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Įžanga 

Šiame dokumente siekiama apžvelgti pastabas, gautas per 2017 m. vykusias viešas 
konsultacijas dėl ECB reglamento dėl priežiūros mokesčių (ECB/2014/41)1 (toliau – 
Reglamentas) peržiūros, ir pateikti šių pastabų vertinimą. Jame taip pat aiškinami po 
viešų konsultacijų parengti ECB siūlomi Reglamento pakeitimai ir juo pradedamos 
papildomos viešos konsultacijos dėl šių siūlomų pakeitimų.  

Siūlomi pakeitimai susiję su ECB priežiūros mokesčio sistema, nedarant poveikio 
nacionalinių kompetentingų institucijų nustatomiems priežiūros mokesčiams. Be to, 
šie pakeitimai nedaro poveikio platesnės ECB metinį priežiūros mokestį 
reglamentuojančios teisinės sistemos, ypač Tarybos reglamento (ES) Nr. 1024/20132 
(Bendro priežiūros mechanizmo (BPM) reglamento), pokyčiams. Todėl šis 
dokumentas neturi aiškinamosios galios ir nėra teisiškai privalomas.  

Pastabos turėtų būti teikiamos tik dėl šio dokumento 5 dalies, t. y. ECB reglamento, 
kuriuo iš dalies keičiamas ECB reglamentas dėl priežiūros mokesčių, projekto. 

1  2014 m. spalio 22 d. Europos Centrinio Banko reglamentas (ES) Nr. 1163/2014 dėl priežiūros mokesčių 
(ECB/2014/41) (OL L 311, 2014 10 31, p. 23). 

2  2013 m. spalio 15 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1024/2013, kuriuo Europos Centriniam Bankui 
pavedami specialūs uždaviniai, susiję su rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų priežiūros politika 
(OL L 287, 2013 10 29, p. 63). 
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1 Taikymo sritis ir pagrindimas 

1. BPM reglamento 30 straipsnyje nustatyta, kad „ECB dalyvaujančiose
valstybėse narėse įsteigtoms kredito įstaigoms ir nedalyvaujančioje valstybėje
narėje įsteigtos kredito įstaigos filialams, kurie įsteigti dalyvaujančioje valstybėje
narėje, taiko metinį priežiūros mokestį“.

2. Prižiūrimam subjektui taikomo mokesčio dydis apskaičiuojamas vadovaujantis
Reglamente Europos Centrinio Banko (ECB) nustatyta tvarka.

3. Pagal Reglamento 17 straipsnį, iki 2017 m. ECB privalo peržiūrėti šį
Reglamentą, ypač nuostatas, susijusias su kiekvienam prižiūrimam subjektui ir
grupei taikytinų metinių priežiūros mokesčių apskaičiavimo metodika ir
kriterijais. 2017 m. birželio 2 d. ECB pradėjo viešas konsultacijas, siekdamas
surinkti pastabas ir apsvarstyti galimus Reglamento patobulinimus. Jos baigėsi
2017 m. liepos 20 d.

4. Atliekant peržiūrą daugiausia dėmesio skirta kiekvienam prižiūrimam subjektui ir
grupei taikomų metinių priežiūros mokesčių apskaičiavimo metodikai ir
kriterijams. Išlaidų, kurias ECB patiria vykdydamas priežiūros uždavinius,
padengimą reglamentuoja BPM reglamento 30 straipsnio 1 dalyje išdėstytos
nuostatos, todėl šis klausimas į peržiūros aprėptį nepatenka.

5. Pasibaigus konsultacijoms ECB išnagrinėjo visas gautas pastabas, jos
įvertintos šiame dokumente. Tolesniuose skirsniuose pagal temas pateikiamos
trumpai apibendrintos pastabos ir ECB vertinimas. Kad būtų lengviau suprasti,
nuorodos į konkrečias Reglamento nuostatas, kai tinka, yra pagrįstos
galiojančiu Reglamentu.

6. Rengdamas iš dalies keičiantį Reglamentą ir atnaujindamas procesus, ECB taip
pat atsižvelgė į nacionalinių kompetentingų institucijų (NKI) per veikiančius
forumus, įskaitant Priežiūros valdybą, pateiktas įžvalgas.

7. Atliekant pastabų vidaus analizę tapo aišku, kad būtų naudinga patikslinti
Reglamento nuostatas. Dėl to Reglamento esmė nesikeičia, tačiau teisinis
tekstas tampa skaidresnis.

8. Metinių priežiūros mokesčių apskaičiavimo metodikai ir kriterijams buvo iš
esmės pritarta, tačiau buvo nurodyta atliki tam tikrus pakeitimus.
Atsižvelgdamas į tai ir atlikęs sąnaudų ir naudos analizę, ECB siūlo 3 dalyje
aprašytus Reglamento metodinius pakeitimus. ECB reglamento, iš dalies
keičiančio Reglamentą, projektas pateiktas 5 dalyje. Šiuo dokumentu
pradedamos atviros viešos konsultacijos dėl konkrečių 5 dalyje siūlomų
pakeitimų.

9. Numatoma, kad Reglamento pakeitimai įsigalios apskaičiuojant metinius
priežiūros mokesčius už 2020 m. mokestinį laikotarpį. Apskaičiuodamas
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priežiūros mokesčius už 2019 m. ECB laikysis dabar galiojančios skaičiavimo 
metodikos ir procedūrų.  

10. Su procesų įgyvendinimu susiję ne teisės aktų pakeitimai, dėl kurių nereikia
atnaujinti metodikos ar teisės akto, paaiškinti 4 dalyje. Pakeitimus, kuriems
buvo pritarta, ECB įgyvendins palaipsniui. Tai reiškia, kad šie pakeitimai
įsigalios per ateinančius mokesčių ciklus.
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2 Pastabų apžvalga 

2.1 Santrauka 

11. 2017 m. birželio 2 d. – liepos 20 d. vykusių viešų konsultacijų metu gauta iš viso
13 atsakymų su 73 pastabomis. Palyginti su 2014 m. vykusiomis viešomis
konsultacijomis, šį kartą gauta gerokai mažiau atsakymų ir pastabų. Atsakymus
pateikė aštuonios bankų asociacijos, keturi prižiūrimi subjektai arba grupės ir
dar vienas rinkos dalyvis. Nors bendros išlaidų, kurias ECB patiria vykdydamas
priežiūros uždavinius, apskaičiavimo nuostatos į šios peržiūros aprėptį
nepatenka, gauta pastabų ir šiuo klausimu.

12. Respondentų, sutikusių, kad jų nuomonė būtų skelbiama, pastabos pateiktos
bankų priežiūrai skirtoje ECB interneto svetainėje.

2.2 Sąnaudų ir naudos analizės kriterijai 

13. Sąnaudų ir naudos analizė atlikta naudojant 2016, 2017 ir 2018 m.
priežiūros mokesčių duomenis. Šiame dokumente pateikiami įverčiai pagrįsti
2018 m. duomenimis; jie gali kisti, jeigu keičiasi i) mokėtinas bendras metinis
priežiūros mokestis, ii) mokesčio subjektų skaičius, iii) taikomos viso turto ir
bendros rizikos pozicijos sumos ir iv) atskiro subjekto mokestiniai veiksniai.

14. Toliau pakartotinai išdėstomi vertinimo kriterijai:

(a) Teisinių reikalavimų tenkinimas. Rengdamas priežiūros mokesčio
nustatymo ir surinkimo tvarką ECB vadovavosi BPM reglamento
nuostatomis, apibrėžiančiomis pagrindinius metinio priežiūros mokesčio
parametrus. Būtina užtikrinti, kad ir toliau būtų laikomasi BPM reglamento
ir kitų šiuo klausimu aktualių ES teisės aktų nuostatų.

(b) Mokesčio paskirstymo poveikis. Vertinant galimas priemones, buvo
atsižvelgta į du dalykus: i) prižiūrimų subjektų ir grupių, kuriuos tiesiogiai
paveiks nagrinėjama nuostata, skaičių ir ii) sąnaudų paskirstymo kitiems
tos pačios kategorijos subjektams poveikį.

(c) Administracinis poveikis prižiūrimiems subjektams ir grupėms. Buvo
atsižvelgta į sąnaudas, kurios būtų patirtos dėl galimos papildomos
administracinės naštos, ir į tai, ar be reikalo nesidubliuoja duomenų
teikimas.

(d) Metinio mokesčio kintamumo ribojimas. Buvo vertinama, kokiu mastu
prižiūrimiems subjektams ir grupėms užtikrinamas metinio priežiūros
mokesčio stabilumas, siekiant, kad netikėtų šio mokesčio pokyčių būtų kuo
mažiau.

https://www.bankingsupervision.europa.eu/legalframework/publiccons/html/fees_201706.lt.html
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(e) ECB finansinės sąnaudos. Buvo apsvarstytos papildomos pastangos,
kurias ECB turėtų dėti metinio priežiūros mokesčio mechanizmo veikimui
užtikrinti ir prižiūrėti, atsižvelgiant į tai, kad dėl ECB patiriamų papildomų
sąnaudų didėja surinktina priežiūros mokesčio suma.

2.3 Pagrindinių sistemos pakeitimų santrauka 

15. ECB atliko tikėtinų sąnaudų ir gaunamos naudos, jei būtų atsižvelgta į gautas
pastabas, analizę remdamasis iš anksto nustatytais kriterijais, išdėstytais
konsultacijų dokumente; juo buvo pradėtos viešos konsultacijos 2017 m.
Remiantis šia analize siūlomi Reglamento pakeitimai, susiję su konkrečiais
mokesčio sistemos aspektais. Taip pat siekiama užtikrinti, kad ir toliau būtų
laikomasi pagrindinių paprastumo, teisingumo ir proporcingumo principų.

16. Pasibaigus konsultacijoms ECB iškart padarė apčiuopiamą pažangą
atnaujindamas bankų priežiūrai skirtos ECB svetainės dalį apie priežiūros
mokesčius. Daugiausia dėmesio skirta i) priemonių, leisiančių tiksliau įvertinti
prižiūrimų subjektų ir grupių mokėtino priežiūros mokesčio sumą, parengimui
(Mokesčio apskaičiavimas) ir ii) išsamesnei aiškinamajai informacijai apie visos
metinių mokesčių sumos apskaičiavimą ir paskirstymą tarp svarbių ir mažiau
svarbių įstaigų (Visas metinis mokestis).

17. Siūlomus pakeitimus galima apibendrinti juos sugrupuojant pagal tokias
pagrindines temas:

18. Priežiūros mokesčio taikymas ex post. Įgyvendinus šį pakeitimą, priežiūros
mokesčiai nebebus nustatomi remiantis numatomomis priežiūros sąnaudomis.
Vietoj to, mokesčiai bus apskaičiuojami remiantis faktinėmis Europos bankų
priežiūros metinėmis sąnaudomis, t. y. pasibaigus mokestiniam laikotarpiui. Dėl
šio pokyčio mokesčio subjektai papildomų sąnaudų nepatirs. Mokesčio
subjektams palanku tai, kad i) nebebūtų perkeliamas perviršis (deficitas),
susidaręs dėl skirtumo tarp numatomų ir faktinių sąnaudų priežiūros
uždaviniams vykdyti, ii) esminių procesų laikas, pavyzdžiui, pastabų dėl
mokestinių veiksnių pateikimo terminas ir mokesčių sumokėjimo terminas, būtų
palankesnis.

19. Mažesnių mažiau svarbių įstaigų minimaliai mokesčio daliai taikoma
nuolaida. Siūloma taikyti nuolaidą mažiau svarbioms įstaigoms, kurių viso turto
vertė yra mažesnė kaip 500 mln. eurų. Šia nuolaida galėtų pasinaudoti
maždaug 50 % mažiau svarbių įstaigų, jų mokamo mokesčio suma realiai
sumažėtų 7–50 %. Mažiau svarbių įstaigų, kurios negalėtų pasinaudoti šia
nuolaida, priežiūros mokesčių suma padidėtų apytikriai 3 %.

20. ECB jau turimų priežiūros duomenų naudojimas. Atsisakius atskiro
duomenų apie mokestinius veiksnius teikimo, efektyvumas turėtų padidėti
daugiau kaip 90 % prižiūrimų subjektų ir grupių atveju. Tai galima pasiekti
mokėtiną priežiūros mokestį apskaičiuojant remiantis ECB jau turimais
priežiūros duomenimis. Mokestiniai veiksniai negali būti apskaičiuojami pagal

https://www.bankingsupervision.europa.eu/legalframework/publiccons/pdf/fees_201706/ssm.regulationonsupervisoryfees_draft.lt.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/organisation/fees/calculator/html/index.lt.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/organisation/fees/total/html/index.lt.html
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prižiūrimų grupių priežiūros duomenis, į kuriuos, skaičiuojant grupės mokestį, 
neįtrauktas patronuojamųjų įmonių, vykdančių veiklą nedalyvaujančiose 
valstybėse narėse ir trečiosiose šalyse, turtas, arba pagal filialų, kurie pagal 
Reglamentą (ES) 2015/5343 neprivalo teikti priežiūros finansinės informacijos, 
priežiūros duomenis, todėl šios įstaigos informaciją apie mokestinius veiksnius 
turės ir toliau teikti pagal nustatytą tvarką.  

21. Pranešimas apie mokestį įvairiomis kalbomis. Nors dėl naujo specializuoto
proceso kūrimo ir tinkamo naudojimo užtikrinimo ECB finansinės sąnaudos
padidės, suprantama, kad galimybė gauti pranešimus apie mokėtiną mokestį tų
valstybių narių, kuriose įsikūrę prižiūrimi subjektai ir grupės, kalbomis mokesčio
subjektams bus naudinga. Todėl pranešimus apie mokestį ECB ketina rengti
visomis oficialiosiomis ES kalbomis.

22. Iš dalies keičiamas reikalavimas pateikti auditoriaus patvirtinus duomenis
apie visą filialų turtą. Daugumos mokestį mokančių filialų (jie sudaro apie 6 %
visų mokestį mokančių subjektų) atveju prievolė teikti auditoriaus patvirtintus
duomenis apie visą filialų turtą, kuriuos ECB naudoja priežiūros mokesčiui
apskaičiuoti, yra neproporcingas mokėtino priežiūros mokesčio dydžiui. Todėl
siūloma leisti, kad vietoj auditoriaus pareiškimo mokestį mokantys filialai galėtų
pateikti mokestinius veiksnius patvirtinantį vadovybės pasirašytą raštą.

3  2015 m. kovo 17 d. Europos Centrinio Banko reglamentas (ES) 2015/534 dėl priežiūros finansinės 
informacijos teikimo (ECB/2015/13) (OL L 86, 2015 3 31, p. 13). 
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3 Siūlomi Reglamento pakeitimai 

23. Remdamasis gautomis pastabomis ir atsižvelgdamas į patirtį, sukauptą nuo
2014 m., kai buvo patvirtinta mokesčio metodika, priežiūros duomenų
prieinamumą ir prižiūrimų subjektų bei grupių skaičiaus pokyčius, ECB siūlo šią
metodiką iš dalies pakeisti. Svarstydamas priežiūros mokesčio nustatymo ir
surinkimo tvarką, ECB siekė užtikrinti, kad visiems prižiūrimiems subjektams ir
grupėms ir toliau būtų taikomi teisingumo ir proporcingumo principai ir kad ECB
priežiūros mokesčio sistema būtų dar veiksmingesnė ir skaidresnė.

24. Atliekant pastabų vidaus analizę ir rengiant Reglamento pakeitimų projektą tapo
aišku, kad būtų naudinga padaryti keletą redakcinių patikslinimų. Dėl to
Reglamento esmė nesikeičia, tačiau teisinis tekstas tampa skaidresnis.
Pavyzdžiui, Reglamento pakeitimų projekte 5, 6 ir 9 straipsniai buvo sujungti,
todėl tekstas apie visos metinės priežiūros mokesčių sumos apskaičiavimo
metodiką tapo aiškesnis ir išvengta pasikartojimo.

25. Kaip nurodyta Reglamento 10 straipsnio 3 dalies b punkte, duomenys apie
mokestinius veiksnius, visą turtą ir bendrą rizikos poziciją nustatomi ir renkami
pagal ECB nustatytą metodiką ir procedūras. Jos skelbiamos bankų priežiūrai
skirtoje ECB interneto svetainėje. Nors Reglamente yra nurodyti pagrindiniai
kintamieji, naudojami mokestiniams veiksniams nustatyti, Sprendime (ES)
2015/5304 (Sprendime dėl mokestinių veiksnių) procedūros aprašytos išsamiau.

26. Pagal Reglamento pakeitimus ECB atitinkamai iš dalies pakeis ir Sprendimo dėl
mokestinių veiksnių nuostatas. Numatoma, kad iš dalies pakeistas Sprendimas
dėl mokestinių veiksnių bus priimtas kartu su iš dalies pakeistu Reglamentu.

3.1 Priežiūros mokesčių taikymas ex post, pasibaigus ECB 
finansiniams metams 

27. Atlikęs pastabų vidaus analizę, ECB siūlo priežiūros mokesčius taikyti ex post,
t. y. pasibaigus finansiniam laikotarpiui, kai jau žinomos faktinės ECB
sąnaudos, patirtos vykdant jam pavestus bankų priežiūros uždavinius. Tai yra
jau nusistovėjusi praktika kai kuriose euro zonos šalyse.

28. Apmokestinimas ex post reiškia, kad kiekvieno mokesčio subjekto mokėtinas
metinis priežiūros mokestis būtų apskaičiuojamas kitų metų pirmąjį pusmetį
pagal faktines bankų priežiūros sąnaudas. Siekiant užtikrinti skaidrumą ir
palengvinti mokesčio subjektų vidaus biudžeto procedūras, ECB ir toliau skelbtų
metinių bankų priežiūros sąnaudų sąmatą. Ją numatoma įtraukti į kasmet kovo

4  2015 m. vasario 11 d. Europos Centrinio Banko sprendimas (ES) 2015/530 dėl mokestinių veiksnių, 
kurie naudojami metiniams priežiūros mokesčiams apskaičiuoti, duomenų nustatymo bei rinkimo 
metodikos ir procedūrų (ECB/2015/7) (OL L 84, 2015 3 28, p. 67).  
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mėn. skelbiamos ECB priežiūros veiklos metų ataskaitos skyrių „Biudžeto lėšų 
panaudojimo ataskaita“.  

29. Dabar metinis priežiūros mokestis sumokamas ECB iš anksto, t. y. dar nežinant
faktinių metinių sąnaudų sumos. Jis nustatomas pagal metinių sąnaudų
sąmatą, pagrįstą ECB biudžetu, skirtu priežiūros uždaviniams vykdyti.

30. Ateinančiais metais metinis priežiūros mokestis atitinkamai pakoreguojamas
atsižvelgiant į skirtumą tarp planuotų ir faktinių metinių praėjusių metų sąnaudų,
t. y. atsižvelgiama į perviršį arba deficitą, susidariusį dėl kiekvienų metų
balandžio mėn. rengiamoje sąmatoje numatytų sąnaudų ir faktinių sąnaudų
metų pabaigoje skirtumo.

31. Paprastai kiekvieno subjekto mokėtinas metinis priežiūros mokestis
apskaičiuojamas trečiąjį metų ketvirtį, o pranešimai apie mokėtiną mokestį
siunčiami ketvirtąjį ketvirtį, atsižvelgiant į prižiūrimų subjektų priežiūros statuso
pokyčius, kuriuos iki nustatytos datos ECB yra užregistravęs ir pavirtinęs
(2018 m. galutinė data buvo liepos pabaiga). Jei pasikeitęs statusas
patvirtinamas po šios datos, ad hoc pagrindu nustatoma papildoma suma arba
grąžinama permoka.

Mokestinių veiksnių ataskaitinė data 

32. Pagal naująją tvarką, taikomų mokestinių veiksnių (viso turto ir bendros rizikos
pozicijos) ataskaitinė data ir toliau būtų prieš mokestinį laikotarpį, už kurį
skaičiuojamas mokestis, pasibaigusių metų gruodžio 31 d. Pavyzdžiui, už
2020 m. mokestinį laikotarpį mokėtini mokesčiai bus apskaičiuoti ir pateikti
sąskaitose sumokėti 2021 m. pirmąjį pusmetį pagal mokestinius veiksnius
2019 m. gruodžio 31 d.

33. Tokiu atveju būtų daugiau laiko mokestinių veiksnių duomenų pagal finansinę
atskaitomybę (FINREP) ir bendrąją atskaitomybę (COREP) patvirtinimui, o ypač
po auditoriaus patvirtinimo pakartotinai pateiktų, jei to reikia, duomenų
apdorojimui. Nepakeitus ataskaitinės datos, kaip ir pagal siūlomą pakeitimą,
mokestinius veiksnius būtų galima nustatyti pasinaudojant ECB jau turimais
duomenimis (žr. 3.3 dalį).

34. Tikimasi, kad iš dalies pakeistas Reglamentas įsigalios 2019 m. ir bus taikomas
2020 m. mokestiniam laikotarpiui. Taigi 2020-ieji būtų pereinamieji metai, kuriais
mokesčio subjektai negautų pranešimų apie mokėtiną mokesčio sumą.

Mokesčio subjektų sąrašo atnaujinimo galutinė data 

35. Pakeitus metinių mokesčių nustatymo laiką, priežiūros mokesčiai galėtų būti
apskaičiuojami remiantis mokesčio subjektų sąrašu, patikslintu atsižvelgiant į
per metus, už kuriuos skaičiuojamas mokestis, įvykusius aktualius įvykius,
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pavyzdžiui, naujų leidimų suteikimą, leidimų panaikinimą, priežiūros statuso 
pokyčius, susijungimus ir įsigijimus.  

36. Taigi apskaičiuodamas mokesčius už 2020 m. (jie bus mokami 2021 m.), ECB
atsižvelgtų į mokesčio subjektų skaičiaus pokyčius per didžiąją 2020 m.
mokestinio laikotarpio dalį.

37. Praktiniu požiūriu šis pokytis būtų naudingas todėl, kad esminių procesų laikas
būtų palankesnis, pavyzdžiui, prižiūrimų subjektų atliekama mokestinių veiksnių
peržiūra nesutaptų su vasaros atostogų piku. Siekiama, kad informacija apie
mokestinius veiksnius būtų paskelbta interneto portale paskutinį mokestinio
laikotarpio ketvirtį, kad mokesčio subjektai turėtų daugiau laiko pastaboms
pateikti.

38. Vis dėlto reikėtų pažymėti, kad, nors taikant apmokestinimą ex post poreikis
perskaičiuoti ankstesnius mokesčius ir sumažėtų, perskaičiavimus vis tiek gali
tekti atlikti dėl neišvengiamo laiko skirtumo tarp statuso pasikeitimų ir
sprendimų apie tokius pasikeitimus pranešimo.

39. Taip pat siūloma iš liepos 1 d. į rugsėjo 30 d. perkelti galutinį atitinkamo
mokestinio laikotarpio terminą, iki kurio mokesčio subjektai turi pateikti
pranešimo apie mokesčio subjektą formą ir atnaujintus kontaktinius duomenis
(kitos su mokesčio subjektais susijusios pastabos pateiktos 4.4 dalyje
„Mokesčio subjekto vaidmuo“).

40. Nors apmokestinimas bus ex post, faktinės sąnaudos ir pajamos ir toliau bus
pripažįstamos atitinkamų finansinių metų ECB finansinėse ataskaitose pagal
taikomus apskaitos standartus.

3.2 Mažesnių mažiau svarbių įstaigų minimaliai mokesčio 
daliai taikoma nuolaida 

41. Reaguojant į viešų konsultacijų metu gautus atsiliepimus pasiūlyta mažesnių
mažiau svarbių įstaigų minimaliai mokesčio daliai taikyti nuolaidą. Kai kurie
respondentai siūlė, kad nuolaida būtų taikoma mažiau svarbioms įstaigoms,
kurių viso turto vertė yra ne didesnė kaip 3 mlrd. eurų, kiti pritarė 500 mln. eurų
ribai. Vienas iš respondentų pasiūlė nustatyti fiksuotą minimalią mokesčio dalį.
Dar kiti respondentai siūlė nebetaikyti minimalios mokesčio dalies arba ją
skaičiuoti nedarant skirtumo tarp svarbių ir mažiau svarbių įstaigų.

42. Siekdamas suteikti papildomų lengvatų mažesnėms mažiau svarbioms
įstaigoms, ECB pritaria, kad mažiau svarbių įstaigų, kurių viso turto vertė yra ne
didesnė kaip 500 mln. eurų, minimaliai mokesčio daliai būtų taikoma nuolaida.

43. Minimali mokesčio dalis padengia minimalios svarbių ir mažiau svarbių įstaigų
priežiūros sąnaudas, todėl skirtumas tarp šių dviejų įstaigų kategorijų yra
pateisinamas. Reglamento 10 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad kiekvienai iš šių
dviejų kategorijų minimali mokesčio dalis yra 10 % visos priežiūros mokesčių
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sumos. Mažesnės svarbios įstaigos jau gauna naudos iš minimaliai mokesčio 
daliai taikomos nuolaidos – subjektų, kurių viso turto vertė yra ne didesnė kaip 
10 mlrd. eurų, minimali mokesčio dalis yra sumažinama perpus. 

44. Nuo priežiūros mokesčio metodikos sukūrimo, mažiau svarbių įstaigų grupėje
mokesčio subjektų aukščiausiu konsolidavimo lygiu skaičius sumažėjo daugiau
kaip 15 %. Skaičiuojant minimalią mokesčio dalį subjektų skaičius mažiau
svarbių įstaigų grupėje yra naudojamas kaip vardiklis, todėl sumažėjus
bendram mokesčio subjektų skaičiui neišvengiamai padidėjo minimali mokėtina
mokesčio dalis. Padidėjus bendrai mokesčio sumai, minimali mokėtina
mokesčio dalis 2015–2018 m. padidėjo daugiau kaip 60 %.

45. Taikant siūlomą nuolaidą mažesnių mažiau svarbių įstaigų mokėtinų mokesčių
sumažėjimas faktiškai sudarytų nuo 7 iki beveik 50 %. Šis pokytis reikštų, kad
apytiksliai 100 mažiau svarbių įstaigų mokėtų mažesnį negu 1 100 eurų
mokestį5. Mokesčių subjektų, kurių mokama mokesčių suma yra mažesnė negu
2 000 eurų, skaičius padidėtų 320 % iki beveik 470. Toliau pateiktoje lentelėje
parodytas pavyzdys, kaip gali kisti įvairių įstaigų mokėtini mokesčiai.

Visas turtas (EUR) 
Bendra rizikos 
pozicija (EUR) 

2018 m. mokestis 
(EUR) 

Numatomas mokesčio dydis pritaikius 
nuolaidą (EUR) 

A įmonė 6 250 000 1 800 000 1 720 880 

B įmonė 165 000 000 60 000 000 2 970 2 120 

C įmonė 20 000 000 000 13 000 000 000 213 640 219 530 

46. Numatoma, kad finansinis poveikis mažiau svarbių įstaigų grupei priskirtiems
subjektams, kurie negalės pasinaudoti tokia nuolaida, bus ribotas. Remiantis
2018 m. duomenimis vertinama, kad šių mažiau svarbių įstaigų mokėtini
priežiūros mokesčiai padidės ne daugiau kaip 3 %, arba mažiau kaip
10 000 eurų.

47. Atlikdamas vertinimą ECB taip pat atsižvelgė į veiklos efektyvumą ir nedideles
su šiuo pokyčiu susijusias ECB tenkančias finansines sąnaudas. Kadangi
panaši metodika taikoma ir svarbioms įstaigoms, dabartinėje sistemoje
pakeitimų daryti nereikės.

48. Mažiau svarbių įstaigų mokama kintamoji mokesčio dalis būtų skaičiuojama
pagal tą patį metodą, kuris taikomas svarbioms įstaigoms:

(a) nustačius mažiau svarbias įstaigas, kurioms galima taikyti nuolaidą, jų
minimali mokesčio dalis bus sumažinta perpus;

(b) mažiau svarbių įstaigų kintamoji mokesčio dalis bus padidinta bendra
mažiau svarbioms įstaigoms pritaikytų nuolaidų suma;

5  Kaip paaiškinta 2.2 dalyje, šiame skirsnyje pateikti skaičiai, pagrįsti 2018 m. duomenimis, yra tik 
pavyzdys. 
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(c) mažiau svarbioms įstaigoms taikoma kintamoji mokesčio dalis bus
paskirstyta mažiau svarbių įstaigų grupei priklausantiems mokesčio
subjektams pagal jų mokestinius veiksnius.

49. Siūlymas taikyti nuolaidą mažiau svarbių įstaigų, kurių viso turto vertė yra ne
didesnė kaip 3 mlrd. eurų, minimaliai mokesčio daliai nelaikomas tvariu. Į šią
kategoriją patektų beveik 90 % mažiau svarbių įstaigų, todėl mažiau svarbių
įstaigų, kurių viso turto vertė yra arti šios ribos (t. y. visas turtas sudaro beveik
3 mlrd. eurų, bet šios sumos neviršija), mokėtinas priežiūros mokestis bendrai
padidėtų tiek, kad būtų viršyta suteiktos nuolaidos suma. Atsižvelgiant į tai,
buvo nuspręsta pritarti siūlymui dėl 500 mln. eurų ribos.

50. Dabar minimali mokesčio dalis sudaro 10 % visos atitinkamai įstaigų (svarbių
arba mažiau svarbių įstaigų) kategorijai taikomo mokesčio sumos. Laikoma, kad
nėra tikslinga nustatyti fiksuotą minimalios mokesčio dalies sumą, nes
skaičiavimo metodikoje atsirastų dar vienas kintamasis ir jį reikėtų nustatyti
kasmet ar bent jau periodiškai.

3.3 Priežiūros mokesčio apskaičiavimas remiantis jau 
pateiktais priežiūros duomenimis 

51. Dalis respondentų siūlė keisti mokestinių veiksnių rinkimo procedūrą ir
panaudoti FINREP ir COREP ataskaitose jau pateiktą priežiūros informaciją.
Priemonė, leidžianti mokesčio subjektams peržiūrėti savo mokestinių veiksnių
duomenis priežiūros mokesčiams skirtame interneto portale iki tada, kai šie
duomenys naudojami mokėtiniems priežiūros mokesčiams apskaičiuoti, buvo
įvertinta kaip patikrinimas, kuris turėtų likti.

52. Atsižvelgiant į naudą, kurią tai duos visam duomenų rinkimo procesui, šioms
pastaboms pritariama.

53. Kad būtų apskaičiuotas mokėtinas priežiūros mokestis, prižiūrimi subjektai ir
grupės per NKI kasmet teikia duomenis ECB apie savo visą turtą ir bendrą
rizikos poziciją.

54. Siūloma, kad didžiajai daugumai mokesčio subjektų nebereikėtų specialiai teikti
mokestinių veiksnių duomenų. Vietoj to siūloma priežiūros mokesčių
apskaičiavimui naudoti priežiūros duomenis, kuriuos NKI jau pateikė ECB pagal
Reglamentą (ES) Nr. 680/20146 ir Reglamentą (ES) 2015/534.

55. Pasikeitus mokestinių veiksnių rinkimo tvarkai atskaitomybės našta sumažės
daugiau kaip 90 % prižiūrimų subjektų ir grupių. Tačiau tai negali būti taikoma:

6  2014 m. balandžio 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 680/2014, kuriuo pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 575/2013 nustatomi įstaigų priežiūros ataskaitų teikimo 
techniniai įgyvendinimo standartai (OL L 191, 2014 6 28, p. 1). 
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(a) prižiūrimoms grupėms, kurių patronuojamųjų įmonių, įsteigtų
nedalyvaujančiose valstybėse narėse7, turtas nėra įtraukiamas
apskaičiuojant prižiūrimų grupių priežiūros mokestį (dėl to jų mokėtinas
priežiūros mokestis yra mažesnis), nes ECB negauna šių duomenų iš kitų
šaltinių;

(b) mokestį mokantiems filialams, kuriuos dalyvaujančiose valstybėse narėse
įsteigė nedalyvaujančiose valstybėse narėse įsikūrusios kredito įstaigos;
pagal Reglamentą (ES) 2015/534 jos neprivalo teikti priežiūros finansinės
informacijos. Vis dėlto tokie filialai taip pat turės galimybę nustatyti savo
viso turto mokestinį veiksnį remdamiesi prudenciniais tikslais apskaičiuota
bendra turto verte, naujausiomis audituotomis finansinėmis ataskaitomis,
parengtomis pagal tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus
(TFAS) arba taikytinus nacionalinius apskaitos teisės aktus, ar pagal
bendrą turto vertę, apskaičiuotą pagal Reglamento (ES) Nr. 468/2014
(ECB/2014/17)8 51 straipsnio 5 dalį.

Šioms dviem kategorijoms priskiriami subjektai savo mokestinių veiksnių 
duomenis turėtų ir toliau teikti ECB per savo NKI pagal dabar galiojančią tvarką. 
Mokestinių veiksnių duomenų teikimo ECB per NKI tvarkaraštis bus nustatytas 
atnaujintame Sprendime dėl mokestinių veiksnių. 

56. ECB darbo krūvis, manoma, padidės, nes reikės papildomų priemonių naujoms
procedūroms įgyvendinti ir duomenų kokybei užtikrinti, tačiau pradėjus taikyti
naują tvarką patikrinimo etapas, kai mokestį mokančių subjektų pateikti
duomenys patikrinami pagal NKI ir ECB jau turimus duomenis, būtų
nebereikalingas. Atliekant tokį patikrinimą pastebima su kokybe susijusių
trūkumų, todėl daug priežiūros duomenų ECB teikiama pakartotinai.

57. Ar naujoji tvarka pasiteisins, labai priklauso nuo to, kaip prižiūrimi subjektai ir
grupės laikosi Reglamento (ES) Nr. 680/2014 3 straipsnio 4 ir 5 dalyse išdėstytų
nuostatų. Jose nustatyta, kad audituoti duomenys ir pateiktų ataskaitų pataisos
kompetentingoms institucijoms pateikiamos nedelsiant.

58. Respondentų nuomone, galimybė pasitikrinti mokestinius veiksnius, pagal
kuriuos, kaip nustatyta Sprendimo dėl mokestinių veiksnių 4 straipsnio 2 dalyje,
bus apskaičiuojamas priežiūros mokestis, yra naudinga, todėl ši priemonė bus
naudojama ir pradėjus taikyti atnaujintą duomenų rinkimo tvarką. Jos trukmė
bus pratęsta, kad mokesčio subjektai turėtų daugiau laiko pateikti pastabų dėl
savo mokestinių veiksnių, jei, jų vertinimu, jie būtų neteisingi.

59. ECB teikiami mokestiniai veiksniai apskaičiuojami pagal konkrečios datos
duomenis (pasibaigusio mokestinio laikotarpio gruodžio 31 d.), kaip to
reikalaujama pagal Reglamento 10 straipsnį. Kadangi ECB ketina pasinaudoti

7  Žr. BPM reglamento 77 konstatuojamąją dalį. 
8  2014 m. balandžio 16 d. Europos Centrinio Banko reglamentas (ES) Nr. 468/2014, kuriuo sukuriama 

Europos Centrinio Banko, nacionalinių kompetentingų institucijų ir nacionalinių paskirtųjų institucijų 
bendradarbiavimo Bendrame priežiūros mechanizme struktūra (BPM pagrindų reglamentas) 
(ECB/2014/17) (OL L 141, 2014 5 14, p. 1). 
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jau turimais priežiūros duomenimis ir, atsižvelgiant į pakeistą pranešimų apie 
mokėtiną priežiūros mokestį siuntimo laiką (žr. 3.1 dalį), siūloma išplėsti 
mokestinių veiksnių rinkimo tvarką, kad būtų galima įtraukti mokesčio subjektus, 
įsteigtus ataskaitinę dieną ar po jos.  

60. Pagal dabar taikomą metodiką, tokiems subjektams ECB apskaičiuoja tik
minimalią mokesčio dalį, nes neturi ataskaitinės dienos duomenų. Pokyčių,
kurie įvyksta po gruodžio 31 d., bet iki mokestinio laikotarpio spalio 1 d., atveju
ECB siūlo kintamąją mokesčio dalį apskaičiuoti remiantis kitos turimos ketvirčio
priežiūros ataskaitos duomenimis. Šis pokytis turėtų įtakos tik nedideliam naujai
įsteigtų mokesčio subjektų skaičiui – remiantis ankstesne patirtimi manoma, kad
jų būtų apie 20.

61. Pavyzdžiui, pagal dabartinę tvarką, jeigu naujai įsteigtai kredito įstaigai
aukščiausiu konsolidavimo lygiu dalyvaujančiose valstybėse narėse leidimas
suteikiamas 2019 m. vasario 10 d., duomenų apie mokestinius veiksnius
nebūtų, nes ataskaitinę datą (t. y. 2018 m. gruodžio 31 d.) įstaiga dar nebuvo
įsteigta. Todėl metinis priežiūros mokestis už 2019 m. mokestinį laikotarpį šiam
subjektui būtų apskaičiuojamas taikant tik minimalią mokesčio dalį už pilnus
mėnesius mokestiniu laikotarpiu, kai įstaiga buvo prižiūrimas subjektas9, t. y. už
dešimt mėnesių nuo 2019 m. kovo iki gruodžio mėn. imtinai.

62. Pagal siūlomą pakeitimą, be minimalios mokesčio dalies, ECB atsižvelgtų į
institucijos 2019 m. kovo pabaigoje priežiūros ataskaitose nurodytą visą turtą ir
bendrą rizikos poziciją ir naudotų šiuos duomenis kintamajai mokesčio daliai už
visus mėnesius, už kuriuos mokesčio subjektas turi mokėti priežiūros mokestį,
apskaičiuoti (šiame pavyzdyje, dešimt mėnesių nuo 2019 m. kovo mėn. iki
2019 m. gruodžio  mėn.). Standartinė tvarka mokesčio subjektui būtų taikoma
nuo 2020 m.

63. Ta pati metodika bus taikoma naujam filialui, kurį dalyvaujančioje valstybėje
narėje įsteigia nedalyvaujančioje valstybėje narėje įsikūrusi kredito įstaiga;
pagal Reglamentą (ES) 2015/534 tokie filialai privalo teikti priežiūros finansinę
informaciją. Filialai, kurie, vadovaujantis Reglamento (ES) 2015/534
nuostatomis, priežiūros finansinės informacijos teikti neprivalo, šiuos duomenis
teikia ECB per NKI pagal ECB nustatytą tvarką.

64. Po spalio 1 d. įsteigti subjektai mokės minimalią mokesčio dalį už pilnus
mėnesius, kai buvo vykdoma jų priežiūra.

65. Mokestinių veiksnių nustatymo ir rinkimo proceso pokyčiai bus įgyvendinti iš
dalies keičiant Sprendimą dėl mokestinių veiksnių.

66. Vienas respondentas pasiūlė pratęsti laikotarpį, už kurį būtų skaičiuojami
priežiūros mokesčiai, ir įtraukti mėnesį, kai priežiūra nutraukiama.

9  Žr. Reglamento 7 straipsnio 1 dalį. 
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67. Pagal dabartinę tvarką, kai prižiūrimas subjektas nutraukia veiklą (pvz.,
panaikinus jo licenciją arba uždarius prižiūrimą filialą), priežiūros mokestis
apskaičiuojamas už pilnus mėnesius, kai buvo vykdoma subjekto ar grupės
priežiūra.

68. Panašus metodas taikomas ir neseniai veiklos leidimą gavusių mokesčio
subjektų atžvilgiu, nes ECB mokestį skaičiuoja už pilnus mėnesius, kai buvo
vykdyta priežiūra. Kadangi šis metodas laikomas teisingu ir proporcingu, į
minėtą pasiūlymą nebuvo atsižvelgta.
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4 Kitos pastabos dėl priežiūros mokesčio 
sistemos 

69. Tolesniuose skirsniuose apžvelgiami ECB atsakymai į gautas pastabas dėl
mokesčio mokėjimo tvarkos, dėl kurių Reglamento atnaujinti nereikia.

4.1 Apimtis 

70. Vienas respondentas išreiškė nuomonę, kad ECB neturėtų taikyti priežiūros
mokesčių subjektams, kurių jis pats tiesiogiai neprižiūri (t. y. mažiau svarbioms
įstaigoms). Buvo pabrėžta, kad šie subjektai jau moka metinius priežiūros
mokesčius savo NKI.

71. ECB buvo pavesta vykdyti netiesioginę mažiau svarbių įstaigų priežiūrą, o su ja
sietinos ir tam tikros išlaidos, todėl šie subjektai turi mokėti priežiūros
mokesčius.

72. BPM reglamento 30 straipsnyje nustatyta, kad ECB taiko metinį priežiūros
mokestį ir iš jo dengiamos ECB patirtos išlaidos, susijusios su šio BPM
reglamento 4–6 straipsniais jam pavestų uždavinių vykdymu. Šie straipsniai
apima ir netiesioginę mažiau svarbių įstaigų priežiūrą.

73. Be to, BPM reglamento 77 konstatuojamojoje dalyje nustatyta, kad, siekiant
užtikrinti ECB nepriklausomumą nuo nederamos įtakos, priežiūros sąnaudas
turėtų padengti prižiūrimi subjektai. BPM reglamento 6 straipsnyje nustatyta,
kad ECB yra atsakingas už tai, kad BPM veiktų veiksmingai ir nuosekliai. Be to,
pagal BPM reglamente nustatytas ECB ir NKI pareigas ECB prižiūri, kaip veikia
visa sistema. ECB taip pat buvo pavesta vykdyti svarbių ir mažiau svarbių
įstaigų makroprudencinę priežiūrą. Todėl mokesčiai taikomi ir ECB netiesiogiai
prižiūrimoms mažiau svarbioms įstaigoms. Jais padengiamos ECB išlaidos,
patirtos vykdant BPM reglamentu jam pavestus uždavinius.

74. Pagal BPM reglamento 30 straipsnio 5 dalį, ECB priežiūros mokesčiai nedaro
poveikio NKI teisei nustatyti mokesčius pagal nacionalinę teisę.

75. Kitas respondentas siūlė, kad Reglamento nuostatos būtų taikomos ir finansų
kontroliuojančiosioms bendrovėms bei mišrią veiklą vykdančioms finansų
kontroliuojančiosioms bendrovėms. Tas pats respondentas pageidavo
paaiškinimo, kodėl ECB metinius priežiūros mokesčius apskaičiuoja tik
aukščiausiu konsolidavimo lygiu.

76. Vadovaudamasis BPM reglamento 30 straipsnio 1 dalimi, ECB metinį priežiūros
mokestį gali taikyti tik dalyvaujančiose valstybėse narėse įsteigtoms kredito
įstaigoms ir nedalyvaujančiose valstybėse narėse įsteigtų kredito įstaigų
filialams, kurie įsteigti dalyvaujančiose valstybėse narėse.
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77. Pagal BPM reglamento 30 straipsnio 3 dalyje išdėstytas nuostatas, ECB privalo
mokestį apskaičiuoti pagal aukščiausią konsolidavimo lygį dalyvaujančiose
valstybėse narėse. Aukščiausias konsolidavimo lygis dalyvaujančiose
valstybėse narėse apima ir dalyvaujančiose valstybėse narėse įsteigtas finansų
kontroliuojančiąsias bendroves bei mišrią veiklą vykdančias finansų
kontroliuojančiąsias bendroves.

4.2 Mokestiniai veiksniai 

Nedalyvaujančiose valstybėse narėse ir trečiosiose šalyse įsteigtų 
subjektų turto neįtraukimas 

78. Vienas respondentas pasiūlė pakeisti Reglamento nuostatas taip, kad nebūtų
galimybės sumažinti metinį mokestį laikinai (ataskaitinę dieną) ar visam laikui
perkeliant pagal riziką įvertintą turtą už valstybės ribų.

79. Siekiant ir toliau užtikrinti paprastą mokestinių veiksnių duomenų teikimo tvarką
ir apriboti mokestį mokantiems subjektams tenkančią naštą, šiam siūlymui
nepritarta.

80. Pagal BPM reglamento 30 straipsnio 3 dalyje išdėstytas nuostatas, mokesčiai
apskaičiuojami pagal aukščiausią konsolidavimo lygį dalyvaujančiose
valstybėse narėse. BPM reglamento 77 konstatuojamojoje dalyje nurodyta, kad
apskaičiuojant mokesčius neturėtų būti įtraukiamos patronuojamosios įmonės,
įsteigtos nedalyvaujančiose valstybėse narėse. Paprastai prižiūrimos grupės
turėtų neįtraukti nedalyvaujančiose valstybėse narėse ir trečiosiose šalyse
įsteigtų patronuojamųjų įmonių turto10, tačiau reikiamų duomenų rengimo
išlaidos gali būti didelės. Dėl šios priežasties prižiūrimos grupės turi galimybę
mokėti mokestį, apskaičiuotą pagal aukščiausiu konsolidavimo lygiu
dalyvaujančiose valstybėse narėse surinktus duomenis, įskaitant
nedalyvaujančiose valstybėse narėse įsteigtas patronuojamąsias įmones, net
jeigu dėl tokios metodikos mokėtinas mokestis būtų didesnis.

81. Pažymima, jog būtų įmanoma sušvelninti mokestinių veiksnių iškraipymus dėl
turto perkėlimo už valstybės ribų, tačiau tai pareikalautų papildomų sąnaudų.
Gali būti, kad mokestį mokantiems subjektams tektų papildoma ataskaitų
teikimo našta (ataskaitas reikėtų teikti dažniau arba jos būtų sudėtingesnės,
jeigu būtų grindžiamos turto laikymo, o ne ataskaitiniu laikotarpiu;
sudėtingesnės duomenų tikrinimo procedūros) arba būtų apribota dabartinė
tvarka, pagal kurią leidžiama neįtraukti nedalyvaujančiose valstybėse narėse ir
trečiosiose šalyse įsteigtų patronuojamųjų įstaigų, o tai neatitiktų BPM
reglamento 77 konstatuojamosios dalies nuostatų.

10  Reglamento 10 straipsnio 3 dalies c punktas. 
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82. Kitas respondentas pasiūlė, apskaičiuojant priežiūros mokestį, neįtraukti
nedalyvaujančiose valstybėse narėse ir trečiosiose šalyse įsteigtų filialų turto,
kaip numatyta tokiose šalyse įsteigtų patronuojamųjų įmonių atveju.

83. Pagal BPM reglamento 30 straipsnio 3 dalyje išdėstytas nuostatas, mokesčiai
apskaičiuojami pagal aukščiausią konsolidavimo lygį dalyvaujančiose
valstybėse narėse. Atitinkamai, apskaičiuojant priežiūros mokesčius reikia
įtraukti dalyvaujančiose valstybėse narėse įsteigtų kredito įstaigų filialų, kurie
įsteigti nedalyvaujančiose valstybėse narėse ir trečiosiose šalyse, turtą.

Mokestinių veiksnių nustatymas 

84. Keletas respondentų pateikė siūlymų dėl mokestinių veiksnių nustatymo
metodikos. Siūlyta:

(a) apskaičiuojant metinį priežiūros mokestį atsižvelgti į daugiau mokestinių
veiksnių, pavyzdžiui, jurisdikcijų, kuriose subjektas vykdo veiklą, skaičių,
juridinių subjektų konsoliduotoje grupėje skaičių, skirtingas pastangas,
priklausomai nuo vyraujančios rizikos kategorijos, išreikštos kapitalo
poreikio koeficientu;

(b) į viso turto vertę neįtraukti skatinamųjų paskolų;

(c) bendrą rizikos poziciją skaičiuoti pagal standartizuotą metodą, o ne pagal
vidinį modelį;

(d) pakoreguoti bendros rizikos pozicijos mokestinį veiksnį taikant koeficientą,
nustatytą pagal subjekto P2R+P2G11 rodiklio ir atitinkamos grupės
P2R+P2G vidutinio rodiklio santykį.

85. Visus šiuos siūlymus vienija tai, kad dėl jų kyla su duomenų prieinamumu,
patikimumu ar objektyvumu susijusių sunkumų, todėl šiems siūlymams
nepritarta.

86. BPM reglamente nustatyta, kad mokestiniai veiksniai turi būti grindžiami
objektyviais kriterijais, susijusiais su prižiūrimo subjekto svarba ir rizikos profiliu,
įskaitant jo pagal riziką įvertintą turtą. Rinkdamasis tinkamiausias šių kriterijų
įvertinimo priemones, ECB siekė, kad visiems prižiūrimiems subjektams tektų
kuo mažesnė administracinė ir veiklos našta. Priežiūrinės atskaitomybės
sistema jau apima visam turtui ir bendrai rizikos pozicijai apskaičiuoti taikomas
priemones. Jos yra gerai parengtos ir daugumos prižiūrimų subjektų atveju –
audituojamos.

87. Gali būti, kad netaikant šių priemonių tiek ECB, tiek mokesčio subjektai patirtų
didelių su tokių pokyčių įgyvendinimu susijusių sąnaudų, nes, pavyzdžiui,
duomenis turėtų patvirtinti nepriklausomos trečiosios šalys.

11  P2R = privalomas 2 ramsčio kapitalas; P2G = rekomenduojamas 2 ramsčio kapitalas. 
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88. Be to, dėl siūlomų pakeitimų būtų apribotos ECB galimybės supaprastinti
duomenų rinkimo procesą (paaiškinta 3.3 dalyje), nes kai kurioms priemonėms
būtų reikalinga speciali ataskaitų teikimo sistema.

Mokestį mokančių filialų mokestiniai veiksniai 

89. Vienas iš respondentų pasiūlė, kad mokestį mokantys filialai turėtų pateikti savo
bendros rizikos pozicijos sumą ir ji turėtų būti įtraukiama apskaičiuojant metinį
priežiūros mokestį. Keletas respondentų pasiūlė, kad mokestį mokančių filialų
viso turto mokestinio veiksnio svoris būtų padidintas iki 100 %.

90. Šiems siūlymams nepritariama, nes vertinama, kad bendras duomenų trūkumas
ir dėl trūkstamų duomenų nustatymo patiriamos didelės finansinės sąnaudos
būtų neproporcingos, vertinant pagal objektyvų svarbos kriterijų ir atitinkamų
subjektų rizikos profilį.

91. Paprastai duomenų apie filialų bendros rizikos pozicijos mokestinį veiksnį
neturima, todėl reikalavimas nustatyti bendros rizikos pozicijos vertę šiuos
subjektus pernelyg apsunkintų. Kadangi šie subjektai neprivalo teikti šių
duomenų pagal suderintas statistikos duomenų teikimo sistemas, ECB būtų
sudėtinga ir brangu šiuos duomenis patvirtinti.

92. 2018 m. ECB mokesčius taikė mažiau kaip 200 mokesčius mokančių filialų.
Nors jie sudaro pakankamai didelę mažumą, reikėtų pripažinti, kad dauguma jų
yra mažiau svarbios įstaigos, kurių viso turto vertė yra mažesnė kaip 3 mlrd.
eurų. Su šiais pasiūlymais susijęs mokestį mokančių filialų ir ECB sąnaudų
padidėjimas laikomas neproporcingu, atsižvelgiant į bendrą iš šių subjektų
surenkamą mokesčių sumą. 2018 m. ši suma sudarė apytikriai 1 % visos
sumos.

93. Vertinama, kad viso turto, kuriam taikomas 50 % rizikos koeficientas, kaip
vienintelio filialų mokestinio veiksnio naudojimas yra proporcingas vykdomai
priežiūrai.

94. Buvo gautas pasiūlymas, kad mokestį mokantys filialai neprivalėtų teikti
auditoriaus patvirtintų finansinių ataskaitų, nes filialų statistinių duomenų
paprastai neprivaloma audituoti kitais apskaitos ir atskaitomybės tikslais.
Respondentas paaiškino, kad išlaidos tokiam patvirtinimui gauti neretai yra
didesnės už mokėtiną mokestį.

95. Vadovaudamasis principu, kad su reikalaujamų duomenų pateikimu susijusios
sąnaudos turėtų būti proporcingos taikomiems mokesčiams, ECB siūlo
pakoreguoti šį reikalavimą atnaujintame Sprendime dėl mokestinių veiksnių.
Mokestį mokančių filialų būtų reikalaujama pateikti vadovybės pasirašytą raštą,
patvirtinantį viso turto sumą; ja būtų remiamasi apskaičiuojant metinį priežiūros
mokestį. Tokį vadovybės raštą privalės pateikti visi mokestį mokantys filialai
nepriklausomai nuo to, ar viso turto mokestinis veiksnys buvo nustatytas
remiantis prudenciniais tikslais apskaičiuota bendra turto verte, naujausiomis
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metinėmis finansinėmis ataskaitomis, parengtomis pagal tarptautinius 
finansinės atskaitomybės standartus (TFAS) arba taikytinus nacionalinius 
apskaitos teisės aktus, ar pagal bendrą turto vertę, apskaičiuotą pagal 
Reglamento (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) 51 straipsnio 5 dalį.  

96. Pagal dabartinę teisinę sistemą, mokestį mokantys filialai privalo pateikti viso
turto dydį, nustatytą remiantis statistiniais duomenimis, teikiamais pagal
Reglamentą (ES) Nr. 1071/201312. Pagal šio reglamento nuostatas,
pateikiamus duomenis turi patvirtinti auditorius, atitinkamai patikrinęs filialo
finansines ataskaitas.

97. Manoma, kad atlikus šį pakeitimą ir toliau bus užtikrinamas sąžiningas
mokesčio apskaičiavimo procesas ir atitinkamai didinamas priežiūros sistemos
teisingumas.

4.3 Priežiūros sąnaudos 

98. Kaip padengiamos išlaidos, kurias ECB patiria vykdydamas priežiūros
uždavinius, reglamentuoja BPM reglamento 30 straipsnis. Nors priežiūros
sąnaudų klausimas į 2017 m. rengtų viešų konsultacijų aprėptį nepateko, dėl jo
ECB sulaukė keleto pastabų. Kadangi dėl Reglamento peržiūros nenumatoma
keisti BPM reglamento, visi siūlomi pakeitimai turi atitikti BPM reglamento
nuostatas.

99. Keletas respondentų pasiūlė įsteigti komitetą ar sukurti kitą priežiūros struktūrą
priežiūros mokesčių sumai ir ECB Bankų priežiūros tarnybos biudžetui stebėti.
Tuo pat metu keletas respondentų ragino sumažinti ECB sąnaudas ir apriboti
galimybes pasitelkti išorės konsultantus.

100. BPM reglamente išsamiai nustatytos su priežiūros mokesčiais susijusios ECB
atskaitomybės, audito ir informacijos teikimo prievolės ir, kalbant apie išteklius,
aiškiai minimas jo vykdomos priežiūros veiklos nepriklausomumas13. BPM
reglamento 77 konstatuojamojoje dalyje dar kartą pabrėžiama
nepriklausomumo svarba, nurodant, kad ECB ištekliai turi būti gaunami tokiu
būdu, kad būtų užtikrintas ECB nepriklausomumas nuo nederamos NKI ir rinkos
dalyvių įtakos.

101. ECB yra visapusiškai įsipareigojęs savo išteklius naudoti apdairiai, veiksmingai
ir efektyviai. Įdiegta valdymo struktūra yra išdėstyta dėl Reglamento projekto
2014 m. rengtų konsultacijų rezultatus apibendrinančio pareiškimo D.3.1 dalyje.

102. Vienas respondentas pasiūlė, kad ECB kasmet skelbtų išsamią informaciją apie
savo išteklių panaudojimą, susijusias sąnaudas ir šių sąnaudų paskirstymą

12  2013 m. rugsėjo 24 d. Europos Centrinio Banko reglamentas (ES) Nr. 1071/2013 dėl pinigų finansinių 
institucijų sektoriaus balanso (nauja redakcija) (ECB/2013/33) (OL L 297, 2013 11 7, p. 1). 

13  BPM reglamento 75 ir 77 konstatuojamosios dalys. 

https://www.bankingsupervision.europa.eu/legalframework/publiccons/pdf/fees/draft-ssm-fees-regulation-feedback201410.en.pdf?b98e01c9161451cba50d3f9c72d44fb9
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svarbioms įstaigoms ir mažiau svarbioms įstaigoms. Kiti respondentai pasiūlė 
rengti vidutinės trukmės laikotarpio ECB biudžeto prognozę. 

103. ECB su šiomis pastabomis iš dalies sutinka.

104. ECB, reaguodamas į 2017 m. rengtų konsultacijų metu gautas pastabas dėl
skaidrumo naudojant priežiūrai skirtus išteklius ir dėl visos mokesčio sumos
padalijimo svarbioms ir mažiau svarbioms įstaigoms, sustiprino informacijos
biudžeto ir mokesčio klausimais teikimą ECB priežiūros veiklos metų ataskaitoje
ir bankų priežiūrai skirtoje ECB interneto svetainėje.

105. Pavyzdžiui, svetainės skiltyje Visas metinis mokestis ECB pateikia išsamesnį
sąnaudų, kuriomis grindžiami priežiūros mokesčiai, išskaidymą ir paaiškinimą,
dėl kurių pagrindinių veiksnių sąnaudos padidėjo. Nauja išsami informacija apie
priežiūros sąnaudas pateikiama ir ECB priežiūros veiklos metų ataskaitoje.
Informacija apie sąnaudas pateikiama pagal priežiūros veiklą, kartu nurodant
metinius pokyčius. Svetainės turinys yra atnaujinamas balandžio pabaigoje
skelbiant kasmetinį sprendimą dėl visos už atitinkamą mokestinį laikotarpį
mokėtinos mokesčių sumos, o kasmet kovo mėn. skelbiamoje ECB priežiūros
veiklos metų ataskaitoje daugiausia dėmesio skiriama praėjusio mokestinio
laikotarpio faktiniams skaičiams. Per šias dvi priemones pateikiamas išsamus
Europos bankų priežiūros planuotų ir faktinių išlaidų vaizdas ir taip užtikrinamas
geresnis prižiūrimų subjektų ir grupių supratimas.

106. ECB pritaria nuomonei, kad vidutinės trukmės laikotarpio biudžeto prognozė su
mokesčiu susijusiose procedūrose praverstų. Išlaidos įprastinėms užduotims
atlikti stabilizavosi, tačiau dabartinėje padėtyje vis dar esama išskirtinių
užduočių (pvz., tikslinė vidaus modelių peržiūra) ir nenumatytų pokyčių (pvz.,
Brexitas). Todėl rengiant būsimas ataskaitas bus svarstoma galimybė teikti
vidutinės trukmės laikotarpio prognozę.

107. Šiame kontekste turėtų būti įvertinta tai, kad ECB iki šiol teikti įverčiai
pasitvirtino. Pavyzdžiui, 2014 m. gegužės mėn. viešų konsultacijų dokumente
numatyti dydžiai atitiko faktinius pokyčius (pvz., pasitvirtino tai, kad svarbių
įstaigų ir mažiau svarbių įstaigų dalys sudarys atitinkamai apie 85 ir 15 % ir kad
svarbioms įstaigoms tenkantis mokestis vidutiniškai bus 0,7–2,0 mln., o mažiau
svarbioms įstaigoms – 2 000–7 000 eurų).

108. Jeigu bus įgyvendintas pasiūlymas pereiti prie priežiūros mokesčio taikymo
ex post (3.1 dalis), ECB ir toliau kasmet ECB priežiūros veiklos metų ataskaitoje
skelbs paskaičiuotą visų metinių sąnaudų sumą. Jei metinis priežiūros mokestis
būtų skirstomas kitų metų pirmąjį pusmetį pagal faktines sąnaudas, mokesčio
subjektai, remdamiesi šia suma, galėtų apskaičiuoti savo finansinius atidėjinius
pagal bankų priežiūrai skirtos ECB interneto svetainės skiltyje Mokesčio
apskaičiavimas nurodytus veiksmus.

109. Vienas respondentas išreiškė lūkestį, kad mažės priežiūros mokesčiai
nacionaliniu lygmeniu, nes tam tikri NKI uždaviniai buvo perduoti ECB.

https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/publications/annual-report/html/index.en.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/organisation/fees/html/index.lt.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/organisation/fees/total/html/index.lt.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/publications/annual-report/html/ssm.ar2018%7E927cb99de4.lt.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/legalframework/publiccons/pdf/fees/draft-ssm-fees-regulation201405.lt.pdf?b98e01c9161451cba50d3f9c72d44fb9
https://www.bankingsupervision.europa.eu/organisation/fees/calculator/html/index.lt.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/organisation/fees/calculator/html/index.lt.html
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110. Pagal BPM reglamento 30 straipsnio 5 dalį, nuostatos dėl priežiūros mokesčių
nedaro poveikio NKI teisei nustatyti mokesčius. Taigi ECB neturi įtakos
nacionalinių priežiūros mokesčių dydžiui ar tam, kurias priežiūros sąnaudas turi
padengti prižiūrimi subjektai ir grupės nacionaliniu lygmeniu.

111. Du respondentai prašė paaiškinti apie ankstesniais mokestiniais laikotarpiais
negautinų mokesčio sumų įtraukimą skaičiuojant metines sąnaudas. Išreikšta
nuomonė, kad dėl šių mokesčio sumų neturėtų didėti visų įstaigų priežiūros
mokesčiai.

112. Kaip nurodyta BPM reglamento 30 straipsnio 1 dalyje, ECB privalo padengti
išlaidas, patirtas vykdant jam pavestus priežiūros uždavinius. Neįtraukus
negautinų mokesčio sumų, ši nuostata būtų pažeista.

113. ECB yra įsipareigojęs užtikrinti sklandžią mokesčio surinkimo tvarką ir turi
priemonių, taikytinų nesumokėjimo atveju. Tai išsami raginimo sumokėti mokestį
procedūra ir teisinės priemonės, taikomos tada, kai mokesčio surinkti
nepavyksta. Delspinigiai skaičiuojami už kiekvieną dieną pradedant nuo tos
dienos, kurią mokestis turėjo būti sumokėtas.

114. Apskritai, priežiūros mokesčius ECB renka sėkmingai – surinkimo rodiklis yra
didesnis nei 99 %. Iki šiol nesurinktos tik labai mažos sumos ir kol kas
atitinkamos tolesnės procedūros nebuvo taikytos. Iš delspinigių gautinų pajamų
suma mažinama bendra tais metais mokėtino mokesčio suma.

115. Mokesčio sumos laikomos negautinomis vadovaujantis taikomais apskaitos
standartais. Taigi mokesčiai, kurių prižiūrimi subjektai ir grupės nesumokėjo,
bus laikomi negautinais jų nurašymo metu. Tuomet nurašyta suma bus
pridedama prie būsimo metinio priežiūros mokesčio, kaip numatyta Reglamento
5 straipsnio 3 dalies a punkte. Jeigu mokestis sumokamas vėliau, gauta suma
bus sumažintas paskesnių metų metinis priežiūros mokestis.

4.4 Mokesčio subjekto vaidmuo 

116. Keletas respondentų pasiūlė patikslinti Reglamento 4 straipsnį dėl ECB
atliekamo mokesčio subjekto paskyrimo. ECB teisė paskirti mokesčio subjektą
yra suprantama, tačiau respondentai siūlo šią teisę apriboti paliekant tik atvejus,
kai mokestį mokančių subjektų grupė mokesčio subjekto nepaskiria.

117. ECB turi turėti teisę išimtiniais atvejais vienašališkai nustatyti, kas bus mokesčio
subjektas. Tai, pavyzdžiui, gali būti atvejai, kai mokesčio subjektas nevykdo
savo įsipareigojimų ECB ir kai grupė mokesčio subjekto nepaskiria laiku. Todėl
nesiūloma jokių 4 straipsnio pakeitimų. Mokesčio subjektas yra individualiai
atsakingas už tai, kad būtų sumokėtas visų grupei priklausančių prižiūrimų
subjektų priežiūros mokestis, ir priežiūros mokesčio sumokėjimo klausimu nėra
bendros grupę sudarančių prižiūrimų subjektų atsakomybės.
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118. ECB šia teise naudojasi tik gerai įvertinęs padėtį. Iki šiol ja pasinaudota tik du
kartus, kai 2015 m. buvo skaičiuojamas priežiūros mokestis, o atitinkami
subjektai nebuvo paskyrę mokesčio subjekto.

119. Du respondentai prašė paaiškinti, kada turėtų būti naudojama supaprastinta, o
ne standartinė pranešimo apie mokesčio subjektą forma.

120. Pagal siūlomą mokesčio subjekto skyrimo procedūrą supaprastinta pranešimo
apie mokesčio subjektą forma nebebus teikiama.

121. Visos prižiūrimą grupę sudarančios mokestį mokančios įstaigos privalo paskirti
vieną mokestį mokantį subjektą, kuris veiktų kaip mokesčio subjektas visos
grupės vardu. Savo mokesčio subjektą grupė paskiria paštu nusiųsdama
standartinę pranešimo apie mokesčio subjektą formą ECB. Pranešimas yra
tinkamas, tik jei:

(a) jame nurodytas grupės, dėl kurios teikiamas pranešimas, pavadinimas;

(b) jį pasirašė mokesčio subjektas visų grupę sudarančių prižiūrimų subjektų
vardu;

(c) ECB jį gauna ne vėliau kaip iki mokestinio laikotarpio rugsėjo 30 d. (kad į jį
atsižvelgtų rengdamas pranešimus apie mokėtiną mokestį už tą mokestinį
laikotarpį).

122. Prieš prasidedant kiekvienam priežiūros mokesčių ciklui, prižiūrimos grupės
privalo pateikti i) informaciją apie visus paskirto mokesčio subjekto pasikeitimus
ir ii) kai taikytina, prie paskirto mokesčio subjekto prisijungusių naujų
patronuojamųjų įmonių aiškų sutikimą. Pagal dabartines nuostatas tai privaloma
padaryti ne vėliau kaip iki kiekvienų metų liepos 1 d. Kad tai derėtų su perėjimu
prie apmokestinimo ex post, siūloma šį terminą nukelti iki kiekvienų metų
rugsėjo 30 d.

123. Reglamento 13 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad mokesčio subjektas atsako už
kontaktinių duomenų, reikalingų pranešimui apie mokestį pateikti, atnaujinimą ir
praneša ECB apie visus šių duomenų pasikeitimus.

4.5 Paaiškinimai apie priežiūros mokesčiui apskaičiuoti 
naudojamą metodiką 

Minimali mokesčio dalis 

124. Keletas respondentų pasiūlė, kad, apskaičiuodamas prižiūrimiems subjektams
tenkančią minimalią mokesčio dalį, ECB turėtų patikslinti ataskaitinę datą, kurią
nustatomas į skaičiavimą įtrauktų mokesčio subjektų skaičius.
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125. Vidutinis mokesčio subjektų, įtrauktų į priežiūros mokesčio apskaičiavimą,
skaičius jau yra pateiktas ir jį galima rasti bankų priežiūrai skirtos ECB interneto
svetainės skiltyje Mokesčio apskaičiavimas.

126. Norėdami tiksliau apskaičiuoti mokėtiną mokestį mokesčio subjektai gali
naudotis tinklalapyje pateiktu algoritmu. Kad būtų aiškiau, tinklalapyje taip pat
pateikti pavyzdiniai skaičiavimai. Mokesčio subjektai gali pasiskaičiuoti
mokėtiną priežiūros mokestį pakeisdami nurodytas pavyzdines sumas savo
mokestinių veiksnių duomenimis. Kad mokesčio subjektams būtų lengviau atlikti
skaičiavimus, tinklalapyje pateiktus duomenis ECB ketina atnaujinti kasmet
maždaug tuo metu, kai išsiunčiami pranešimai apie mokėtiną metinį mokestį.

127. ECB apskaičiuoja priežiūros mokestį kas mėnesį, kad būtų atsižvelgta į
prižiūrimų subjektų ir grupių skaičiaus pokyčius dėl naujų leidimų suteikimo,
leidimų panaikinimo ar priežiūros statuso pasikeitimo iš svarbios įstaigos į
mažiau svarbią įstaigą ar atvirkščiai.

128. Vis dėlto, ECB pataria tai vertinti kritiškai – negalima tiksliai apskaičiuoti
numatomos mokėtinos sumos, nes prižiūrimų subjektų ir grupių skaičius, taigi
atitinkamai ir mokesčio subjektų skaičius, nuolat keičiasi. Be to, jeigu banke po
galutinės dienos, iki kurios reikia pateikti metiniam priežiūros mokesčiui
apskaičiuoti reikalingą informaciją, įvyksta pokyčių, gali būti atliekami priežiūros
mokesčio koregavimai atgaline data.

129. Vienas respondentas pasiūlė, kad ECB turėtų skelbti atsisiųsdinamą „Excel“
failą, kuriame visiems rinkos dalyviams būtų pateikta pagrindinė informacija,
pavyzdžiui, pavadinimas, priežiūros statusas, visas turtas ir pagal riziką
įvertintas turtas.

130. Konfidencialumo sumetimais ECB negali skelbti atskirų bankų duomenų. Tačiau
pažymėtina, kad ši pastaba buvo pateikta siūlant gerinti preliminarių mokėtinų
priežiūros mokesčių apskaičiavimą, o į tai ECB jau atsižvelgė anksčiau
paminėtomis priemonėmis.

Kintamoji mokesčio dalis 

131. Keletas respondentų prašė pateikti paaiškinimą, ar nuolaida, taikoma
mažesnėms svarbioms įstaigoms, kurių visas turtas neviršija 10 mlrd. eurų,
reiškia didesnę kintamąją mokesčio dalį.

132. Atsakydamas į šias pastabas, ECB pateikė paaiškinimą bankų priežiūrai skirtos
ECB interneto svetainės skiltyje Mokesčio apskaičiavimas.

133. Patvirtinta, kad mažesnėms svarbioms įstaigoms taikomos nuolaidos suma yra
pridedama prie sumos, kuri turi būti padengta iš kintamosios mokesčio dalies.
Tai numatyta Reglamento 10 straipsnio 6 dalies c punkte: „kintamoji mokesčio
dalis yra skirtumas tarp kiekvienos prižiūrimų subjektų kategorijos visos metinių

https://www.bankingsupervision.europa.eu/organisation/fees/calculator/html/index.lt.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/organisation/fees/calculator/html/index.lt.html
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priežiūros mokesčių sumos <...> ir tos pačios kategorijos minimalios mokesčio 
dalies.“ 

134. Procese atliekami techniniai veiksmai taip pat taikomi apskaičiuojant minimalios
mokesčio dalies nuolaidą mažesnėms mažiau svarbioms įstaigoms, kaip
nurodyta 3.2 dalyje.

Kita 

135. Vienas respondentas pasiūlė apsvarstyti galimybę nustatyti specialius
mokesčius už specifinius (nepasikartojančius) uždavinius ir visiems
prižiūrimiems subjektams padalyti tik likusią sąnaudų dalį.

136. BPM reglamento 30 straipsnio 3 dalyje aiškiai nustatyti objektyvūs kriterijai,
kuriais grindžiami priežiūros mokesčiai – konkrečiai, tai svarba ir rizikos profilis,
įskaitant pagal riziką įvertintą turtą.

137. Be to, nustatant uždavinių, kuriems galėtų būti taikomi specialūs mokesčiai,
sąrašą, taikant sudėtingą sąnaudų apskaičiavimo metodiką ir dėl tokių
mokesčių įdiegiant atskirą mokesčio surinkimo procesą susidarytų didelė
administracinė našta ir atitinkamas sąnaudas reikėtų pridėti prie visos mokėtino
mokesčio sumos.

4.6 Pranešimų apie priežiūros mokestį pateikimo ir jo 
mokėjimo tvarka  

138. Vienas respondentas prašė sumažinti palūkanų normą už pavėluotus
mokėjimus – nuo dabar taikomos ECB pagrindinių refinansavimo operacijų
palūkanų normos, padidintos 8 procentiniais punktais, iki ne didesnės kaip 6 %
fiksuotosios palūkanų normos arba, pageidautina, iki kintamosios normos plius
2 %. Kitas respondentas pasiūlė pailginti priežiūros mokesčio sumokėjimo
terminą nuo 35 iki 45 dienų.

139. Šioms pastaboms nepritariama.

140. Dabartinė norma, t. y. ECB pagrindinių refinansavimo operacijų palūkanų norma
plius 8 procentiniai punktai, yra pagrįsta Direktyvos 2011/7/ES14 nuostatomis,
kad teisės aktuose nustatytos palūkanos turi būti lygios referencinių palūkanų
normų ir ne mažiau kaip 8 procentinių punktų sumai. Nors pripažįstama, kad ši
direktyva yra skirta kovai su pavėluotais mokėjimais komerciniuose sandoriuose
ir todėl nėra tiesiogiai taikoma priežiūros mokesčių surinkimui, manytina, kad ja
derėtų vadovautis nustatant pavėluotų mokėjimų palūkanų normą Reglamente.

14  2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/7/ES dėl kovos su pavėluotu 
mokėjimu, atliekamu pagal komercinius sandorius (OL L 48, 2011 2 23, p. 1). 



ECB reglamento dėl priežiūros mokesčių pakeitimai – Kitos pastabos dėl priežiūros 
mokesčio sistemos 26 

141. Be to, reikėtų nepamiršti, kad už pavėluotus mokėjimus gautos palūkanos yra
naudojamos paskesnių mokestinių laikotarpių mokėtinų metinių priežiūros
mokesčių sumai mažinti.

142. Kaip nurodyta 2014 m. rengtų viešų konsultacijų dėl Reglamento pirminio
projekto rezultatus apibendrinančiame pareiškime, ECB mano, kad 30 dienų
laikotarpis yra kiekvienam bankui pakankamas terminas apdoroti ir apmokėti
sąskaitas. Penkios papildomos dienos pridėtos siekiant užtikrinti, kad
mokėjimams įvykdyti mokesčio subjektai turėtų visą 30 dienų laikotarpį.
Atsižvelgiant į tai, kad pranešimai apie mokestį yra pateikiami interneto portalu
ir apie tai yra pranešama el. paštu, didžiąją šio penkių dienų laikotarpio dalį
galima skirti mokesčio subjekto vidaus procedūroms. Be to, kaip rodo patirtis,
su sunkumais laikantis šio termino susiduria labai mažai bankų. Todėl
pasiūlymas nustatyti 45 dienų terminą atmetamas.

143. Kitame pastabų rinkinyje pasiūlyta į pranešimą apie mokestį įtraukti papildomos
informacijos, kad nustatytas mokėtinas priežiūros mokestis būtų labiau
suprantamas.

144. Pastaba iš dalies priimta.

145. Kalbant apie priemones papildomai informacijai suteikti, manoma, kad bankų
priežiūrai skirta ECB interneto svetainė yra geriausias būdas, kuriuo galima
informuoti visuomenę. Todėl ECB šioje svetainėje skelbia vis daugiau
informacijos, kad priežiūros mokestį būtų galima apskaičiuoti dar tiksliau.

4.7 Pranešimo apie mokestį kalba 

146. Vienas respondentas, pripažindamas, kad ECB jau dabar bankų priežiūrai
skirtoje ECB interneto svetainėje pateikia pranešimo apie mokestį vertimus,
pasiūlė pranešimą apie mokestį pateikti tos valstybės narės, kurioje prižiūrimas
subjektas įsteigtas, kalba.

147. Šiai pastabai pritarta.

148. Šiuo metu su mokesčiu susijusią korespondenciją ECB rengia anglų kalba,
pateikdamas visos prižiūrimiems subjektams ir grupėms skirtos masinės
komunikacijos, įskaitant pranešimą apie mokestį, neoficialius vertimus.

149. Pranešimo apie mokestį pateikimas anglų kalba gali sukelti sunkumų
mažesnėms mažiau svarbioms įstaigoms, kurių darbuotojų ištekliai riboti.
Atsižvelgdamas į tai, ECB svarsto, kaip supaprastinti pranešimų apie mokestį
visomis oficialiosiomis ES kalbomis pateikimą.

150. Pakeitus dabartinę praktiką, padidėtų ECB veiklos našta (tai susiję su
privalomais vienkartiniais IT ir veiklos operacijų pakeitimais ir nuolatinės
priežiūros vykdymu). Mokesčio subjektai turės galimybę pasirinkti
pageidaujamą kalbą specialiai tam skirto proceso metu. ECB pateiks mokesčio

https://www.bankingsupervision.europa.eu/legalframework/publiccons/pdf/fees/draft-ssm-fees-regulation-feedback201410.en.pdf?b98e01c9161451cba50d3f9c72d44fb9
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subjektams specialų pranešimą, kad išsiaiškintų pageidaujamas kalbas ir 
supažindintų su atnaujinto proceso detalėmis bei veiklos aspektais.  

151. Naująjį procesą ketinama pradėti tuo pat metu, kaip apmokestinimą ex post,
t. y. pranešimams apie mokestį už 2020 m. (pateikiamiems 2021 m.).

4.8 Kitos pastabos 

152. Du respondentai prašė paaiškinti, ar pajamos iš pagal šį Reglamentą ECB
paskirtų sankcijų patenka į ECB Bankų priežiūros tarnybos biudžetą, o ne į
bendrą ECB biudžetą.

153. Šiuo klausimu ECB pozicija nuo 2014 m. nesikeitė. Pajamų iš piniginių sankcijų
įtraukimas į ECB Bankų priežiūros tarnybos biudžetą yra netinkamas dėl kelių
priežasčių:

(a) BPM reglamentas nesudaro teisinio pagrindo mažinti mokesčius dėl iš
sankcijų gautų pajamų. BPM reglamento 30 straipsnio 1 dalyje nustatyta,
kad patirtos išlaidos turi būti dengiamos iš mokesčių, tačiau galimybė jas
mažinti iš piniginių sankcijų gautomis pajamomis nenumatyta;

(b) piniginių sankcijų tikslas – nubausti prižiūrimus subjektus ir grupes už
priežiūros įsipareigojimų pažeidimus. Mokesčių mažinimas dėl iš sankcijų
gautų pajamų reikštų, kad prižiūrimi subjektai ir grupės (įskaitant tuos,
kuriems taikomos sankcijos) darydami pažeidimus gauna naudos;

(c) ECB susitarė, kad ECB sumokėti nuostoliai ir iš sankcijų gautos pajamos
turi būti vertinamos vienodai; tai reiškia, kad nei trečiosioms šalims
mokami nuostoliai, nei ECB mokamos sankcijos priežiūros mokesčiui
neturi jokios įtakos.

154. Keletas respondentų pasiūlė, kad su mokesčiu susijusi informacija bankų
priežiūrai skirtoje ECB interneto svetainėje būtų skelbiama visomis kalbomis
vienu metu.

155. ECB su tuo sutinka ir dės pastangas, kad versijos visomis kalbomis būtų
paskelbtos tuo pačiu metu. Siekiant mokesčių subjektams suteikti aktualią ir
atnaujintą informaciją, bankų priežiūrai skirtos ECB interneto svetainės
mokesčių skiltis yra labai svarbi priemonė. Šios skilties turinys yra reguliariai
atnaujinamas, atsižvelgiant į prižiūrimų subjektų ir grupių klausimus, pateiktus
per specialią el. pašto dėžutę ir priežiūros mokesčiams skirtą pagalbos liniją.
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([ECB/YYYY/XX]) 

 

EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA, 

 

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, 

atsižvelgdama į 2013 m. spalio 15 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1024/2013, kuriuo Europos Centriniam 

Bankui pavedami specialūs uždaviniai, susiję su rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų priežiūros 

politika
1
, ypač į jo 4 straipsnio 3 dalies antrą pastraipą, 30 straipsnį ir 33 straipsnio 2 dalies antrą 

pastraipą, 

atsižvelgdama į viešą konsultaciją ir analizę, atliktus pagal Reglamento (ES) Nr. 1024/2013 30 straipsnio 

2 dalį, 

 

kadangi: 

Reglamentas (ES) Nr. 1163/2014 (ECB/2014/41)
2
 nustato visos prižiūrimiems subjektams ir prižiūrimoms 

grupėms taikomų metinių priežiūros mokesčių sumos apskaičiavimo tvarką, kiekvieno prižiūrimo subjekto 

ir kiekvienos prižiūrimos grupės mokamo metinio priežiūros mokesčio apskaičiavimo metodiką ir kriterijus, 

taip pat ECB metinių priežiūros mokesčių rinkimo procedūrą.  

(1) Pagal Reglamento (ES) Nr. 1163/2014 (ECB/2014/41) 17 straipsnio 2 dalį ECB turi iki 2017 m. 

peržiūrėti tą reglamentą, ypač kiekvienam prižiūrimam subjektui ir prižiūrimai grupei taikytinų 

metinių priežiūros mokesčių apskaičiavimo metodiką ir kriterijus; 

(2) 2017 m. birželio 2 d. ECB surengė atvirą viešą konsultaciją, siekdamas surinkti suinteresuotųjų 

šalių pastabas, kad būtų galima įvertinti galimus Reglamento (ES) Nr. 1163/2014 (ECB/2014/41) 

patobulinimus. Vieša konsultacija baigėsi 2017 m. liepos 20 d.; 

(3) atsižvelgdamas į gautus atsakymus, ECB peržiūrėjo Reglamentą (ES) Nr. 1163/2014 

(ECB/2014/41) ir padarė išvadą, kad šį reglamentą reikia iš dalies pakeisti; 

(4) konkrečiai ECB nusprendė nebereikalauti iš anksto mokėti metinių priežiūros mokesčių. Mokesčiai 

turi būti taikomi tik atitinkamo mokestinio laikotarpio pabaigoje, nustačius patirtas faktines metines 

sąnaudas. Pagal bendrą taisyklę ataskaitinė data mokestiniams veiksniams turi išlikti praėjusio 

                                                   

1 OL L 287, 2013 10 29, p. 63. 
2 2014 m. spalio 22 d. Europos Centrinio Banko reglamentas (ES) Nr. 1163/2014 dėl priežiūros mokesčių 

(ECB/2014/41) (OL L 311, 2014 10 31, p. 23). 
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mokestinio laikotarpio gruodžio 31 d., taip suteikiant pakankamai laiko mokestiniams veiksniams 

patvirtinti; 

(5) ECB jau gauna informaciją apie daugumos visų mokesčio subjektų visą turtą ir bendrą rizikos 

poziciją pagal Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 680/2014
3
 ir Europos Centrinio Banko 

reglamentą (ES) 2015/534 (ECB/2015/13)
4
. Ši informacija yra prieinama ir gali būti naudojama jų 

metiniam priežiūros mokesčiui apskaičiuoti. Dėl to specialus mokestinių veiksnių rinkimas tokių 

mokesčio subjektų atžvilgiu turi būti baigtas; 

(6) be to, ECB nusprendė sumažinti priežiūros mokesčius, kuriuos turi mokėti mažiau svarbūs 

prižiūrimi subjektai ir mažiau svarbios prižiūrimos grupės, kurių visas turtas neviršija 500 mln. EUR. 

Šiuo tikslu minėtų prižiūrimų subjektų ir prižiūrimų grupių atveju minimali mokesčio dalis turėtų būti 

dalinama per pusę; 

(7) be to, patirtis, įgyta nuo 2014 m. taikant Reglamentą (ES) Nr. 1163/2014 (ECB/2014/41), parodė, 

kad reikalingi tam tikri to reglamento patikslinimai ir techniniai daliniai pakeitimai; 

(8) reikia numatyti pereinamojo laikotarpio tvarką 2020 m. mokestinio laikotarpio atveju, kadangi tie 

metai bus pirmasis mokestinis laikotarpis, kai ECB nebereikalaus iš anksto mokėti metinio 

priežiūros mokesčio; 

(9) todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Reglamentą (ES) 1163/2014 (ECB/2014/41), 

 

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ: 

 

1 straipsnis 

Daliniai pakeitimai 

Reglamentas (ES) Nr. 1163/2014 (ECB/2014/41) iš dalies keičiamas taip: 

1. 2 straipsnis iš dalies keičiamas taip: 

a) 9 punktas išbraukiamas; 

b) 12 ir 13 punktai pakeičiami taip: 

 „12)  visas turtas – 

a) prižiūrimos grupės atveju – Reglamento (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) 

51 straipsnyje apibrėžta visa turto vertė, atėmus patronuojamųjų bendrovių, 

įsteigtų nedalyvaujančiose valstybėse narėse ir trečiosiose šalyse, turtą, 

išskyrus atvejus, kai prižiūrima grupė pagal 10 straipsnio 3 dalies c punktą 

nusprendžia kitaip; 

                                                   

3 2014 m. balandžio 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 680/2014, kuriuo pagal Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 575/2013 nustatomi įstaigų priežiūros ataskaitų teikimo techniniai įgyvendinimo 
standartai (OL L 191 2014 6 28, p. 1). 

4 2015 m. kovo 17 d. Europos Centrinio Banko reglamentas (ES) 2015/534 dėl priežiūros finansinės informacijos 
teikimo (ECB/2015/13) (OL L 086 2015 3 31, p. 13). 
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b) mokestį mokančio filialo atveju – visa turto vertė, nurodyta prudenciniais tikslais. 

Jeigu visos turto vertės nereikalaujama nurodyti prudenciniais tikslais, visas 

turtas yra visa turto vertė, nustatoma remiantis naujausiomis audito 

patikrintomis metinėmis ataskaitomis, parengtomis pagal Tarptautinius 

finansinės atskaitomybės standartus (TFAS), kurie Sąjungoje taikomi 

vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamentu (EB) Nr. 1606/2002 (*), o kai tokių metinių ataskaitų nėra – 

metinėmis ataskaitomis, parengtomis pagal taikytinus nacionalinius apskaitos 

teisės aktus. Mokestį mokančių filialų, kurie nerengia metinių ataskaitų, atveju 

visas turtas yra visa turto vertė, nustatoma remiantis Reglamento (ES) 

Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) 51 straipsnio 5 dalimi;  

c) dviejų ar daugiau mokestį mokančių filialų, kurie pagal 3 straipsnio 3 dalį laikomi 

vienu filialu, atveju – visos turto vertės, nustatytos atitinkamai kiekvieno mokestį 

mokančio filialo atveju, suma; 

d) visais kitais atvejais visa turto vertė nustatoma vadovaujantis 

Reglamento (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) 51 straipsniu. 

*      2002 m. liepos 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1606/2002 dėl 

tarptautinių apskaitos standartų taikymo (OL L 243, 2002 9 11, p. 1). 

13)  bendra rizikos pozicija – 

a) prižiūrimos grupės atveju – suma, nustatyta aukščiausiu konsolidavimo lygiu 

dalyvaujančiose valstybėse narėse ir apskaičiuota taikant Europos Parlamento 

ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 575/2013 (**) 92 straipsnio 3 dalį, atėmus 

patronuojamųjų bendrovių, įsteigtų nedalyvaujančiose valstybėse narėse ir 

trečiosiose šalyse, rizikos pozicijos sumą, išskyrus atvejus, kai prižiūrima grupė 

pagal 10 straipsnio 3 dalies c punktą nusprendžia kitaip; 

b) mokestį mokančio filialo ir dviejų ar daugiau mokestį mokančių filialų, kurie 

pagal 3 straipsnio 3 dalį laikomi vienu filialu, atveju – nulis; 

c) visais kitais atvejais – suma, apskaičiuota pagal Reglamento (EB) Nr. 575/2013 

92 straipsnio 3 dalį. 

** 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 dėl 

prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms ir kuriuo iš dalies 

keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (OL L 176 2013 6 27, p. 1) 

2. 4 straipsnis iš dalies keičiamas taip: 

a) 1 dalies c punktas pakeičiamas taip: 

„c) mokestį mokančių subjektų grupės atveju – nustatomas pagal 2 dalį.“; 

b) 2 dalis pakeičiama taip: 

„2. Nedarant poveikio mokestį mokančių subjektų grupės priemonėms dėl sąnaudų 

paskirstymo, mokestį mokančių subjektų grupė laikoma vienu vienetu. Kiekviena 

mokestį mokančių subjektų grupė paskiria mokesčio subjektą visai grupei ir praneša 



ECB-PUBLIC 

4 

apie jį ECB. Mokesčio subjektas turi būti įsteigtas dalyvaujančioje valstybėje narėje. 

Toks pranešimas laikomas tinkamu, tik jei: 

a) jame nurodytas grupės, dėl kurios teikiamas pranešimas, pavadinimas; 

b) jį pasirašė mokesčio subjektas visų grupėje esančių prižiūrimų subjektų vardu; 

c) ECB jį gauna ne vėliau kaip iki kiekvienų metų rugsėjo 30 d., kad galėtų į jį 

atsižvelgti pateikdamas pranešimą apie mokestį už tą mokestinį laikotarpį.  

Jei iš mokestį mokančių subjektų grupės ECB laiku gauna daugiau nei vieną 

pranešimą, galiojančiu laikomas tas pranešimas, kurį ECB gauna vėliausiai, bet iki 

nustatyto termino. Jeigu prižiūrimas subjektas tapo prižiūrimos grupės dalimi po to, kai 

ECB gavo galiojantį pranešimą apie mokestį mokančius subjektus, laikoma, kad 

pranešimas yra pasirašytas ir jo vardu, jeigu ECB nėra raštu informuojamas kitaip.“; 

3. 5 straipsnis iš dalies keičiamas taip: 

a) 2 dalies antras sakinys išbraukiamas; 

b) pridedama ši 4 dalis: 

„4. Per keturis mėnesius nuo kiekvieno mokestinio laikotarpio pabaigos, visa metinių 

priežiūros mokesčių suma kiekvienai prižiūrimų subjektų ir prižiūrimų grupių kategorijai 

už tą mokestinį laikotarpį skelbiama ECB interneto svetainėje.“;  

4. 6 straipsnis išbraukiamas;  

5. 7 straipsnis iš dalies keičiamas taip: 

a) pavadinimas pakeičiamas taip:  

 „Nauji prižiūrimi subjektai, subjektai, kurie nebėra prižiūrimi, arba statuso pasikeitimas“; 

b) 2 dalis pakeičiama taip: 

„2. Kai, ECB priėmus atitinkamą sprendimą, ECB pradeda prižiūrimo subjekto arba 

prižiūrimos grupės tiesioginę priežiūrą pagal Reglamento (ES) Nr. 468/2014 

(ECB/2014/17) 45 straipsnį arba ECB baigia prižiūrimo subjekto arba prižiūrimos 

grupės tiesioginę priežiūrą pagal Reglamento (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) 

46 straipsnį, metinis priežiūros mokestis apskaičiuojamas pagal mėnesių, kuriais 

prižiūrimo subjekto arba prižiūrimos grupės tiesioginę ar netiesioginę priežiūrą vykdė 

ECB paskutinę mėnesio dieną, skaičių.  

6. 9 straipsnis išbraukiamas;  

7. 10 straipsnis iš dalies keičiamas taip: 

a) 3 dalies a punktas pakeičiamas taip: 

„a)  mokestiniai veiksniai, naudojami metiniam priežiūros mokesčiui, mokėtinam už 

kiekvieną prižiūrimą subjektą arba prižiūrimą grupę, nustatyti, yra šių kategorijų suma 

ataskaitinę dieną: 

i) viso turto; ir 

ii) bendros rizikos pozicijos.“; 

b) 3 dalies b punktas išbraukiamas ir įterpiami šie ba, bb, bc ir bd punktai: 
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„ba) mokestiniai veiksniai nustatomi kiekvienam mokestiniam laikotarpiui , remiantis 

duomenimis, kuriuos pateikia prižiūrimi subjektai prudenciniais tikslais, ataskaitine 

data laikant praėjusio mokestinio laikotarpio gruodžio 31 d.; 

bb) tais atvejais, kai prižiūrimas subjektas rengia metines ataskaitas, įskaitant 

konsoliduotas metines ataskaitas, už apskaitos metus, kurie nukrypsta nuo 

kalendorinių metų, ataskaitinė data viso turto atveju yra apskaitos metų pabaiga, 

atitinkanti praėjusį mokestinį laikotarpį; 

bc) tais atvejais, kai prižiūrimas subjektas ar prižiūrima grupė įsteigiama po atitinkamos 

ataskaitinės datos, nurodytos ba ar bb punktuose, bet iki mokestinio laikotarpio, už 

kurį nustatomas mokestis, spalio 1 d. ir dėl to nėra mokestinių veiksnių, turinčių tą 

ataskaitinę datą, ataskaitinė data mokestinių veiksnių atveju yra ketvirčio, esančio 

arčiausiai ba ar bb punktuose nurodytos atitinkamos ataskaitinės datos, pabaiga;  

bd) mokesčio subjektams, kurie neprivalo teikti duomenų prudenciniais tikslais arba kurie 

pagal c punktą atima patronuojamųjų bendrovių, įsteigtų nedalyvaujančiose 

valstybėse narėse ir trečiosiose šalyse, turtą ir bendrą rizikos poziciją, mokestiniai 

veiksniai nustatomi remiantis informacija, kurią jie pateikia atskirai tam tikslui, t.y. 

priežiūros mokesčiui apskaičiuoti. Tokie mokesčio subjektai pateikia mokestinius 

veiksnius atitinkamai NKI su atitinkama ataskaitine data, nustatyta pagal ba, bb ar bc 

punktus vadovaujantis ECB sprendimu.“;  

c) 3 dalies c punktas pakeičiamas taip: 

„c)  apskaičiuodamos mokestinius veiksnius, prižiūrimos grupės pagal bendrą taisyklę 

turėtų atimti patronuojamųjų bendrovių, įsteigtų nedalyvaujančiose valstybėse narėse 

ir trečiosiose šalyse, turtą ir rizikos pozicijos sumą. Nustatydamos mokestinius 

veiksnius prižiūrimos grupės gali nuspręsti neatimti tokio turto ir rizikos pozicijos 

sumos.“;  

d) 4 dalis pakeičiama taip: 

„4.  Visų mokesčio subjektų viso turto suma ir visų mokesčio subjektų bendros rizikos 

pozicijos suma skelbiama ECB interneto svetainėje.“; 

e) 5 dalis pakeičiama taip: 

„5.  Jei mokesčio subjektas nepateikia mokestinių veiksnių, mokestinius veiksnius pagal 

ECB sprendimą nustato ECB.“; 

f) 6 dalies b punktas pakeičiamas taip:  

„b)  minimali mokesčio dalis yra apskaičiuojama kaip kiekvienos prižiūrimų subjektų ir 

prižiūrimų grupių kategorijos visos metinių priežiūros mokesčių sumos, nustatytos 

pagal 8 straipsnį, fiksuota procentinė dalis:  

i) svarbių prižiūrimų subjektų ir svarbių prižiūrimų grupių kategorijai fiksuota 

procentinė dalis yra 10 %. Ši suma padalijama visiems mokesčio subjektams po 

lygiai. Svarbių prižiūrimų subjektų ir svarbių prižiūrimų grupių, kurių visas turtas 

neviršija 10 mlrd. EUR, minimali mokesčio dalis yra dalijama per pusę.  
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ii) mažiau svarbių prižiūrimų subjektų ir mažiau svarbių prižiūrimų grupių 

kategorijai fiksuota procentinė dalis yra 10 %. Ši suma padalijama visiems 

mokesčio subjektams po lygiai. Mažiau svarbių prižiūrimų subjektų ir mažiau 

svarbių prižiūrimų grupių, kurių visas turtas neviršija 500 mln. EUR, minimali 

mokesčio dalis yra dalijama per pusę.“; 

g) 6 dalies c punkte žodžiai „8 ir 9 straipsnius“ pakeičiami „8 straipsnį“; 

h) 6 dalies paskutinė pastraipa pakeičiama taip: 

„ECB nusprendžia dėl kiekvieno mokesčio subjekto mokėtino metinio priežiūros mokesčio, 

remdamasis pagal šią dalį atliktu skaičiavimu ir pagal šį straipsnį nustatytais mokestiniais 

veiksniais“. Apie mokėtiną metinį priežiūros mokestį mokesčio subjektui pranešama 

pateikiant pranešimą apie mokestį.“; 

8. 12 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip: 

„1.  Pranešimą apie mokestį kiekvienam mokesčio subjektui ECB pateikia kasmet per šešis 

mėnesius nuo ateinančio mokestinio laikotarpio pradžios.“; 

9. 13 straipsnio 1 dalies antras sakinys išbraukiamas; 

10. 16 straipsnis išbraukiamas; 

11. 17 straipsnis iš dalies keičiamas taip: 

a) pavadinimas pakeičiamas taip: „Atskaitomybė“; 

b) 2 dalis išbraukiama; 

12. Įterpiamas šis 17a straipsnis: 

„17a straipsnis 

Pereinamojo laikotarpio tvarka 2020 m. mokestinio laikotarpio atveju 

1. Metinis priežiūros mokestis, mokėtinas už kiekvieną prižiūrimą subjektą ir kiekvieną 

prižiūrimą grupę už 2020 m. mokestinį laikotarpį, nustatomas atitinkamam mokesčio 

subjektui skirtame pranešime apie mokestį 2021 m. 

2. Į bet kokį 2019 m. mokestinio laikotarpio perteklių arba deficitą, nustatomą iš to mokestinio 

laikotarpio numatomų metinių sąnaudų atėmus tuo mokestiniu laikotarpiu patirtas faktines 

metines sąnaudas, atsižvelgiama nustatant metines sąnaudas už 2020 m. mokestinį 

laikotarpį.“. 

 

2 straipsnis 

Įsigaliojimas 

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. 
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Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas valstybėse narėse pagal Sutartis. 

 

 

Priimta Frankfurte prie Maino [YYYY m. mėnesio data]. 

 

ECB valdančiosios tarybos vardu 

 

 

 

ECB Pirmininkas 

Mario DRAGHI 
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