ECB-PUBLIC

[име на задълженото лице за таксата]
[адрес на задълженото лице за таксата]

Франкфурт на Майн,
[ден месец ГГГГ година]
Телефон на екипа за помощ: +49 69 1344 4690.
Имейл: SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu
Референция за плащане: [референтен номер]

Известие за таксата
ЕЦБ определи Вашата годишна надзорна такса, както следва:
1) Минимален компонент на таксата
[значими институции]/[по-малко
значими институции]

EUR

[ ]

2) Променлив компонент на таксата
[значими институции]/[по-малко
значими институции]

EUR

[ ]

Годишна надзорна такса

EUR

[ ]

Съгласно член 30, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета ЕЦБ начислява
годишна надзорна такса на кредитните институции, установени в участващите държави
членки, и на клоновете, установени в участваща държава членка от кредитна институция,
установена в неучастваща държава членка.
В настоящото известие за таксата е посочена годишната надзорна такса, дължима от
Вашата институция, определена в съответствие с член 4 от Регламент (ЕС) № 1163/2014 на
Европейската централна банка (ЕЦБ/2014/41) за периода на таксуване [ГГГГ година].
Годишната надзорна такса е изчислена съгласно методологията, определена в член 10 от
Регламент (ЕС) № 1163/2014 (ЕЦБ/2014/41), и по-специално като се вземат предвид
следните елементи:
-

Класификацията на Вашата институция като [по-малко] значима за периода от [ДД ММ
ГГГГ година] до [ДД ММ ГГГГ година].

-

Общият размер на годишните надзорни такси, определен в Решение (ЕС) 2018/667 на
Европейската централна банка (ЕЦБ/2018/12) и публикуван на уебсайта на банковия
надзор в ЕЦБ.

-

Общите активи в размер на [ ] евро и общата рискова експозиция в размер на [ ] евро,
определени в съответствие с Решение (ЕС) 2015/530 на Европейската централна банка
(ЕЦБ/2015/7).

ECB-PUBLIC
Условия за плащане
Годишната надзорна такса е дължима в срок от 35 дни от датата на издаване на известието за
таксата, без разходи за ЕЦБ. Ако Вашата институция е представила на ЕЦБ подписано нареждане
за директен дебит преди издаването на настоящото известие за таксата, Вашата сметка ще бъде
дебитирана с годишната надзорна такса до 35 дни от датата на издаване на известието за
таксата.
В

противен

случай

платете

посредством

банков

превод

или

чрез

TARGET2,

като

посочите референцията си за плащане.
Плащане посредством банков превод

Плащане посредством TARGET2

Платете на: MARKDEFF (банка кореспондент)

Платете на: ECBFDEFFSSM (получателят в
заглавното поле на SWIFT-съобщението)

IBAN: DE67 5040 0000 0050 4024 06
В полза на: European Central Bank SSM

В полза на: ECBFDEFFSSM

Представяне на известието
Настоящото известие за таксата Ви се представя в съответствие с член 13, параграф 2 от
Регламент (ЕС) № 1163/2014 (ЕЦБ/2014/41).

Преглед
Съгласно член 24 от Регламент (ЕС) № 1024/2013, до един месец от датата на представянето на
настоящото известие за таксата може да бъде подадено искане към Административния съвет за
преглед на ЕЦБ за неговия вътрешен административен преглед. Това искане трябва да се
изпрати, за предпочитане по имейл, до: ABOR@ecb.europa.eu, или по пощата до: The Secretary of
the Administrative Board of Review, European Central Bank, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am
Main, Germany. Повече информация за процедурата за преглед можете да намерите в Решение
ЕЦБ/2014/16 на Европейската централна банка. Съгласно член 9 от Решение ЕЦБ/2014/16
подаването на искане за преглед няма автоматично суспензивно действие. Искането за преглед
не засяга правото за образуване на производство пред Съда на Европейския съюз в съответствие
с член 263 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

Това е компютърно генериран документ, валиден без подпис.
За подробности за методологията на ЕЦБ по отношение на надзорните такси, правната рамка и
подробна информация за годишните разходи за надзорните задачи на ЕЦБ вижте
https://www.bankingsupervision.europa.eu/organisation/fees/html/index.bg.html. Тези страници се публикуват на
всички езици на ЕС и предоставят важна практическа информация за надзорните такси на ЕЦБ,
включително подробности за това как да пресметнете приблизително надзорната такса за своята
институция (можете да използвате
https://www.bankingsupervision.europa.eu/organisation/fees/calculator/html/index.en.html )
Европейска централна банка
60640 Frankfurt am Main
Germany

.

Уебсайт: www.bankingsupervision.europa.eu.

