα και να λαμβάνεται υπόψη στον
υπολογισμό του ετήσιου εποπτικού τέλους. Κάποιοι συμμετέχοντες πρότειναν
την τροποποίηση της στάθμισης του συνόλου στοιχείων ενεργητικού για τα
υπόχρεα καταβολής τέλους υποκαταστήματα στο 100%.

90. Οι προτάσεις αυτές δεν γίνονται δεκτές, καθώς εκτιμάται ότι η γενική μη
διαθεσιμότητα στοιχείων και το σημαντικό χρηματικό κόστος εκτίμησης των
στοιχείων θα ήταν δυσανάλογα σε σχέση με τα αντικειμενικά κριτήρια της
σημασίας και του προφίλ κινδύνου των εκάστοτε οντοτήτων.

91. Η συνολική έκθεση σε κίνδυνο γενικά δεν διατίθεται για υποκαταστήματα. Ως εκ
τούτου, η απαίτηση εκτίμησης της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο από αυτές τις

11  P2R: απαίτηση του Πυλώνα 2, P2G: κατευθύνσεις του Πυλώνα 2. 
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οντότητες θα συνεπαγόταν υπερβολική επιβάρυνση. Επιπλέον, καθώς δεν 
απαιτείται από αυτές τις οντότητες να παρέχουν τα εν λόγω στοιχεία βάσει των 
εναρμονισμένων πλαισίων υποβολής στατιστικών στοιχείων, θα ήταν επίσης 
δύσκολο και δαπανηρό για την ΕΚΤ να επικυρώσει τα στοιχεία. 

92. Το 2018 η ΕΚΤ εισέπραξε τέλη από λιγότερα από 200 υπόχρεα καταβολής
τέλους υποκαταστήματα. Αν και αποτελούν σημαντική μειονότητα, θα πρέπει να
αναγνωριστεί ότι τα περισσότερα εξ αυτών είναι λιγότερο σημαντικά ιδρύματα
με συνολικά στοιχεία ενεργητικού κάτω των 3 δισεκ. ευρώ. Η αύξηση του
κόστους για τα υπόχρεα καταβολής τέλους υποκαταστήματα και την ΕΚΤ που
συνδέεται με αυτές τις προτάσεις κρίνεται δυσανάλογη ενόψει των συνολικών
ετήσιων τελών που εισπράττονται από αυτές τις οντότητες, που το 2018
ανήλθαν σε περίπου 1% των συνολικών εισπραχθέντων τελών.

93. Η χρησιμοποίηση του συνόλου στοιχείων ενεργητικού με στάθμιση 50% ως
μοναδικού συντελεστή υπολογισμού εποπτικού τέλους για τα υποκαταστήματα
θεωρείται ότι είναι συμβατή με την αναλογικότητα των εποπτικών
δραστηριοτήτων.

94. Ελήφθη πρόταση σύμφωνα με την οποία τα υπόχρεα καταβολής τέλους
υποκαταστήματα θα πρέπει να αποκλείονται γενικά από την υποχρεωτική
υποβολή ελεγκτικής επαλήθευσης των χρηματοοικονομικών λογαριασμών τους,
καθώς αυτά τα στατιστικά στοιχεία για τα υποκαταστήματα συνήθως δεν
απαιτείται να ελέγχονται για άλλους λογιστικούς σκοπούς ή σκοπούς υποβολής
στοιχείων. Ο συμμετέχων εξήγησε ότι το κόστος αυτής της επαλήθευσης συχνά
ήταν μεγαλύτερο από το εισπραττόμενο τέλος.

95. Σύμφωνα με την αρχή ότι το κόστος της παροχής των απαιτούμενων στοιχείων
δεν θα πρέπει να είναι δυσανάλογο προς τα εισπραττόμενα τέλη,  η ΕΚΤ
προτείνει την τροποποίηση της εν λόγω απαίτησης στην επικαιροποιημένη
απόφαση σχετικά με τους συντελεστές υπολογισμού εποπτικού τέλους. Τα
υπόχρεα καταβολής τέλους υποκαταστήματα θα ήταν υποχρεωμένα να
υποβάλλουν επιστολές της διοίκησης με τις οποίες πιστοποιείται το σύνολο
στοιχείων ενεργητικού προς χρήση για τον υπολογισμό του ετήσιου εποπτικού
τέλους. Αυτές οι επιστολές θα απαιτούνταν από όλα τα υπόχρεα καταβολής
τέλους υποκαταστήματα, ανεξαρτήτως του αν ο συντελεστής του συνόλου των
στοιχείων ενεργητικού έχει προσδιοριστεί με βάση τη συνολική αξία των
στοιχείων ενεργητικού που υποβάλλεται για τους σκοπούς της προληπτικής
εποπτείας, τους πιο πρόσφατους ετήσιους λογαριασμούς καταρτισθέντες βάσει
των ΔΠΧΠ ή την εφαρμοστέα εθνική λογιστική νομοθεσία ή με βάση τη
συνολική αξία των στοιχείων ενεργητικού όπως προσδιορίζεται σύμφωνα με το
άρθρο 51 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 468/2014 (ΕΚΤ/2014/17).

96. Βάσει του ισχύοντος νομικού πλαισίου, τα υπόχρεα τέλους υποκαταστήματα
υποχρεούνται να υποβάλλουν το σύνολο των στοιχείων ενεργητικού τους με
βάση τα στατιστικά στοιχεία που υποβάλλονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ)
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αριθ. 1071/201312, δυνάμει του οποίου τα υποβαλλόμενα στοιχεία απαιτείται να 
πιστοποιούνται από ελεγκτή που διενεργεί τη δέουσα επαλήθευση των 
χρηματοοικονομικών λογαριασμών του υποκαταστήματος.  

97. Κρίνεται ότι με αυτήν την τροποποιημένη διαδικασία θα συνεχίσει να
διασφαλίζεται η ακεραιότητα της διαδικασίας υπολογισμού των τελών,
συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην ορθότητα του εποπτικού πλαισίου.

4.3 Κόστος εποπτείας 

98. Η ανάκτηση των δαπανών που πραγματοποιεί η ΕΚΤ για την άσκηση των
εποπτικών της καθηκόντων προβλέπεται στο άρθρο 30 του κανονισμού ΕΕΜ.
Αν και το κόστος της εποπτείας δεν βρισκόταν εντός του πεδίου της δημόσιας
διαβούλευσης που διενεργήθηκε το 2017, η ΕΚΤ έλαβε διάφορα σχόλια σε
σχέση με αυτό. Καθώς η αναθεώρηση του κανονισμού δεν αποσκοπεί σε
τροποποίηση του κανονισμού ΕΕΜ, οι προτεινόμενες τροποποιήσεις πρέπει να
είναι συμβατές με τις διατάξεις του κανονισμού ΕΕΜ.

99. Κάποιοι συμμετέχοντες πρότειναν τη συγκρότηση επιτροπής ή άλλης δομής
επίβλεψης με σκοπό την παρακολούθηση του ποσού των εποπτικών τελών και
του προϋπολογισμού της Τραπεζικής Εποπτείας της ΕΚΤ. Παράλληλα, κάποιοι
συμμετέχοντες ζήτησαν συγκράτηση του κόστους της ΕΚΤ και περιορισμό της
εξάρτησης από εξωτερικούς συμβούλους.

100. Ο κανονισμός ΕΕΜ ορίζει λεπτομερώς τις υποχρεώσεις της ΕΚΤ όσον αφορά
την υποβολή στοιχείων, τον έλεγχο και την επικοινωνία σε σχέση με τα
εποπτικά τέλη και αναφέρει ρητώς προβληματισμούς σχετικά με την
ανεξαρτησία της εποπτικής λειτουργίας της13 σε σχέση με τους
χρησιμοποιούμενους πόρους. Στην αιτιολογική σκέψη 77 του κανονισμού ΕΕΜ
επαναλαμβάνεται η σημασία της ανεξαρτησίας, καθώς ορίζεται ότι οι πόροι της
ΕΚΤ θα πρέπει να συγκεντρώνονται κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η
ανεξαρτησία της ΕΚΤ από αδικαιολόγητη επιρροή από πλευράς των εθνικών
αρμόδιων αρχών και των παραγόντων της αγοράς.

101. Η ΕΚΤ δεσμεύεται απόλυτα στη συνετή, αποτελεσματική και αποδοτική χρήση
των πόρων της. Η καθιερωμένη δομή διακυβέρνησης καθορίστηκε στο μέρος
Δ.3.1 του εγγράφου παρατηρήσεων που δημοσιεύθηκε μετά τη διαβούλευση
σχετικά με το σχέδιο κανονισμού το 2014.

102. Ένας συμμετέχων πρότεινε η ΕΚΤ να δημοσιεύει ετησίως αναλυτικές
πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των πόρων της, το σχετικό κόστος και την
κατανομή αυτού του κόστους μεταξύ σημαντικών και λιγότερο σημαντικών

12  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1071/2013 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 24ης Σεπτεμβρίου 2013, 
σχετικά με τη λογιστική κατάσταση του τομέα των νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων 
(αναδιατύπωση) (ΕΚΤ/2013/33) (ΕΕ L 297 της 7.11.2013, σ. 1). 

13  Αιτιολογικές σκέψεις 75 και 77 του κανονισμού ΕΕΜ. 

https://www.bankingsupervision.europa.eu/legalframework/publiccons/pdf/fees/draft-ssm-fees-regulation-feedback201410.en.pdf?b98e01c9161451cba50d3f9c72d44fb9
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ιδρυμάτων. Άλλοι συμμετέχοντες ζήτησαν ενδιάμεσες προβλέψεις όσον αφορά 
τον προϋπολογισμό της ΕΚΤ. 

103. Η ΕΚΤ δέχεται εν μέρει αυτά τα σχόλια.

104. Σε απάντηση στις παρατηρήσεις που έλαβε στο πλαίσιο της διαβούλευσης του
2017 όσον αφορά τη διαφάνεια ως προς τη χρήση των εποπτικών πόρων της
ΕΚΤ και την κατανομή των συνολικών τελών μεταξύ σημαντικών και λιγότερο
σημαντικών ιδρυμάτων, η ΕΚΤ ενίσχυσε περαιτέρω την υποβολή στοιχείων σε
σχέση με πτυχές του προϋπολογισμού και του καθορισμού των τελών στην
Ετήσια Έκθεση της ΕΚΤ για την εποπτική δραστηριότητα και στον δικτυακό
τόπο της Τραπεζικής Εποπτείας της ΕΚΤ.

105. Αυτά τα μέτρα περιλαμβάνουν μια λεπτομερέστερη κατανομή του κόστους που
συνδέεται με τα εποπτικά τέλη και εξηγήσεις όσον αφορά τους βασικούς
παράγοντες αύξησης του κόστους στη σελίδα Συνολικά ετήσια τέλη του
δικτυακού τόπου. Νέο αναλυτικό περιεχόμενο σχετικά με το κόστος της
εποπτείας εισήχθη και στην Ετήσια Έκθεση της ΕΚΤ για την εποπτική
δραστηριότητα. Τα στοιχεία για το κόστος υποβάλλονται ανά εποπτική
δραστηριότητα και απεικονίζουν την ετήσια εξέλιξη. Ενώ το περιεχόμενο του
δικτυακού τόπου επικαιροποιείται παράλληλα με τη δημοσίευση της ετήσιας
απόφασης σχετικά με το συνολικό ποσό προς είσπραξη για την τρέχουσα
περίοδο καταβολής τέλους στο τέλος Απριλίου, η Ετήσια Έκθεση της ΕΚΤ για
την εποπτική δραστηριότητα, η οποία δημοσιεύεται κάθε Μάρτιο,
επικεντρώνεται στα πραγματοποιηθέντα στοιχεία για την προηγούμενη περίοδο
καταβολής τέλους. Συνδυαστικά, τα δύο αυτά μέσα δίνουν μια ολοκληρωμένη
εικόνα του προγραμματιζόμενου και του πραγματοποιηθέντος κόστους της
ευρωπαϊκής τραπεζικής εποπτείας, διευκολύνοντας έτσι την κατανόηση μεταξύ
εποπτευόμενων οντοτήτων και ομίλων.

106. Η ΕΚΤ συμμερίζεται την άποψη ότι μια ενδιάμεση πρόβλεψη για τον
προϋπολογισμό θα βοηθούσε στο πλαίσιο των διαδικασιών καθορισμού των
τελών. Αν και οι δαπάνες για τα τακτικά καθήκοντα έχουν σταθεροποιηθεί, η
σημερινή κατάσταση εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από έκτακτα καθήκοντα
(π.χ. τη στοχευμένη αξιολόγηση εσωτερικών υποδειγμάτων) και απρόβλεπτες
εξελίξεις (π.χ. το Brexit). Κατά συνέπεια, η παροχή ενδιάμεσης πρόβλεψης θα
τεθεί υπόψη για τη μελλοντική υποβολή στοιχείων.

107. Σε αυτό το πλαίσιο, θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη το ιστορικό της ΕΚΤ
όσον αφορά την παροχή αξιόπιστων εκτιμήσεων. Για παράδειγμα, οι προβολές
που περιγράφηκαν στο έγγραφο δημόσιας διαβούλευσης τον Μάιο του 2014
επιβεβαιώθηκαν από τις πραγματικές εξελίξεις (π.χ. ότι η αναλογία μεταξύ
σημαντικών και λιγότερο σημαντικών ιδρυμάτων θα ήταν περίπου 85% προς
15% και ότι τα μέσα τέλη θα ανέρχονταν μεταξύ 0,7 και 2,0 εκατ. ευρώ για τα
σημαντικά ιδρύματα και μεταξύ 2.000 και 7.000 ευρώ για τα λιγότερο σημαντικά
ιδρύματα).

108. Αν εφαρμοστεί η πρόταση για μετάβαση σε εκ των υστέρων τιμολόγηση των
εποπτικών τελών (μέρος 3.1), η ΕΚΤ θα συνεχίσει να δημοσιεύει κάθε χρόνο

https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/publications/annual-report/html/index.en.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/organisation/fees/html/index.el.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/organisation/fees/html/index.el.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/organisation/fees/total/html/index.el.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/publications/annual-report/html/ssm.ar2017.el.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/publications/annual-report/html/ssm.ar2017.el.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/legalframework/publiccons/pdf/fees/draft-ssm-fees-regulation201405.el.pdf?b98e01c9161451cba50d3f9c72d44fb9
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εκτίμηση του συνολικού ετήσιου κόστους  στην Ετήσια Έκθεση της ΕΚΤ για την 
εποπτική δραστηριότητα. Ενώ προτείνεται τα πληρωτέα ετήσια εποπτικά τέλη 
να κατανέμονται στο πρώτο εξάμηνο του επόμενου έτους με βάση το 
πραγματικό κόστος, αυτή η εκτίμηση θα λειτουργήσει ως βάση υπολογισμού 
των χρηματοοικονομικών προβλέψεων των οφειλετών εποπτικού τέλους 
σύμφωνα με τα βήματα που παρουσιάζονται στη σελίδα Υπολογισμός 
εποπτικού τέλους του δικτυακού τόπου της Τραπεζικής Εποπτείας της ΕΚΤ. 

109. Ένας συμμετέχων εξέφρασε την προσδοκία για μείωση των εποπτικών τελών
στο εθνικό επίπεδο, εφόσον ορισμένα καθήκοντα έχουν μεταβιβαστεί από τις
ΕΑΑ στην ΕΚΤ.

110. Το άρθρο 30 παράγραφος 5 του κανονισμού ΕΕΜ ορίζει ότι οι διατάξεις περί
εποπτικών τελών δεν θίγουν το δικαίωμα των ΕΑΑ να εισπράττουν τέλη. Ως εκ
τούτου, η ΕΚΤ δεν μπορεί να ασκήσει επιρροή ως προς το ύψος των εθνικών
εποπτικών τελών ή ως προς το είδος εποπτικών τελών που χρεώνονται σε
εποπτευόμενες οντότητες και ομίλους στο εθνικό επίπεδο.

111. Δύο συμμετέχοντες ζήτησαν διευκρίνιση όσον αφορά τη συμπερίληψη μη
εισπραχθέντων τελών για προηγούμενες περιόδους καταβολής τέλους στον
υπολογισμό του ετήσιου κόστους. Διατυπώθηκε η άποψη ότι αυτά τα τέλη δεν θα
πρέπει να οδηγούν σε αύξηση των εποπτικών τελών για όλα τα ιδρύματα.

112. Η ΕΚΤ υποχρεούται να καλύπτει τις δαπάνες που πραγματοποιεί σε σχέση με
τα εποπτικά της καθήκοντα όπως περιγράφεται στο άρθρο 30 παράγραφος 1
του κανονισμού ΕΕΜ. Η εξαίρεση μη εισπραχθέντων τελών δεν θα ήταν
συμβατή με αυτήν τη διάταξη.

113. Η ΕΚΤ δεσμεύεται να διασφαλίζει ορθή διαδικασία τιμολόγησης και διαθέτει
σειρά εργαλείων αντίδρασης σε περιπτώσεις μη πληρωμής. Σε αυτά
περιλαμβάνονται η διεξοδική διαδικασία υπόμνησης και νομικές ενέργειες
εφόσον η είσπραξη δεν είναι επιτυχής. Τόκοι επί καθυστερημένων πληρωμών
χρεώνονται σε καθημερινή βάση μετά την ημερομηνία λήξης της οφειλής.

114. Η ΕΚΤ γενικά κατορθώνει να εισπράττει τα εποπτικά τέλη της, με ποσοστά
είσπραξης άνω του 99%. Μέχρι στιγμής μόνο μικρά ποσά παραμένουν
ανεξόφλητα και οι σχετικές διαδικασίες αντίδρασης δεν έχουν ακόμη εξαντληθεί.
Τα έσοδα από τόκους επί καθυστερημένων πληρωμών μειώνουν το ύψος του
συνολικού τέλους προς είσπραξη σε δεδομένο έτος.

115. Τα τέλη θεωρούνται μη εισπραχθέντα σύμφωνα με τα εφαρμοζόμενα λογιστικά
πρότυπα. Επομένως, τα τέλη που δεν έχουν καταβληθεί από εποπτευόμενες
οντότητες και ομίλους θα θεωρούνται μη εισπραχθέντα κατά τη χρονική στιγμή
διαγραφής τους. Το διαγραφόμενο ποσό θα προστίθεται στο επόμενο ετήσιο
εποπτικό τέλος, όπως προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 3 στοιχείο α) του
κανονισμού. Αν στη συνέχεια το τέλος καταβληθεί, το ποσό που θα ληφθεί θα
χρησιμοποιηθεί για τη μείωση του ετήσιου εποπτικού τέλους το επόμενο έτος.

https://www.bankingsupervision.europa.eu/organisation/fees/calculator/html/index.el.html
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4.4 Ρόλος του οφειλέτη εποπτικού τέλους 

116. Κάποιοι συμμετέχοντες πρότειναν διευκρίνιση στο άρθρο 4 του κανονισμού όσον
αφορά τον διορισμό του οφειλέτη εποπτικού τέλους από την ΕΚΤ. Αν και είναι
κατανοητό το δικαίωμα της ΕΚΤ να ορίζει οφειλέτη εποπτικού τέλους, οι
συμμετέχοντες προτείνουν αυτό το δικαίωμα να περιορίζεται σε περιπτώσεις
όπου ο όμιλος υπόχρεων καταβολής τέλους οντοτήτων δεν έχει διορίσει τον
οφειλέτη εποπτικού τέλους.

117. Η ΕΚΤ πρέπει να έχει το δικαίωμα να καθορίζει μονομερώς τον οφειλέτη
εποπτικού τέλους σε εξαιρετικές περιστάσεις. Παραδείγματα τέτοιων
περιστάσεων είναι, ενδεικτικά, όταν ο οφειλέτης εποπτικού τέλους δεν
εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του προς την ΕΚΤ και όταν ο όμιλος δεν διορίζει
οφειλέτη εποπτικού τέλους εγκαίρως. Συνεπώς δεν προτείνεται καμία αλλαγή
στο άρθρο 4. Ο οφειλέτης εποπτικού τέλους είναι ατομικά υπεύθυνος για την
καταβολή του εποπτικού τέλους για όλες τις εποπτευόμενες οντότητες του
ομίλου και δεν υφίσταται κοινή ευθύνη των εποπτευόμενων οντοτήτων εντός
του ομίλου όσον αφορά την υποχρέωση πληρωμής του εποπτικού τέλους.

118. H EKT ασκεί το δικαίωμα αυτό με σύνεση. Μέχρι στιγμής το έχει
χρησιμοποιήσει δύο φορές μόνο, για τον υπολογισμό των εποπτικών τελών το
2015 όταν οι ενδιαφερόμενες οντότητες δεν είχαν διορίσει οφειλέτη εποπτικού
τέλους.

119. Δύο συμμετέχοντες ζητούν διευκρίνιση για το πότε θα πρέπει να χρησιμοποιείται
το απλουστευμένο έντυπο γνωστοποίησης διορισμού οφειλέτη εποπτικού
τέλους, αντί του κανονικού εντύπου.

120. Το απλουστευμένο έντυπο δεν θα είναι πλέον αναγκαίο στο πλαίσιο της
προτεινόμενης διαδικασίας διορισμού οφειλέτη εποπτικού τέλους.

121. Όλα τα υπόχρεα καταβολής τέλους ιδρύματα που ανήκουν σε εποπτευόμενο
όμιλο πρέπει να διορίσουν μία μόνο υπόχρεα καταβολής τέλους οντότητα που
θα ενεργεί ως οφειλέτης εποπτικού τέλους για λογαριασμό όλου του ομίλου. Οι
όμιλοι διορίζουν τον οφειλέτη εποπτικού τέλους αποστέλλοντας ταχυδρομικά
στην ΕΚΤ το τυποποιημένο έντυπο γνωστοποίησης οφειλέτη εποπτικού τέλους.
Είναι έγκυρο μόνο εάν:

(α) αναφέρει το όνομα του ομίλου που καλύπτει η γνωστοποίηση,

(β) υπογράφεται από τον οφειλέτη εποπτικού τέλους για λογαριασμό όλων
των εποπτευόμενων οντοτήτων του ομίλου, 

(γ) Φθάσει στην ΕΚΤ μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου της περιόδου καταβολής 
τέλους το αργότερο (προκειμένου να ληφθεί υπόψη για την έκδοση της 
ειδοποίησης καταβολής τέλους όσον αφορά την ίδια περίοδο). 

122. Πριν από την έναρξη κάθε κύκλου εποπτικών τελών, οι εποπτευόμενοι όμιλοι
υποχρεούνται να υποβάλουν α) τυχόν μεταβολές του διορισθέντος οφειλέτη
εποπτικού τέλους και β) όπου χρειάζεται, τη ρητή συναίνεση νέων θυγατρικών
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προς τον διορισθέντα οφειλέτη εποπτικού τέλους. Βάσει των ισχυουσών 
διατάξεων αυτό θα πρέπει να γίνεται μέχρι την 1η Ιουλίου κάθε έτους το 
αργότερο. Για να είναι συμβατή με τη μετάβαση στην εκ των υστέρων 
τιμολόγηση, προτείνεται η προθεσμία αυτή να μετατοπιστεί στις 30 Σεπτεμβρίου 
κάθε έτους. 

123. Το άρθρο 13 παράγραφος 1 του κανονισμού ορίζει ότι ο οφειλέτης εποπτικού
τέλους είναι υπεύθυνος για την επικαιροποίηση των στοιχείων επικοινωνίας για
την έκδοση της ειδοποίησης καταβολής τέλους και γνωστοποιεί στην ΕΚΤ τυχόν
μεταβολή των στοιχείων αυτών.

4.5 Διευκρινίσεις όσον αφορά τη μεθοδολογία υπολογισμού 
του επιμέρους εποπτικού τέλους 

Ελάχιστη συνιστώσα εποπτικού τέλους 

124. Κάποιοι συμμετέχοντες πρότειναν ότι, για την εκτίμηση της ελάχιστης
συνιστώσας εποπτικού τέλους από τις εποπτευόμενες οντότητες, η ΕΚΤ θα
πρέπει να διευκρινίσει την ημερομηνία αναφοράς για τον αριθμό οφειλετών
εποπτικού τέλους που συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό.

125. Ο μέσος αριθμός οφειλετών εποπτικού τέλους που λαμβάνεται υπόψη στον
υπολογισμό των εποπτικών τελών είναι ήδη διαθέσιμος στη σελίδα
Υπολογισμός εποπτικού τέλους του δικτυακού τόπου της Τραπεζικής Εποπτείας
της ΕΚΤ.

126. Οι οφειλέτες εποπτικού τέλους μπορούν να εφαρμόσουν τον αλγόριθμο που
παρέχεται στην εν λόγω σελίδα για να εκτιμήσουν το τέλος που τους αναλογεί
με μεγαλύτερη ακρίβεια. Προς διευκόλυνση, παρέχονται επίσης δείγματα
εξισώσεων στις οποίες οι οντότητες μπορούν να συμπληρώσουν τα δικά τους
στοιχεία όσον αφορά τους συντελεστές υπολογισμού εποπτικού τέλους
προκειμένου να εκτιμήσουν το πληρωτέο εποπτικό τέλος. Η ΕΚΤ σκοπεύει να
ανανεώνει τα στοιχεία της σελίδας κάθε χρόνο γύρω από την περίοδο κατά την
οποία εκδίδεται η ειδοποίηση καταβολής τέλους για να διευκολύνει τις εκτιμήσεις
των οφειλετών εποπτικού τέλους.

127. Η ΕΚΤ υπολογίζει το εποπτικό τέλος σε μηνιαία βάση προκειμένου να λαμβάνει
υπόψη μεταβολές στον πληθυσμό των εποπτευόμενων οντοτήτων και ομίλων
ως αποτέλεσμα νέων αδειοδοτούμενων ιδρυμάτων, ανάκλησης αδειών και
μεταβολών της εποπτικής κατάστασης (ίδρυμα που από σημαντικό
χαρακτηρίζεται λιγότερο σημαντικό και αντίστροφα).

128. Ωστόσο, η ΕΚΤ συνιστά προσοχή: καμία εκτίμηση τέλους δεν μπορεί να είναι
ακριβής, επειδή ο αριθμός των εποπτευόμενων οντοτήτων και ομίλων και, κατά
συνέπεια, ο αριθμός των οφειλετών εποπτικού τέλους αλλάζει διαρκώς.
Επιπλέον, μπορούν να πραγματοποιηθούν αναδρομικές διορθώσεις στα

https://www.bankingsupervision.europa.eu/organisation/fees/calculator/html/index.el.html
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εποπτικά τέλη σε περίπτωση μεταβολής της κατάστασης μιας τράπεζας μετά 
την τελευταία ημερομηνία συμπερίληψης στοιχείων για τον ετήσιο υπολογισμό 
των εποπτικών τελών.  

129. Ένας συμμετέχων πρότεινε η ΕΚΤ να δημοσιεύσει αρχείο Excel με δυνατότητα
λήψης το οποίο να περιέχει βασικές πληροφορίες για όλους τους συμμετέχοντες
στην αγορά, όπως όνομα, εποπτική κατάσταση, σύνολο στοιχείων ενεργητικού
και σταθμισμένα ως προς τον κίνδυνο στοιχεία ενεργητικού.

130. Για λόγους εμπιστευτικότητας η ΕΚΤ δεν είναι σε θέση να δημοσιεύσει στοιχεία
για μεμονωμένες τράπεζες. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι το σχόλιο έγινε στο
πλαίσιο της βελτίωσης της εκτίμησης του πληρωτέου εποπτικού τέλους,
πράγμα που η ΕΚΤ έχει λάβει υπόψη στα μέτρα που αναφέρονται παραπάνω.

Μεταβλητή συνιστώσα εποπτικού τέλους 

131. Κάποιοι συμμετέχοντες ζήτησαν διευκρίνιση για το αν η μείωση για μικρότερα
σημαντικά ιδρύματα με συνολικά στοιχεία ενεργητικού κάτω των 10 δισεκ. ευρώ
συνεπάγεται αύξηση της μεταβλητής συνιστώσας εποπτικού τέλους.

132. Προς απάντηση σε αυτά τα σχόλια, η ΕΚΤ συμπεριέλαβε εξήγηση στη σελίδα
Υπολογισμός εποπτικού τέλους του δικτυακού τόπου της Τραπεζικής Εποπτείας
της ΕΚΤ.

133. Επιβεβαιώνεται ότι το ποσό της μείωσης για τα μικρότερα σημαντικά ιδρύματα
προστίθεται στο ποσό προς ανάκτηση μέσω της μεταβλητής συνιστώσας
εποπτικού τέλους. Αυτό έπεται από το άρθρο 10 παράγραφος 6 στοιχείο γ) του
κανονισμού, το οποίο ορίζει: «Η μεταβλητή συνιστώσα εποπτικού τέλους είναι η
διαφορά μεταξύ του συνολικού ποσού των ετήσιων εποπτικών τελών για κάθε
κατηγορία εποπτευόμενων οντοτήτων [...] και της ελάχιστης συνιστώσας
εποπτικού τέλους για την ίδια κατηγορία.»

134. Τα τεχνικά βήματα που ακολουθούνται στη διαδικασία εφαρμόζονται επίσης στη
μείωση επί της ελάχιστης συνιστώσας εποπτικού τέλους για τα μικρότερα
λιγότερο σημαντικά ιδρύματα, όπως διευκρινίζεται στο μέρος 3.2.

Λοιπά σχόλια 

135. Ένας συμμετέχων πρότεινε να εξεταστεί το ενδεχόμενο ειδικών τελών για
συγκεκριμένα/μη επαναλαμβανόμενα καθήκοντα και να κατανέμεται μόνο το
υπόλοιπο κόστος μεταξύ όλων των εποπτευόμενων οντοτήτων.

136. Το άρθρο 30 παράγραφος 3 του κανονισμού ΕΕΜ ορίζει σαφώς τα αντικειμενικά
κριτήρια στα οποία βασίζονται τα εποπτικά τέλη, δηλαδή τη σημασία και το
προφίλ κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων των σταθμισμένων ως προς τον
κίνδυνο στοιχείων ενεργητικού.

https://www.bankingsupervision.europa.eu/organisation/fees/calculator/html/index.el.html
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137. Επιπλέον, ο καθορισμός καταλόγου καθηκόντων για τα οποία θα μπορούσαν να
εφαρμόζονται ειδικά τέλη, η διατήρηση σύνθετης μεθοδολογίας κοστολόγησης
και η καθιέρωση ξεχωριστής διαδικασίας τιμολόγησης τέτοιων τελών θα
συνεπαγόταν σημαντική διοικητική επιβάρυνση, το κόστος της οποίας θα
έπρεπε να προστεθεί στο συνολικό ποσό προς είσπραξη.

4.6 Διαδικασίες τιμολόγησης και πληρωμής 

138. Ένας συμμετέχων ζήτησε τη μείωση του επιτοκίου για καθυστερημένες
πληρωμές από την ισχύουσα τιμή που ισούται με το επιτόκιο των πράξεων
κύριας αναχρηματοδότησης της ΕΚΤ προσαυξημένο κατά 8 ποσοστιαίες
μονάδες σε σταθερό επιτόκιο ύψους το πολύ 6% ή, κατά προτίμηση, σε
κυμαινόμενο επιτόκιο με προσαύξηση 2%. Άλλος συμμετέχων πρότεινε να
αυξηθούν οι προθεσμίες πληρωμής των εποπτικών τελών από 35 σε 45 ημέρες.

139. Τα σχόλια αυτά δεν γίνονται δεκτά.

140. Το τρέχον επιτόκιο, δηλαδή το επιτόκιο των πράξεων κύριας
αναχρηματοδότησης της ΕΚΤ προσαυξημένο κατά 8 ποσοστιαίες μονάδες,
βασίζεται στην οδηγία 2011/7/ΕΕ14, η οποία ορίζει ότι ο νόμιμος πληρωτέος
τόκος είναι ίσος προς το σύνολο του επιτοκίου αναφοράς συν 8 τουλάχιστον
επιπλέον ποσοστιαίες μονάδες. Ενώ αναγνωρίζεται ότι η οδηγία αποσκοπεί
στην καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές
συναλλαγές και συνεπώς δεν εφαρμόζεται άμεσα στην είσπραξη εποπτικών
τελών, θεωρείται κατάλληλος οδηγός για τον καθορισμό του επιτοκίου για
καθυστερημένες πληρωμές στον κανονισμό.

141. Θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη ότι ο τόκος που λαμβάνεται για
καθυστερημένες πληρωμές χρησιμοποιείται για τη μείωση των ετήσιων
εποπτικών τελών που επιβάλλονται τις επόμενες περιόδους.

142. Όπως περιγράφεται στο έγγραφο παρατηρήσεων στο πλαίσιο της
διαβούλευσης για το αρχικό σχέδιο του κανονισμού το 2014, η ΕΚΤ θεωρεί ότι η
περίοδος των 30 ημερών είναι επαρκής ούτως ώστε κάθε τράπεζα να
επεξεργαστεί και να εξοφλήσει τα τιμολόγια. Πέντε εργάσιμες ημέρες έχουν
χορηγηθεί προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι οφειλέτες εποπτικού τέλους έχουν
30 ολόκληρες ημέρες για την διεκπεραίωση των πληρωμών. Έχοντας υπόψη
ότι τα τιμολόγια εκδίδονται μέσω διαδικτυακής πύλης και κοινοποιούνται με
ηλεκτρονικό μήνυμα, οι πέντε πρόσθετες ημέρες μπορούν να χρησιμοποιηθούν
για τις εσωτερικές διαδικασίες του οφειλέτη εποπτικού τέλους. Βάσει εμπειρίας,
μόνο μικρός αριθμός τραπεζών δυσκολεύονται να τηρήσουν αυτήν την
προθεσμία. Για τον λόγο αυτόν, η πρόταση για προθεσμία 45 ημερών
απορρίπτεται.

14  Οδηγία 2011/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, 
σχετικά με την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές - Κείμενο 
που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ (ΕΕ L 48 της 23.2.2011, σ. 1). 

https://www.bankingsupervision.europa.eu/legalframework/publiccons/pdf/fees/draft-ssm-fees-regulation-feedback201410.en.pdf?b98e01c9161451cba50d3f9c72d44fb9
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143. Μια άλλη δέσμη σχολίων πρότεινε τη συμπερίληψη πρόσθετων πληροφοριών
στην ειδοποίηση καταβολής τέλους με σκοπό να γίνεται καλύτερα κατανοητό το
πληρωτέο εποπτικό τέλος.

144. Αυτό το σχόλιο γίνεται εν μέρει δεκτό.

145. Όσον αφορά το μέσο διαβίβασης των πρόσθετων πληροφοριών, κρίνεται ότι ο
δικτυακός τόπος της Τραπεζικής Εποπτείας της ΕΚΤ αποτελεί το καλύτερο μέσο
για την κοινοποίηση πληροφοριών στο κοινό. Συνεπώς, η ΕΚΤ ενίσχυσε τις
διαθέσιμες πληροφορίες στον δικτυακό τόπο ούτως ώστε το εποπτικό τέλος να
μπορεί να υπολογίζεται με μεγαλύτερη ακρίβεια.

4.7 Γλώσσα της ειδοποίησης καταβολής τέλους 

146. Ένας συμμετέχων ζήτησε η ειδοποίηση καταβολής τέλους να εκδίδεται στη
γλώσσα του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένη η εποπτευόμενη
οντότητα, αναγνωρίζοντας ότι η ΕΚΤ ήδη παρέχει μεταφράσεις της ειδοποίησης
καταβολής τέλους στον δικτυακό τόπο της Τραπεζικής Εποπτείας της ΕΚΤ.

147. Αυτό το σχόλιο γίνεται δεκτό.

148. Η ΕΚΤ επί του παρόντος χρησιμοποιεί την αγγλική γλώσσα στην αλληλογραφία
της σχετικά με τα τέλη, παρέχοντας ανεπίσημες μεταφράσεις όλων των μαζικών
της ανακοινώσεων προς τις εποπτευόμενε οντότητες και ομίλους,
συμπεριλαμβανομένης της ειδοποίησης καταβολής τέλους.

149. Η παροχή της ειδοποίησης καταβολής τέλους στα αγγλικά μπορεί να
συνεπάγεται επιβάρυνση για μικρότερα λιγότερο σημαντικά ιδρύματα με
περιορισμένο ανθρώπινο δυναμικό. Έχοντας αυτό υπόψη, η ΕΚΤ εξετάζει λύση
για να διευκολύνει την έκδοση της ειδοποίησης καταβολής τέλους σε όλες τις
επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

150. Η μεταβολή της τρέχουσας πρακτικής θα αύξανε τη λειτουργική επιβάρυνση για
την ΕΚΤ (για τις απαιτούμενες εφάπαξ εξελίξεις στον τομέα των
πληροφοριακών συστημάτων και των εργασιών και τη συνεχιζόμενη
προσπάθεια συντήρησης). Οι οφειλέτες εποπτικού τέλους έχουν την ευκαιρία να
εκφράσουν τις γλωσσικές τους προτιμήσεις μέσω ειδικής διαδικασίας. Η ΕΚΤ θα
αποστείλει ειδική ανακοίνωση στους οφειλέτες εποπτικού τέλους για να
ξεκινήσει τη συγκέντρωση των προτιμήσεων και να παράσχει πληροφορίες για
τις λεπτομέρειες και τις λειτουργικές πτυχές της επικαιροποιημένης διαδικασίας.

151. Η νέα διαδικασία αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία ταυτόχρονα με την εκ των
υστέρων τιμολόγηση, δηλαδή για τις ειδοποιήσεις καταβολής τέλους για το 2020
(που θα τιμολογηθούν το 2021).
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4.8 Λοιπά σχόλια 

152. Δύο συμμετέχοντες ζήτησαν διευκρίνιση για το αν τα έσοδα από ποινές που
επιβάλλονται από την ΕΚΤ σύμφωνα με τον κανονισμό θα καταλήγουν μόνο
στον προϋπολογισμό της Τραπεζικής Εποπτείας της ΕΚΤ και όχι στον γενικό
προϋπολογισμό της ΕΚΤ.

153. Η θέση της ΕΚΤ σχετικά με αυτό το θέμα παραμένει αμετάβλητη από το 2014. Η
συμπερίληψη εσόδων από χρηματικές ποινές στον προϋπολογισμό της
Τραπεζικής Εποπτείας της ΕΚΤ θεωρείται ακατάλληλη για τους ακόλουθους
λόγους:

(α) Ο κανονισμός ΕΕΜ δεν παρέχει νομική βάση για τη μείωση των τελών με
έσοδα που προέρχονται από ποινές. Το άρθρο 30 παράγραφος 1 του 
κανονισμού ΕΕΜ ορίζει ότι οι δαπάνες που πραγματοποιούνται πρέπει να 
ανακτώνται μέσω των τελών, αλλά δεν προβλέπει μείωση λόγω εσόδων 
από ποινές. 

(β) Ο σκοπός των χρηματικών ποινών είναι να τιμωρούνται οι εποπτευόμενες 
οντότητες και όμιλοι έπειτα από παράβαση των εποπτικών υποχρεώσεων. 
Η μείωση των τελών με τα έσοδα που προέρχονται από ποινές θα σήμαινε 
ότι οι εποπτευόμενες οντότητες και όμιλοι (μεταξύ των οποίων και οι 
οντότητες και όμιλοι στους οποίους επιβάλλονται οι ποινές) ωφελούνται 
από την αξιόποινη ενέργεια.  

(γ) Η ΕΚΤ έχει συμφωνήσει στην ισότιμη μεταχείριση των αποζημιώσεων που 
καταβάλλει η ΕΚΤ και τα έσοδα από ποινές, πράγμα που σημαίνει ότι ούτε 
οι αποζημιώσεις που πρέπει να καταβληθούν σε τρίτους ούτε οι ποινές 
που πρέπει να πληρωθούν στην ΕΚΤ θα επηρεάζουν το εποπτικό τέλος.  

154. Κάποιοι άλλοι συμμετέχοντες ζήτησαν την ταυτόχρονη δημοσίευση
πληροφοριών σχετικά με τον καθορισμό των τελών σε όλες τις διαφορετικές
γλωσσικές παραλλαγές του δικτυακού τόπου της Τραπεζικής Εποπτείας της
ΕΚΤ.

155. Η ΕΚΤ συμφωνεί και προσπαθεί όντως να δημοσιεύει όλες τις γλωσσικές
εκδοχές ταυτόχρονα. Η ενότητα του δικτυακού τόπου της Τραπεζικής Εποπτείας
της ΕΚΤ η οποία αφορά τον καθορισμό των τελών είναι ένα βασικό εργαλείο για
την κοινοποίηση σχετικών και επικαιροποιημένων πληροφοριών προς τους
οφειλέτες εποπτικού τέλους. Το περιεχόμενο της ενότητας επικαιροποιείται σε
τακτική βάση, λαμβανομένων υπόψη ερωτημάτων που λαμβάνονται από
εποπτευόμενες οντότητες και ομίλους μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής θυρίδας
και της υπηρεσίας υποστήριξης κοινού για θέματα εποπτικών τελών.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) ΕΕΕΕ/ΧΧ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

της [ημερομηνία Μήνας ΕΕΕΕ] 

που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1163/2014 σχετικά με τα εποπτικά τέλη 

[(EKT/YYYY/XX)] 

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, 

 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 του Συμβουλίου, της 15ης Οκτωβρίου 2013, για την 

ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σχετικά με τις πολιτικές που αφορούν 

την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων
1
, και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 3 δεύτερο 

εδάφιο, το άρθρο 30 και το άρθρο 33 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο, 

Έχοντας υπόψη τη δημόσια διαβούλευση και την ανάλυση που διενεργήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 30 

παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013, 

 

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1163/2014 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2014/41)
2
 καθορίζει τις 

ρυθμίσεις για τον υπολογισμό του συνολικού ποσού των ετήσιων εποπτικών τελών που επιβάλλονται σε 

σχέση με εποπτευόμενες οντότητες και εποπτευόμενους ομίλους, τη μεθοδολογία και τα κριτήρια 

υπολογισμού του ετήσιου εποπτικού τέλους που πρόκειται να βαρύνει κάθε εποπτευόμενη οντότητα και 

εποπτευόμενο όμιλο, και τη διαδικασία είσπραξης των ετήσιων εποπτικών τελών από την ΕΚΤ. 

(1) Το άρθρο 17 παράγραφος 2 του κανονισμού (EΕ) αριθ. 1163/2014 (ΕΚΤ/2014/41) απαιτεί 

επανεξέταση των διατάξεών του από την ΕΚΤ έως το 2017, ιδίως όσον αφορά τη μεθοδολογία και 

τα κριτήρια υπολογισμού των επιβλητέων ετήσιων εποπτικών τελών για κάθε εποπτευόμενη 

οντότητα και όμιλο. 

(2) Στις 2 Ιουνίου 2017 η ΕΚΤ πραγματοποίησε ανοικτή δημόσια διαβούλευση με σκοπό να συλλέξει 

σχόλια από τα ενδιαφερόμενα μέρη και να αξιολογήσει βάσει αυτών τις δυνατότητες βελτίωσης του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1163/2014 (ΕΚΤ/2014/41). Η δημόσια διαβούλευση ολοκληρώθηκε στις 20 

Ιουλίου 2017. 

                                                   

1  ΕΕ L 287, 29.10.2013, σ. 63. 
2  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1163/2014 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 22ας Οκτωβρίου 2014, σχετικά με τα 

εποπτικά τέλη (ΕΚΤ/2014/41) (ΕΕ L 311 της 31.10.2014, σ. 23).  
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(3) Λαμβάνοντας υπόψη τις απαντήσεις που έλαβε στο πλαίσιο της διαβούλευσης, η ΕΚΤ επανεξέτασε 

τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1163/2014 (ΕΚΤ/2014/41) και αποφάσισε υπέρ της ανάγκης 

τροποποίησής του. 

(4) Συγκεκριμένα, η ΕΚΤ αποφάσισε να άρει την απαίτηση προκαταβολής των ετήσιων εποπτικών 

τελών. Τα εποπτικά τέλη θα πρέπει να καταβάλλονται μόνο μετά τη λήξη της εκάστοτε περιόδου 

επιβολής τελών, οπότε και θα έχει προσδιοριστεί το πραγματικό ετήσιο κόστος. Ως ημερομηνία 

αναφοράς για τους συντελεστές υπολογισμού τέλους θα πρέπει κατά κανόνα να εξακολουθήσει να 

ισχύει η 31η Δεκεμβρίου του αμέσως προηγούμενου έτους της περιόδου επιβολής τελών, έτσι 

ώστε να εξασφαλίζεται ικανός χρόνος για την επαλήθευση των συντελεστών.  

(5) Για τη μεγάλη πλειονότητα των οφειλετών εποπτικών τελών η ΕΚΤ λαμβάνει ήδη πληροφορίες για 

το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού και τη συνολική έκθεσή τους σε κίνδυνο με βάση τον 

εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 680/2014 της Επιτροπής
3
 και τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/534 της 

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2015/13)
4
. Οι πληροφορίες αυτές είναι άμεσα διαθέσιμες 

και μπορούν να χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των ετήσιων εποπτικών τελών των 

οφειλετών αυτών. Για τον λόγο αυτόν θα πρέπει να καταργηθεί η ειδικά προβλεπόμενη συλλογή 

των στοιχείων συντελεστών υπολογισμού τέλους για τους συγκεκριμένους οφειλέτες.  

(6) Επιπλέον, η ΕΚΤ αποφάσισε να μειώσει τα εποπτικά τέλη που καταβάλλουν λιγότερο σημαντικές 

εποπτευόμενες οντότητες και λιγότερο σημαντικοί εποπτευόμενοι όμιλοι με σύνολο στοιχείων 

ενεργητικού έως και 500 εκατ. ευρώ. Η ελάχιστη συνιστώσα του τέλους θα πρέπει προς τούτο να 

μειωθεί κατά το ήμισυ προκειμένου για τις εν λόγω εποπτευόμενες οντότητες και τους 

εποπτευόμενους ομίλους. 

(7) Περαιτέρω, η εμπειρία από την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1163/2014 (ΕΚΤ/2014/41) 

από το 2014 και εφεξής έχει καταδείξει ότι ενδείκνυνται ορισμένες διασαφηνίσεις και τεχνικής 

φύσης προσαρμογές των διατάξεών του. 

(8) Είναι αναγκαίο να προβλεφθούν μεταβατικές ρυθμίσεις για την περίοδο επιβολής τέλους του 2020, 

καθώς θα είναι η πρώτη περίοδος επιβολής τέλους για την οποία η ΕΚΤ δεν θα απαιτεί την 

προκαταβολή των ετήσιων εποπτικών τελών.  

(9) Για τους λόγους αυτούς ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1163/2014 (ΕΚΤ/2014/41) θα πρέπει να 

τροποποιηθεί, 

 

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

 

                                                   

3  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 680/2014 της Επιτροπής, της 16ης Απριλίου 2014, για τη θέσπιση εκτελεστικών 
τεχνικών προτύπων όσον αφορά την υποβολή εποπτικών αναφορών από τα ιδρύματα σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 191 της 28.6.2014, σ. 1). 

4  Κανονισμός (ΕΕ) 2015/534 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 17ης Μαρτίου 2015, για την υποβολή 
εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΕΚΤ/2015/13) (ΕΕ L 86 της 31.3.2015, σ. 13).  
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Άρθρο 1 

Τροποποιήσεις 

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1163/2014 (ΕΚΤ/2014/41) τροποποιείται ως εξής: 

1. το άρθρο 2 τροποποιείται ως εξής: 

α) το σημείο 9 διαγράφεται· 

β) τα σημεία 12 και 13 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο: 

 «12.  “σύνολο στοιχείων ενεργητικού”: 

α) προκειμένου για εποπτευόμενο όμιλο και με την επιφύλαξη διαφορετικής 

απόφασής του κατά το άρθρο 10 παράγραφος 3 στοιχείο γ), η συνολική αξία 

των στοιχείων ενεργητικού που καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 51 του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 468/2014 (ΕΚΤ/2014/17), πλην των στοιχείων 

ενεργητικού θυγατρικών εγκατεστημένων σε μη συμμετέχοντα κράτη μέλη και 

τρίτες χώρες·  

β) προκειμένου για υπόχρεο καταβολής τέλους υποκατάστημα, η συνολική αξία 

των στοιχείων ενεργητικού που παρέχονται για τους σκοπούς προληπτικής 

εποπτείας. Εφόσον για τους σκοπούς προληπτικής εποπτείας δεν απαιτείται η 

παροχή στοιχείων για τη συνολική αξία των στοιχείων ενεργητικού, ως σύνολο 

στοιχείων ενεργητικού νοείται η συνολική αξία τους η οποία καθορίζεται με 

βάση τους πλέον πρόσφατους ελεγμένους ετήσιους λογαριασμούς που 

καταρτίζονται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 

(ΔΠΧΑ), όπως εκάστοτε ισχύουν στην Ένωση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 

αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
(*)

 και, 

εφόσον οι ετήσιοι αυτοί λογαριασμοί δεν είναι διαθέσιμοι, με βάση τους ετήσιους 

λογαριασμούς που καταρτίζονται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα εθνική 

λογιστική νομοθεσία. Προκειμένου για υπόχρεα καταβολής τέλους 

υποκαταστήματα που δεν καταρτίζουν ετήσιους λογαριασμούς, ως σύνολο 

στοιχείων ενεργητικού νοείται η συνολική αξία των στοιχείων ενεργητικού που 

καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 51 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 468/2014 (ΕΚΤ/2014/17)· 

γ) προκειμένου για δύο ή περισσότερα υπόχρεα καταβολής τέλους 

υποκαταστήματα που λογίζονται ως ένα υποκατάστημα κατά το άρθρο 3 

παράγραφος 3, το άθροισμα της συνολικής αξίας των στοιχείων ενεργητικού 

που καθορίζεται για κάθε ένα εκ των υποκαταστημάτων· 

δ) σε κάθε άλλη περίπτωση, η συνολική αξία των στοιχείων ενεργητικού που 

καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 51 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 468/2014 

(ΕΚΤ/2014/17)· 

* Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

19ης Ιουλίου 2002, για την εφαρμογή διεθνών λογιστικών προτύπων (ΕΕ L 243 της 

11.9.2002, σ. 1). 
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13.  «συνολική έκθεση σε κίνδυνο»: 

α)  προκειμένου για εποπτευόμενο όμιλο, το ποσό που καθορίζεται στο 

υψηλότερο επίπεδο ενοποίησης στα συμμετέχοντα κράτη μέλη και υπολογίζεται 

σύμφωνα με το άρθρο 92 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
(**)

, πλην του ποσού της 

έκθεσης σε κίνδυνο θυγατρικών εγκατεστημένων σε μη συμμετέχοντα κράτη 

μέλη και τρίτες χώρες, με την επιφύλαξη διαφορετικής απόφασης του 

εποπτευόμενου ομίλου δυνάμει του άρθρου 10 παράγραφος 3 στοιχείο γ)· 

β) προκειμένου για υπόχρεο καταβολής τέλους υποκατάστημα και για δύο ή 

περισσότερα υποκαταστήματα που λογίζονται ως ένα υποκατάστημα κατά το 

άρθρο 3 παράγραφος 3, μηδενική· 

γ) σε κάθε άλλη περίπτωση, το ποσό που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 92 

παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013. 

**  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα 

και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 

176 της 27.6.2013, σ. 1).»· 

2. το άρθρο 4 τροποποιείται ως εξής: 

α) στην παράγραφο 1 το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«γ) προκειμένου για όμιλο υπόχρεων καταβολής τέλους οντοτήτων, ο οφειλέτης εποπτικού 

τέλους που καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2.»· 

β) η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«2. Με την επιφύλαξη των ρυθμίσεων που ισχύουν εντός του εκάστοτε ομίλου υπόχρεων 

καταβολής τέλους οντοτήτων όσον αφορά τον επιμερισμό του κόστους, ένας όμιλος 

υπόχρεων καταβολής τέλους οντοτήτων λογίζεται ως μία μονάδα. Κάθε τέτοιος όμιλος 

ορίζει τον οφειλέτη εποπτικού τέλους για λογαριασμό ολόκληρου του ομίλου και 

γνωστοποιεί την ταυτότητά του στην ΕΚΤ. Ο οφειλέτης εποπτικού τέλους πρέπει να 

είναι εγκατεστημένος σε συμμετέχον κράτος μέλος. Η ως άνω γνωστοποίηση 

θεωρείται έγκυρη μόνο εφόσον: 

α) αναφέρει την επωνυμία του ομίλου τον οποίο αφορά η ίδια η γνωστοποίηση· 

β) υπογράφεται από τον οφειλέτη εποπτικού τέλους εκ μέρους όλων των 

εποπτευόμενων οντοτήτων του ομίλου· 

γ) περιέρχεται στην ΕΚΤ το αργότερο την 30ή Σεπτεμβρίου κάθε έτους, 

προκειμένου να ληφθεί υπόψη για την έκδοση της ειδοποίησης καταβολής 

τέλους σε σχέση με τη συγκεκριμένη περίοδο επιβολής τέλους.  

Εάν η ΕΚΤ λάβει εμπρόθεσμα περισσότερες γνωστοποιήσεις ανά όμιλο υπόχρεων 

καταβολής τέλους οντοτήτων, υπερισχύει η τελευταία γνωστοποίηση την οποία 

λαμβάνει πριν από την εκπνοή της προθεσμίας. Εάν ορισμένη εποπτευόμενη 

οντότητα καταστεί μέλος του εποπτευόμενου ομίλου αφότου η ΕΚΤ λάβει έγκυρη 
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γνωστοποίηση της ταυτότητας οφειλέτη εποπτικού τέλους, η γνωστοποίηση λογίζεται 

ως υπογραφείσα και εκ μέρους της εποπτευμένης οντότητας, με την επιφύλαξη 

διαφορετικής γραπτής ενημέρωσης προς την ΕΚΤ.»· 

3. το άρθρο 5 τροποποιείται ως εξής: 

α) η δεύτερη περίοδος της παραγράφου 2 διαγράφεται· 

β) προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 4: 

«4. Εντός τεσσάρων μηνών από τη λήξη της εκάστοτε περιόδου επιβολής τελών 

δημοσιεύεται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ το συνολικό ποσό των ετήσιων εποπτικών 

τελών για κάθε κατηγορία εποπτευόμενων οντοτήτων και εποπτευόμενων ομίλων για 

τη συγκεκριμένη περίοδο.»·  

4. το άρθρο 6 διαγράφεται∙  

5. το άρθρο 7 τροποποιείται ως εξής: 

α) ο τίτλος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:  

 «Νέες εποπτευόμενες οντότητες, οντότητες που παύουν να είναι εποπτευόμενες ή 

μεταβολή ιδιότητας»· 

β) η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«2. Όταν, κατόπιν σχετικής απόφασής της, η ΕΚΤ αναλαμβάνει ή παύει να ασκεί την 

άμεση εποπτεία μιας εποπτευόμενης οντότητας ή ενός εποπτευόμενου ομίλου 

δυνάμει του άρθρου 45 ή 46, αντίστοιχα, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 468/2014 

(ΕΚΤ/2014/17), το ετήσιο εποπτικό τέλος υπολογίζεται με βάση τον αριθμό των μηνών 

στη διάρκεια των οποίων η εποπτευόμενη οντότητα ή ο εποπτευόμενος όμιλος 

τελούσε υπό την άμεση ή έμμεση εποπτεία της ΕΚΤ την τελευταία ημέρα του 

αντίστοιχου μήνα.»·  

6. το άρθρο 9 διαγράφεται∙  

7. το άρθρο 10 τροποποιείται ως εξής: 

α) στην παράγραφο 3 το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«α)  Οι συντελεστές υπολογισμού τέλους βάσει των οποίων καθορίζεται το καταβλητέο 

ετήσιο εποπτικό τέλος σε σχέση με κάθε εποπτευόμενη οντότητα ή εποπτευόμενο 

όμιλο αντιστοιχούν στο ποσό των ακόλουθων στοιχείων, ως έχει την ημερομηνία 

αναφοράς: 

i) σύνολο στοιχείων ενεργητικού· και 

ii) συνολική έκθεση σε κίνδυνο.»· 

β) στην παράγραφο 3 το στοιχείο β) διαγράφεται και παρεμβάλλονται τα ακόλουθα στοιχεία 

βα), ββ), βγ) και βδ): 

«βα) Οι συντελεστές υπολογισμού τέλους για κάθε νέα περίοδο επιβολής τέλους 

καθορίζονται με βάση τα στοιχεία που παρέχουν οι εποπτευόμενες οντότητες για 

σκοπούς προληπτικής εποπτείας με ημερομηνία αναφοράς την 31η Δεκεμβρίου της 

αμέσως προηγούμενης περιόδου επιβολής τέλους. 
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ββ)  Εφόσον ορισμένη εποπτευόμενη οντότητα καταρτίζει ετήσιους λογαριασμούς με βάση 

λογιστικό έτος που αποκλίνει από το ημερολογιακό, περιλαμβανομένων των 

ενοποιημένων ετήσιων λογαριασμών, ως ημερομηνία αναφοράς για τον καθορισμό 

των συντελεστών υπολογισμού τέλους λογίζεται το τέλος του λογιστικού έτους που 

αντιστοιχεί στην αμέσως προηγούμενη περίοδο επιβολής τέλους. 

βγ)  Εφόσον μια εποπτευόμενη οντότητα ή ένας εποπτευόμενος όμιλος ιδρύεται σε 

ημερομηνία μεταγενέστερη της ημερομηνίας αναφοράς για τον καθορισμό των 

συντελεστών υπολογισμού τέλους υπό τα στοιχεία βα) ή ββ), αλλά πριν από την 1η 

Οκτωβρίου της οικείας περιόδου επιβολής τέλους, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν 

συντελεστές υπολογισμού τέλους που να αντιστοιχούν στην συγκεκριμένη ημερομηνία 

αναφοράς, ως ημερομηνία αναφοράς για τον καθορισμό των εν λόγω συντελεστών 

λογίζεται το τέλος του εγγύτερου χρονικά τριμήνου στην ημερομηνία αναφοράς των 

στοιχείων βα) ή ββ).  

βδ)  Προκειμένου για οφειλέτες εποπτικού τέλους, οι οποίοι δεν υποχρεούνται σε παροχή 

στοιχείων για σκοπούς προληπτικής εποπτείας ή οι οποίοι εξαιρούν τα στοιχεία 

ενεργητικού και το ποσό της έκθεσης σε κίνδυνο θυγατρικών τους εγκατεστημένων σε 

μη συμμετέχοντα κράτη μέλη και τρίτες χώρες σύμφωνα με το στοιχείο γ), οι 

συντελεστές υπολογισμού τέλους καθορίζονται με βάση πληροφορίες που οι ίδιοι 

παρέχουν χωριστά για τους σκοπούς υπολογισμού του εποπτικού τέλους. Οι 

συγκεκριμένοι οφειλέτες εποπτικού τέλους υποβάλλουν τους συντελεστές 

υπολογισμού τέλους στην ενδιαφερόμενη ΕΑΑ ως αυτοί έχουν κατά την ημερομηνία 

αναφοράς που καθορίζεται υπό τα στοιχεία βα), ββ) ή βγ), σύμφωνα με απόφαση της 

ΕΚΤ.»·  

γ) στην παράγραφο 3 το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«γ) Για τους σκοπούς καθορισμού των συντελεστών υπολογισμού τέλους, οι 

εποπτευόμενοι όμιλοι θα πρέπει κατά κανόνα να εξαιρούν τα στοιχεία ενεργητικού και 

το ποσό της έκθεσης σε κίνδυνο θυγατρικών τους εγκατεστημένων σε μη 

συμμετέχοντα κράτη μέλη και τρίτες χώρες. Εναπόκειται στους ίδιους να μην εξαιρούν 

τα στοιχεία ενεργητικού και το ποσό της έκθεσης σε κίνδυνο για τους σκοπούς 

καθορισμού των ως άνω συντελεστών.»·  

δ) η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«4) Το άθροισμα του συνόλου στοιχείων ενεργητικού και το άθροισμα της συνολικής 

έκθεσης σε κίνδυνο όλων των οφειλετών εποπτικού τέλους δημοσιεύονται στον 

δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.»· 

ε) η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«5. Σε περίπτωση που ορισμένος οφειλέτης εποπτικού τέλους δεν υποβάλλει τους 

συντελεστές υπολογισμού τέλους, η ΕΚΤ προβαίνει στον καθορισμό τους σύμφωνα με 

απόφασή της.»· 

στ) στην παράγραφο 6 το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:  
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«β)  Η ελάχιστη συνιστώσα του τέλους υπολογίζεται ως σταθερό ποσοστό επί του 

συνολικού ποσού των ετήσιων εποπτικών τελών για κάθε κατηγορία εποπτευόμενων 

οντοτήτων και εποπτευόμενων ομίλων, όπως αυτά καθορίζονται κατά το άρθρο 8.  

i) Το σταθερό ποσοστό για την κατηγορία των σημαντικών εποπτευόμενων 

οντοτήτων και ομίλων είναι 10 %. Το εν λόγω ποσό επιμερίζεται εξίσου μεταξύ 

όλων των οφειλετών εποπτικού τέλους. Για σημαντικές εποπτευόμενες 

οντότητες και εποπτευόμενους ομίλους με σύνολο στοιχείων ενεργητικού έως 

και 10 δισεκ. ευρώ η ελάχιστη συνιστώσα του τέλους διαιρείται διά του δύο.  

ii) Για την κατηγορία των λιγότερο σημαντικών εποπτευόμενων οντοτήτων και 

ομίλων το σταθερό ποσοστό είναι 10 %. Το εν λόγω ποσό επιμερίζεται εξίσου 

μεταξύ όλων των οφειλετών εποπτικού τέλους. Για λιγότερο σημαντικές 

εποπτευόμενες οντότητες και λιγότερο σημαντικούς εποπτευόμενους ομίλους 

με σύνολο στοιχείων ενεργητικού έως και 500 εκατ. ευρώ η ελάχιστη συνιστώσα 

του τέλους διαιρείται διά του δύο.»· 

ζ) στην παράγραφο 6 στοιχείο γ), η φράση «άρθρα 8 και 9» αντικαθίσταται από τη φράση 

«άρθρο 8»· 

η) η τελευταία περίοδος της παραγράφου 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«Με βάση τον υπολογισμό που διενεργείται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο και τους 

συντελεστές υπολογισμού τέλους που καθορίζονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο, η ΕΚΤ 

αποφασίζει για το ετήσιο εποπτικό τέλος που είναι καταβλητέο από κάθε οφειλέτη εποπτικού 

τέλους. Το καταβλητέο ετήσιο εποπτικό τέλος θα γνωστοποιείται στον εκάστοτε οφειλέτη 

μέσω της ειδοποίησης καταβολής τέλους.»· 

8. το άρθρο 12 παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«1.  Εντός έξι μηνών από την έναρξη κάθε νέας περιόδου επιβολής τέλους η ΕΚΤ εκδίδει 

ειδοποίηση καταβολής τέλους προς κάθε οφειλέτη εποπτικού τέλους σε ετήσια βάση.»· 

9. στο άρθρο 13 η δεύτερη περίοδος της παραγράφου 1 διαγράφεται· 

10. το άρθρο 16 διαγράφεται∙ 

11. το άρθρο 17 τροποποιείται ως εξής: 

α) ο τίτλος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «Παροχή στοιχείων»· 

β) η παράγραφος 2 διαγράφεται· 

12. παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 17α: 

«Άρθρο 17α 

Μεταβατικές ρυθμίσεις για την περίοδο επιβολής τέλους του 2020 

1. Τα ετήσια εποπτικά τέλη που είναι καταβλητέα από κάθε εποπτευόμενη οντότητα και κάθε 

εποπτευόμενο όμιλο για την περίοδο επιβολής τέλους του 2020 καθορίζονται στην 

ειδοποίηση καταβολής τέλους προς τον οικείο οφειλέτη το 2021. 

2. Κατά τον καθορισμό του ετήσιου κόστους για την περίοδο επιβολής τέλους του 2020 

λαμβάνεται υπόψη τυχόν πλεόνασμα ή έλλειμμα αναγόμενο στην περίοδο επιβολής τέλους 
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του 2019, το οποίο προκύπτει με αφαίρεση του πραγματικού ετήσιου κόστους της 

συγκεκριμένης περιόδου επιβολής από το εκτιμώμενο ετήσιο κόστος για την ίδια περίοδο.». 

 

Άρθρο 2 

Έναρξη ισχύος 

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα στα κράτη μέλη 

σύμφωνα με τις συνθήκες. 

 

 

Φρανκφούρτη, [ημέρα Μήνας ΕΕΕΕ]. 

 

Για το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ 

 

 

 

Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ 

Mario DRAGHI 
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