
 
 

 
 

                       ECB-PUBLIC 
[gebyrdebitors navn] 
[gebyrdebitors adresse] 
 
 
 
 

             Frankfurt am Main,  
[Dag Måned År] 

 
 

Telefon (supportteam): +49 69 1344 4690 
E-mail: SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu 

Betalingsreference: [referencenummer] 
 
 
Gebyrmeddelelse 
 
ECB har fastsat følgende årlige tilsynsgebyr for Deres institut: 
 

1)  Fast minimumskomponent [SI]/[MSI] EUR [  ] 
 
2)  Variabel komponent [SI]/[MSI] 

 
EUR 

 
[  ] 

 
Årligt tilsynsgebyr 

 
EUR 

 
[  ] 

 
 

I henhold til artikel 30, stk. 1, i Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013 opkræver ECB et årligt 
tilsynsgebyr af kreditinstitutter, der er etableret i de deltagende medlemsstater, og filialer, som et 
kreditinstitut, der er etableret i en ikke-deltagende medlemsstat, har etableret i en deltagende 
medlemsstat. 

 
I denne gebyrmeddelelse udspecificeres det årlige tilsynsgebyr, som Deres kreditinstitut skal 
betale i henhold til artikel 4 i Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) nr. 1163/2014 
(ECB/2014/41) for gebyrperioden [År]. 

 
Det årlige tilsynsgebyr er blevet beregnet i henhold til metoden i artikel 10 i forordning (EU) nr. 
1163/2014 (ECB/2014/41), idet der navnlig tages højde for følgende: 

 
- Deres instituts klassifikation som [mindre] signifikant i perioden [Dag Måned År] til [Dag Måned 

År]. 
 

- Det samlede beløb for de årlige tilsynsgebyrer som fastlagt i Den Europæiske Centralbanks 
afgørelse (EU) 2017/760 (ECB/2017/11) og offentliggjort på Banktilsynets del af ECB's 
websted. 

 
- Samlede aktiver på [  ] EUR og samlet risikoeksponering på [  ] EUR som fastsat i 

overensstemmelse med Den Europæiske Centralbanks afgørelse (EU) 2015/530 
(ECB/2015/7). 

mailto:SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu


 
Betalingsbetingelser 

 
Det årlige tilsynsgebyr skal betales inden 35 dage fra udstedelsen af gebyrmeddelelsen uden 
omkostninger for ECB. Hvis Deres institut har underskrevet en betalingservicefuldmagt, inden denne 
gebyrmeddelelse er udstedt, bliver det årlige tilsynsgebyr debiteret Deres konto senest 35 dage efter 
udstedelsen af gebyrmeddelelsen. 

 
Hvis dette ikke er tilfældet, bedes De venligst betale pr. bankoverførsel eller via Target2 og angive 
Deres betalingsreference. 

 

Betaling pr. bankoverførsel Betaling via Target2 
 
Betal til: MARKDEFF (korrespondentbank) 
 
 
IBAN: DE67 5040 0000 0050 4024 06 
Modtager: Den Europæiske Centralbank SSM 

 
Betal til: ECBFDEFFSSM (modtager angives 
øverst på SWIFT’s overførselsmeddelelse) 
 
 
Modtager: ECBFDEFFSSM 

 
Notifikation 

 
De er blevet notificeret om denne gebyrmeddelelse i medfør af artikel 13, stk. 2, i forordning (EU) nr. 
1163/2014 (ECB/2014/41). 

 
Revision 

 
I overensstemmelse med artikel 24 i forordning (EU) nr. 1024/2013 er det muligt at anmode ECB's 
administrative klagenævn om en intern administrativ revision af denne gebyrmeddelelse senest en 
måned efter datoen for notifikationen af denne gebyrmeddelelse. Anmodningen skal – helst – sendes 
pr. e-mail til: ABOR@ecb.europa.eu eller pr. brev til: Sekretæren for Det Administrative Klagenævn, 
Den Europæiske Centralbank, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Tyskland. Yderligere 
information om revisionsproceduren findes i Den Europæiske Centralbanks afgørelse ECB/2014/16. I 
medfør af artikel 9 i afgørelse ECB/2014/16 har anmodningen om revision ikke automatisk 
opsættende virkning. Anmodningen om revision berører ikke retten til at indbringe klager for Den 
Europæiske Unions Domstol i henhold til artikel 263 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde. 

 
 

Dette er et computergenereret dokument, der er gyldigt uden underskrift 
 
 
 

Nærmere oplysninger om ECB's metode til beregning af tilsynsgebyrer, de retlige rammer og 
information om ECB's årlige omkostninger i relation til SSM, der fordeles ved hjælp af gebyrerne, 
findes på websiden https://www.bankingsupervision.europa.eu/organisation/fees/html/index.da.html 
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