ECB-PUBLIC

[maksājuma veicēja nosaukums]
[maksājuma veicēja adrese]

Frankfurtē pie Mainas
[datums]
Tālruņa numurs (atbalsta grupa): +49 69 1344 4690
E-pasta adrese: SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu
Maksājuma atsauce: [atsauces numurs]

Uzraudzības maksas paziņojums
ECB ir nolēmusi, ka Jūsu gada uzraudzības maksa ir:
1) Minimālā fiksētā komponente [SI]/[LSI]

EUR

[ ]

2) Mainīgā komponente [SI]/[LSI]

EUR

[ ]

Gada uzraudzības maksa

EUR

[ ]

Saskaņā ar Padomes Regulas (ES) Nr. 1024/2013 30. pantu ECB iekasē gada uzraudzības
maksu no kredītiestādēm, kas veic uzņēmējdarbību iesaistītajās dalībvalstīs, un no kredītiestāžu,
kas veic uzņēmējdarbību neiesaistītajās dalībvalstīs, filiālēm, kas veic uzņēmējdarbību
iesaistītajās dalībvalstīs.
Šis uzraudzības maksas paziņojums nosaka gada uzraudzības maksu, kuru par [YYYY]. gada
uzraudzības maksas periodu Jūsu iestādei jāmaksā saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas
Regulas (ES) Nr. 1163/2014 (ECB/2014/41) 4. pantu.
Gada uzraudzības maksa aprēķināta, ievērojot Regulas (ES) Nr. 1163/2014 (ECB/2014/41)
10. pantā noteikto metodoloģiju un jo īpaši ņemot vērā šādus elementus:
–

Jūsu iestādes klasifikāciju kā [mazāk] nozīmīgu periodā no [datums] līdz [datums].

–

Gada uzraudzības maksu kopējo summu, kas noteikta Eiropas Centrālās bankas
Lēmumā (ES) 2016/661 (ECB/2016/7) un publicēta banku uzraudzībai veltītajā ECB tīmekļa
vietnē.

–

Kopējos aktīvus EUR [

] un kopējo riska pozīciju EUR [

Centrālās bankas Lēmumu (ES) 2015/530 (ECB/2015/7).

], kas noteikti saskaņā ar Eiropas

Samaksas noteikumi
Gada uzraudzības maksa jāsamaksā 35 dienu laikā pēc uzraudzības maksas paziņojuma
izsniegšanas dienas, ECB nesedzot nekādas komisijas maksas. Ja pirms šī uzraudzības maksas
paziņojuma izsniegšanas Jūsu iestāde ECB iesniegusi parakstītu tiešā debeta mandātu, gada
uzraudzības maksa no Jūsu konta tiks norakstīta 35 dienu laikā pēc uzraudzības maksas
paziņojuma izsniegšanas dienas.
Pārējos gadījumos lūdzam veikt maksājumu, izmantojot bankas pārvedumu vai TARGET2 un norādot
Jūsu maksājuma atsauces numuru.
Maksājums, izmantojot bankas pārvedumu

Maksājums, izmantojot TARGET2

Maksāt: MARKDEFF (korespondentbanka)

Maksāt: ECBFDEFFSSM (saņēmējs SWIFT
pārveduma ziņojuma virsrakstā)

IBAN: DE67 5040 0000 0050 4024 06
Saņēmējs: Eiropas Centrālā banka VUM

Saņēmējs: ECBFDEFFSSM

Paziņošana
Uzraudzības maksas paziņojums Jums tiek sniegts saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1163/2014
(ECB/2014/41) 13. panta 2. punktu.
Pārskatīšana
Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1024/2013 24. pantu lūgums veikt šī uzraudzības maksas paziņojuma
iekšēju administratīvu pārskatīšanu var tikt iesniegts ECB Administratīvajai pārskatīšanas padomei
viena mēneša laikā pēc šī uzraudzības maksas paziņojuma sniegšanas dienas. Šādu lūgumu nosūta,
vēlams elektroniski, uz adresi ABOR@ecb.europa.eu, bet to var nosūtīt arī pa pastu uz šādu adresi:
Administratīvās pārskatīšanas padomes sekretāram, Eiropas Centrālā banka, Sonnemannstrasse 22,
60314 Frankfurte pie Mainas, Vācija. Papildu informācija par pārskatīšanas procedūru norādīta
Eiropas Centrālās bankas Lēmumā ECB/2014/16. Saskaņā ar Lēmuma ECB/2014/16 9. pantu
pārskatīšanas līgums automātiski neaptur lēmuma piemērošanu. Pārskatīšanas lūgums neierobežo
tiesības ierosināt tiesvedību Eiropas Savienības Tiesā saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības
darbību 263. pantu.
Šis ir automātiski ģenerēts paziņojums un derīgs bez paraksta.

Informāciju par ECB uzraudzības maksu metodoloģiju, tiesisko regulējumu un ar VUM saistītajām ECB
gada

izmaksām,

kas

tiek

segtas

ar

uzraudzības

maksu

https://www.bankingsupervision.europa.eu/organisation/fees/html/index.en.html.

palīdzību,

skatīt

