ECB-VEŘEJNÉ

[název poplatníka]
[adresa poplatníka]
Frankfurt nad Mohanem,
[den měsíc rok]
Telefon (podpůrný tým): +49 69 1344 4690
E-mail: SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu
Označení platby: [referenční číslo]

Výzva k zaplacení poplatku za dohled
ECB rozhodla, že výše vašeho ročního poplatku za dohled je následující:
1) Minimální složka poplatku [významná
instituce] / [méně významná instituce]

EUR

[ ]

2) Pohyblivá složka poplatku [významná
instituce] / [méně významná instituce]

EUR

[ ]

Roční poplatek za dohled

EUR

[ ]

V souladu s čl. 30 odst. 1 nařízení Rady (EU) č. 1024/2013 ukládá ECB úvěrovým institucím
usazeným v zúčastněných členských státech a v zúčastněném členském státě zřízeným
pobočkám úvěrových institucí usazených v nezúčastněném členském státě roční poplatek za
dohled.
Tato výzva k zaplacení poplatku určuje výši poplatku za dohled splatného vaší institucí za období
placení poplatku [YYYY] v souladu s článkem 4 nařízení Evropské centrální banky (EU)
č. 1163/2014 (ECB/2014/41).
Výpočet výše ročního poplatku za dohled se řídí metodikou stanovenou v článku 10 nařízení (EU)
č. 1163/2014 (ECB/2014/41) a zohledňují se při něm zejména následující prvky:

–

klasifikace vaší instituce jako [méně] významné během období od [DD MM RRRR] do [DD MM
RRRR],

–

celková výše ročních poplatků za dohled stanovená v rozhodnutí Evropské centrální banky
(EU) 2018/667 (ECB/2018/12) a zveřejněná na internetových stránkách bankovního dohledu
ECB,

–

celková aktiva ve výši [ ] EUR a celková riziková expozice ve výši [ ] EUR, určené v souladu
s rozhodnutím Evropské centrální banky (EU) 2015/530 (ECB/2015/7).

ECB-VEŘEJNÉ
Platební podmínky
Roční poplatek za dohled je splatný do 35 dní od data vydání výzvy k jeho zaplacení, bez dalších
poplatků pro ECB. Pokud vaše instituce poskytla ECB podepsaný souhlas s přímým inkasem předtím,
než byla tato výzva k zaplacení poplatku vydána, bude roční poplatek za dohled odepsán přímo
z vašeho účtu do 35 dní od data vydání výzvy k jeho zaplacení.
V opačném případě prosím poplatek uhraďte bankovním převodem nebo prostřednictvím systému
TARGET2 a uveďte přitom označení své platby.
Platba bankovním převodem

Platba prostřednictvím systému TARGET2

Adresát platby: MARKDEFF (korespondentská
banka)

Adresát platby: ECBFDEFFSSM (příjemce

IBAN: DE67 5040 0000 0050 4024 06

Příjemce: ECBFDEFFSSM

Příjemce: European Central Bank SSM

v záhlaví zprávy o převodu SWIFT)

Notifikace
Tato výzva k zaplacení poplatku za dohled je vám oznámena v souladu s čl. 13 odst. 2 nařízení
Evropské centrální banky (EU) č. 1163/2014 (ECB/2014/41).

Přezkum
V souladu s článkem 24 nařízení Rady (EU) č. 1024/2013 lze u správní revizní komise ECB podat žádost
o vnitřní správní přezkum této výzvy k zaplacení poplatku za dohled, a to do jednoho měsíce od jejího
oznámení. Žádost by měla být zaslána pokud možno e-mailem na adresu: ABOR@ecb.europa.eu;
případně poštou na adresu: The Secretary of the Administrative Board of Review, European Central
Bank, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Německo. Další informace o postupu přezkumu
naleznete v rozhodnutí Evropské centrální banky ECB/2014/16. Podle článku 9 rozhodnutí ECB/2014/16
nemá podání žádosti o přezkum automatický odkladný účinek. Žádostí o přezkum není dotčeno právo na
podání žaloby u Soudního dvora Evropské unie podle článku 263 Smlouvy o fungování Evropské unie.

Tento dokument byl vytvořen počítačem a je platný bez podpisu.

Podrobnosti o metodice ECB pro výpočet poplatků za dohled a právním rámci a podrobné informace o ročních
nákladech
na úkoly
ECB
týkající
se
dohledu
naleznete
na stránkách
https://www.bankingsupervision.europa.eu/organisation/fees/html/index.cs.html. Tyto stránky jsou zveřejněny ve
všech jazycích EU a poskytují důležité a praktické informace o poplatcích za dohled vyměřovaných Evropskou
centrální bankou, mj. také podrobnosti o tom, jak
odhadnout poplatek
pro vaši instituci.
(Viz https://www.bankingsupervision.europa.eu/organisation/fees/calculator/html/index.cs.html)

Evropská centrální banka
60640 Frankfurt am Main
Německo

Internetové stránky: www.bankingsupervision.europa.eu

