ECB-PUBLIC
[tasuvõlgniku nimi]
[tasuvõlgniku aadress]

[DD Month YYYY]

Telefon (tugirühm): +49 69 13444690
E-post: SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu
Makseviide: [viitenumber]

Tasu maksmise teade
EKP otsustas, et teie iga-aastane järelevalvetasu on järgmine:
1) Fikseeritud miinimumosa [SI]/[LSI]

EUR

[ ]

2) Muutuv osa [SI]/[LSI]

EUR

[ ]

Iga-aastane järelevalvetasu

EUR

[ ]

Kooskõlas nõukogu määruse (EL) nr 1024/2013 artikli 30 lõikega 1 nõuab EKP osalevates
liikmesriikides asutatud krediidiasutustelt ja mitteosalevas liikmesriigis asutatud krediidiasutuse
poolt osalevas liikmesriigis asutatud filiaalidelt iga-aastase järelevalvetasu maksmist.
Käesolev tasu maksmise teade määrab teie asutuse poolt makstava iga-aastase järelevalvetasu
tasuperioodil kooskõlas Euroopa Keskpanga määruse (EL) nr 1163/2014 artikliga 4 [YYYY].
Iga-aastane järelevalvetasu arvutati meetodite alusel, mis on sätestatud määruse (EL) nr
1163/2014 artiklis 10, võttes eelkõige arvesse järgmisi elemente:
-

teie asutuse liigitamine [vähem] oluliseks alates [DD MM YYYY] kuni [DD MM YYYY].

-

Iga-aastase järelevalvetasu kogusumma kooskõlas Euroopa Keskpanga otsusega (EL)
2015/727 (EKP/2015/17), mis on avaldatud EKP veebilehel.

-

Koguvarad EUR [

] ja riskipositsioon kokku EUR [

Keskpanga otsusega (EL) 2015/530 (EKP/2015/7).

], mis määrati kooskõlas Euroopa

Maksetingimused
Iga-aastane järelevalvetasu tuleb maksta 35 päeva jooksul alates tasu maksmise teate
väljastamisest, ilma et EKP kannaks kulusid. Kui teie asutus on edastanud EKP-le allkirjastatud
otsemaksekorralduse enne käesoleva tasu maksmise teate väljastamist, debiteeritakse iga-aastane
järelevalvetasu otse teie kontolt 35 päeva jooksul alates tasu maksmise teate väljastamisest.
Muul juhul palume teid maksta TARGET2 ülekandega, osutades oma makseviide.

Makse pangaülekandega

Makse TARGET2 kaudu

Saaja konto: MARKDEFF (korrespondentpank)

Saaja konto: ECBFDEFFSSM (SWIFT ülekande
teate päises osutatud saaja)

IBAN DE67504000000050402406
Makse saaja: European Central Bank SSM

Makse saaja: ECBFDEFFSSM

Teatamine
Käesolev tasu maksmise teade edastatakse teile kooskõlas määruse (EL) nr 1163/2014 artikli 13
lõikega 2.
Läbivaatamine
Kooskõlas määruse (EL) nr 1163/2014 artikliga 24 võib käesoleva tasu maksmise teate
asutusesisese läbivaatamise taotluse esitada vaidlustusnõukogule ühe kuu jooksul alates käesolevast
tasu maksmise teatest teatamise kuupäevast. See taotlus tuleb saata soovitavalt e-postiga aadressile
ABOR@ecb.europa.eu või postiga aadressile: The Secretary of the Administrative Board of Review,
European Central Bank, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Germany. Täiendav teave
läbivaatamise menetluse kohta on Euroopa Keskpanga otsuses EKP/2014/16. Otsuse EKP/2014/16
artikli 9 kohaselt ei ole läbivaatamise taotlusel automaatse peatamise mõju. Läbivaatamise taotlus ei
piira õigust alustada menetlust Euroopa Liidu Kohtus.

Käesolev arvutipõhine dokument kehtib ilma allkirjata

EKP järelevalvetasude, õigusraamistiku ja tasude kaudu jaotatavate SSMiga seotud EKP kulude teabe
detailse metodoloogia osas vaata
https://www.bankingsupervision.europa.eu/organisation/fees/html/index.et.html.

