ECB-PUBLIC

[tasuvõlgniku nimi]
[tasuvõlgniku aadress]
Frankfurt Maini ääres,
[dd.mm.yyyy]
Telefon (tugirühm): +49 69 1 344 4690
E-aadress: SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu
Makseviide: [viitenumber]

Tasu maksmise teade
EKP otsuse kohaselt on teie asutuse iga-aastane järelevalvetasu järgmine:
1 ) Minimaalne tasukomponent [SI]/[LSI]

EUR

[ ]

2) Muutuv tasukomponent [SI]/[LSI]

EUR

[ ]

Iga-aastane järelevalvetasu

EUR

[ ]

Kooskõlas nõukogu määruse (EL) nr 1 024/201 3 artikli 30 lõikega 1 nõuab EKP osalevates
liikmesriikides asutatud krediidiasutustelt ja mitteosalevas liikmesriigis asutatud krediidiasutuse
poolt osalevas liikmesriigis asutatud filiaalidelt iga-aastase järelevalvetasu maksmist.
Käesolev tasu maksmise teade määrab teie asutuse poolt makstava ig a-aastase järelevalvetasu
tasuperioodil [yyyy] kooskõlas Euroopa Keskpanga määruse (EL) nr 1 1 63/201 4 (EKP/201 4/41 )
artikliga 4.
Iga-aastane järelevalvetasu on arvutatud määruse (EL) nr 1 1 63/201 4 (EKP/201 4/41 ) artiklis 1 0
sätestatud metoodika kohaselt, võttes eelkõige arvesse järgmisi elemente:
-

Teie asutuse liigitamine [vähem] oluliseks krediidiasutuseks [LSI/SI] alates [dd.mm.yyyy] kuni
[dd.mm.yyyy].

-

Iga-aastase järelevalvetasu kogusumma, nagu see on ette nähtud Euroopa Keskpanga
otsusega (EL) 201 9/685 (EKP/201 9/1 0) ning avaldatud EKP pangandusjärelevalve veebilehel.

-

Koguvarad [ ] eurot ja koguriskipositsioon [ ] eurot, mis on kindlaks määratud kooskõlas
Euroopa Keskpanga otsusega (EL) 201 5/530 (EKP/201 5/7).

ECB-PUBLIC
Maksetingimused
Iga-aastane järelevalvetasu tuleb maksta 35 päeva jooksul alates tasu maksmise teate väljastamisest,
ilma et EKP kannaks kulusid. Kui teie asutus on edastanud EKP-le allkirjastatud otsekorraldusvolituse
enne käesoleva tasu maksmise teate väljastamist, debiteeritakse iga-aastane järelevalvetasu otse teie
kontolt 35 päeva jooksul alates tasu maksmise teate väljastamisest.
Muul juhul palume tasu maksta pangaülekande või TARGET2 ülekandega, lisades makseviite.

Makse pangaülekandega

Makse TARGET2 kaudu

Saaja konto: MARKDEFF (korrespondentpank)

Saaja konto: ECBFDEFFSSM (SWIFT-makse
teate päises osutatud saaja)

IBAN: DE67 5040 0000 0050 4024 06
Makse saaja: European Central Bank SSM

Makse saaja: ECBFDEFFSSM

Teavitamine
Tasu maksmise teade on teile edastatud kooskõlas määruse (EL) nr 1 1 63/201 4 (EKP/201 4/41 ) artikli 1 3
lõikega 2.

Läbivaatamine
Kooskõlas määruse (EL) nr 1 024/201 3 artikliga 24 võib EKP vaidlustusnõukogule esitada tasu maksmise
teate asutusesisese läbivaatamise taotluse ühe kuu jooksul alates tasu maksmise teate esitamise
kuupäevast. Taotlus tuleks saata soovitavalt e-posti teel aadressil ABOR@ecb.europa.eu või posti teel
järgmisel aadressil: The Secretary of the Administrative Board of Review, European Central Bank,
Sonnemannstrasse 22, 6031 4 Frankfurt am Main, Germany. Täiendav teave läbivaatamise menetluse
kohta on kättesaadav Euroopa Keskpanga otsuses EKP/201 4/1 6. Otsuse EKP/201 4/1 6 artikli 9 kohaselt
ei ole läbivaatamistaotluse esitamisel automaatselt peatavat toimet vaidlustatud otsuse kohaldamise
suhtes. Läbivaatamistaotlus ei piira õigust alustada menetlust Euroopa Liidu Kohtus Euroopa Liidu
toimimise lepingu artikli 263 alusel.

Käesolev arvutipõhine dokument kehtib ilma allkirjata.

Täpsemat teavet EKP järelevalvetasude arvutamise meetodite, õigusaktide ja EKP järelevalveülesannetega seotud
iga-aastaste
kulude
kohta
saab
veebilehelt
https://www.bankingsupervision.europa.eu/organisation/fees/html/index.en.html. Teave on kättesaadav kõigis ELi
ametlikes keeltes ning sisaldab olulist ja praktilist infot EKP järelevalvetasude kohta, samuti konkreetse
krediidiasutuse
järelevalvetasu
hinnangulise
suuruse
arvutamise
kohta
(vt https://www.bankingsupervision.europa.eu/organisation/fees/calculator/html/index.et.html).

Euroopa Keskpank
60640 Frankfurt Maini ääres
Germany

Veebileht: www.bankingsupervision.europa.eu

