ECB-PUBLIC

[Mokesčio subjekto pavadinimas]
[Mokesčio subjekto adresas]
Frankfurtas prie Maino
[diena, mėnuo, metai]
Telefonas (pagalbos grupė): +49 69 1 344 4690
El. paštas SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu
Mokėjimo nuoroda [nuorodos numeris]

Pranešimas apie mokestį
ECB sprendimu Jūsų įstaigai taikytiną metinį priežiūros mokestį sudaro:
1 ) Minimali fiksuota mokesčio dalis
[SI] / [LSI]

EUR

[ ]

2) Kintamoji mokesčio dalis [SI] / [LSI]

EUR

[ ]

Metinis priežiūros mokestis

EUR

[ ]

Vadovaudamasis Tarybos reglamento (ES) Nr. 1 024/201 3 30 straipsnio 1 dalimi, ECB
dalyvaujančiose valstybėse narėse įsteigtoms kredito įstaigoms ir nedalyvaujančioje valstybėje
narėje įsteigtos kredito įstaigos filialams, kurie įsteigti dalyvaujančioje valstybėje narėje, taiko
metinį priežiūros mokestį.
Šiame pranešime apie mokestį nurodomas metinis priežiūros mokestis, kurį, kaip nustatyta
Europos Centrinio Banko reglamento (ES) Nr. 1 1 63/201 4 (ECB/201 4/41 ) 4 straipsnyje, Jūsų
įstaiga turi mokėti už [metų] mokestinį laikotarpį.
Metinis priežiūros mokestis buvo apskaičiuotas remiantis Reglamento (ES) Nr. 1 1 63/201 4
(ECB/201 4/41 ) 1 0 straipsnyje išdėstyta metodika, ypač atsižvelgiant į šiuos veiksnius:

– Jūsų įstaigos priskyrimą [mažiau] svarbioms įstaigoms [diena, mėnuo, metai] – [diena, mėnuo,
metai] laikotarpiu;
– visą metinių priežiūros mokesčių sumą, kaip nustatyta Europos Centrinio Banko sprendimu (ES)
201 9/685 (ECB/201 9/1 0) ir paskelbta ECB bankų priežiūros interneto svetainėje;
– visą turtą ([ ] EUR) ir bendrą rizikos poziciją ([ ] EUR), kaip nustatyta Europos Centrinio Banko
sprendimu (ES) 201 5/530 (ECB/201 5/7).

ECB-PUBLIC
Mokėjimo sąlygos
Kad nebūtų skaičiuojami delspinigiai ECB, metinis priežiūros mokestis turi būti sumokėtas per 35 dienas
nuo pranešimo apie mokestį išdavimo dienos. Jeigu prieš išduodant pranešimą apie mokestį Jūsų įstaiga
ECB pateikė pasirašytą tiesioginio debeto įgaliojimą, metinis priežiūros mokestis bus tiesiogiai nurašytas
nuo Jūsų sąskaitos per 35 dienas nuo pranešimo apie mokestį išdavimo dienos.
Kitu atveju, mokestį prašome sumokėti banko pavedimu arba per TARGET2 sistemą, pateikiant savo
mokėjimo nuorodą.
Mokėjimas banko pavedimu

Mokėjimas per TARGET2 sistemą

Mokėti: MARKDEFF (bankas korespondentas)

Mokėti: ECBFDEFFSSM (gavėjas, nurodytinas
SWIFT pervedimo pranešimo antraštėje)

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

Gavėjas: ECBFDEFFSSM

Pranešimo perdavimas
Šis pranešimas apie mokestį jums perduodamas vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 1 1 63/201 4
(ECB/201 4/41 ) 1 3 straipsnio 2 dalimi.

Peržiūra
Vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 1 024/201 3 24 straipsniu, per vieną mėnesį nuo šio pranešimo apie
mokestį pateikimo dienos ECB Administracinei peržiūros valdybai galima pateikti prašymą atlikti šio
pranešimo apie mokestį vidaus administracinę peržiūrą. Pageidautina, kad toks prašymas būtų pateiktas
el. pašto adresu: ABOR@ecb.europa.eu arba pašto adresu: The Secretary of the Administrative Board
of Review, European Central Bank, Sonnemannstrasse 22, 6031 4 Frankfurt am Main, Germany.
Daugiau informacijos apie peržiūros procedūrą galima rasti Europos Centrinio Banko sprendime
ECB/201 4/1 6. Remiantis Sprendimo ECB/201 4/1 6 9 straipsniu, prašymas atlikti peržiūrą savaime neturi
sustabdomojo poveikio. Prašymu atlikti peržiūrą nedaromas poveikis teisei kreiptis į Europos Sąjungos
Teisingumo Teismą pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 263 straipsnį.

Tai yra kompiuteriu sukurtas dokumentas, kuris galioja be parašo

Daugiau informacijos apie ECB priežiūros mokesčiams taikomą metodiką, teisės aktus ir ECB metines išlaidas jo
vykdomoms priežiūros funkcijoms pateikiama interneto svetainėje
https://www.bankingsupervision.europa.eu/organisation/fees/html/index.lt.html. Čia visomis ES kalbomis rasite
svarbios praktinės informacijos apie ECB priežiūros mokesčius, taip pat apie tai, kaip apskaičiuoti jūsų įstaigos
mokėtiną mokestį (žr. https://www.bankingsupervision.europa.eu/organisation/fees/calculator/html/index.lt.html).

Europos Centrinis Bankas
60640 Frankfurtas prie Maino
Vokietija

Interneto svetainė www.bankingsupervision.europa.eu

