ECB-PUBLIC

[valvontamaksuvelvollisen nimi]
[valvontamaksuvelvollisen osoite]
Frankfurt am Main, [D.M.YYYY]
Puhelinnumero (valvontamaksuyksikkö): +49 69 1344 4690
Sähköposti: SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu
Maksuviite: [viitenumero]

Valvontamaksuilmoitus
Vuosittainen valvontamaksunne muodostuu EKP:n päätöksen mukaan seuraavasti:
1) Kiinteä vähimmäismaksukomponentti: EUR
[merkittävä]/[vähemmän merkittävä] laitos

[ ]

2) Vaihteleva maksukomponentti:
EUR
[merkittävä]/[vähemmän merkittävä] laitos

[ ]

Vuosittainen valvontamaksu

[ ]

EUR

Neuvoston asetuksen (EU) N:o 1024/2013 30 artiklan 1 kohdan nojalla EKP perii vuosittaisen
valvontamaksun yhteiseen valvontamekanismiin osallistuviin jäsenvaltioihin sijoittautuneilta
luottolaitoksilta sekä sellaisilta sivuliikkeiltä, jotka mekanismiin osallistumattomiin jäsenvaltioihin
sijoittautuneet luottolaitokset ovat perustaneet osallistuviin jäsenvaltioihin.
Tässä valvontamaksuilmoituksessa eritellään Euroopan keskuspankin asetuksen (EU)
N:o 1163/2017 (EKP/2014/41) 4 artiklan mukaisesti laitoksenne maksettavaksi tuleva vuosittainen
valvontamaksu kaudelle [YYYY].
Vuosittainen

valvontamaksu

on

laskettu

asetuksen

(EU)

N:o 1163/2014

(EKP/2014/41)

10 artiklassa täsmennettyä menetelmää noudattaen ja ottaen huomioon erityisesti seuraavat
seikat:
-

laitoksenne luokittelu [vähemmän] merkittäväksi ajanjaksolla [D.M.YYYY]–[D.M.YYYY].

-

Euroopan keskuspankin päätöksessä (EU) 2018/667 (EKP/2018/12) määritetty ja EKP:n
pankkivalvontasivuilla julkaistu vuosittaisten valvontamaksujen kokonaismäärä

-

kokonaisvarojen määrä [ ] euroa ja kokonaisriskin määrä [ ] euroa Euroopan keskuspankin
päätöksen (EU) 2015/530 (EKP/2015/7) mukaisesti määriteltyinä.

ECB-PUBLIC
Maksuehdot
Vuosittainen valvontamaksu on maksettava kuluja vähentämättä EKP:lle 35 päivän kuluessa
valvontamaksuilmoituksen

antamispäivästä.

suoraveloitusvaltuutuksen
valvontamaksu

ennen

veloitetaan

tämän

suoraan

Jos

laitoksenne

on

valvontamaksuilmoituksen

laitoksen

tililtä

35 päivän

antanut

antamista,

kuluessa

tämän

EKP:lle
vuosittainen
ilmoituksen

antamispäivästä.
Muussa tapauksessa pyydämme teitä suorittamaan maksun tilisiirtona tai TARGET2-järjestelmän
välityksellä ja mainitsemaan maksuviitteenne.

Tilisiirto

TARGET2-tilisiirto

Saajan BIC-koodi: MARKDEFF
(kirjeenvaihtajapankki)

Saajan BIC-koodi: ECBFDEFFSSM (vastaanottaja
SWIFT-sanoman otsikossa)

IBAN: DE67 5040 0000 0050 4024 06

Saajan nimi: ECBFDEFFSSM

Saajan nimi: European Central Bank SSM

Tiedoksianto
Tämä valvontamaksuilmoitus on annettu teille tiedoksi asetuksen (EU) N:o 1163/2014 (EKP/2014/41)
13 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Uudelleenkäsittely
Asetuksen (EU) N:o 1024/2013 24 artiklan mukaisesti voitte pyytää EKP:n oikaisulautakunnalta tämän
valvontamaksuilmoituksen
tiedoksiantopäivästä.

sisäistä

uudelleenkäsittelyä

Uudelleenkäsittelypyyntö

kuukauden

lähetetään

kuluessa

mieluiten

ilmoituksen
sähköpostitse

osoitteeseen ABOR@ecb.europa.eu tai postitse seuraavaan osoitteeseen: The Secretary of the
Administrative Board of Review, European Central Bank, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am
Main, Germany. Lisätietoja uudelleenkäsittelyprosessista on Euroopan keskuspankin päätöksessä
EKP/2014/16. Päätöksen 9 artiklan nojalla uudelleenkäsittelypyynnöllä ei ole automaattisesti ilmoituksen
soveltamista lykkäävää vaikutusta. Uudelleenkäsittelypyyntö ei rajoita oikeutta kanteen nostamiseen
Euroopan unionin tuomioistuimessa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 263 artiklan
mukaisesti.

Tämä sähköisesti laadittu asiakirja on pätevä ilman allekirjoitusta.

Lisätietoa valvontamaksujen laskennasta ja oikeusperustasta sekä valvontamaksuilla katettavista EKP:n vuotuisista
valvontamenoista on EKP:n pankkivalvontasivuilla osoitteessa
https://www.bankingsupervision.europa.eu/organisation/fees/html/index.fi.html. Sivuilla on tärkeää käytännön tietoa
muun muassa siitä, miten kukin laitos voi arvioida valvontamaksunsa suuruuden
(ks. https://www.bankingsupervision.europa.eu/organisation/fees/calculator/html/index.fi.html). Sivut ovat luettavissa
kaikilla EU-kielillä.
European Central Bank
60640 Frankfurt am Main
Germany

Internet: www.bankingsupervision.europa.eu
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