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Comunicarea taxei

BCE a decis să stabilească taxa dumneavoastră anuală de supraveghere după cum urmează:
 

1 )  Componenta minimă a taxei [instituție 
semnificativă]/[instituție mai puțin
semnificativă]

EUR [  ]

2)  Componenta variabilă a taxei [instituție 
semnificativă]/[instituție mai puțin

semnificativă]

EUR [  ]

Taxa anuală de supraveghere EUR [  ]

În conformitate cu articolul 30 alineatul (1 ) din Regulamentul (UE) nr. 1 024/201 3 al Consil iului,


BCE percepe o taxă anuală de supraveghere instituții lor de credit cu sediul în statele membre


participante și sucursalelor înființate într-un stat membru participant de către instituții de credit cu


sediul într-un stat membru neparticipant.

Prezenta comunicare a taxei precizează taxa anuală de supraveghere care trebuie plătită de


instituția dumneavoastră, astfel cum este stabil ită în conformitate cu articolul 4 din


Regulamentul (UE) nr. 1 1 63/201 4 al Băncii Centrale Europene (BCE/201 4/41 ) pentru perioada de


taxare [AAAA].
 
Taxa anuală de supraveghere a fost calculată pe baza metodologiei prevăzute la articolul 1 0 din

Regulamentul (UE) nr. 1 1 63/201 4 (BCE/201 4/41 ) și, în special, luând în considerare următoarele


elemente:
 
- clasificarea instituției dumneavoastră ca instituție [mai puțin] semnificativă pentru perioada


cuprinsă între [ZZ LL AAAA] și [ZZ LL AAAA];
 
- valoarea totală a taxelor anuale de supraveghere, astfel cum este prevăzută în Decizia (UE)

201 9/685 a Băncii Centrale Europene (BCE/201 9/1 0) și publicată pe website-ul privind

supravegherea bancară al BCE;
 
- activele totale în cuantum de [  ] EUR și valoarea totală a expunerii la risc în cuantum de [


] EUR, astfel cum sunt stabil ite în conformitate cu Decizia (UE) 201 5/530 a Băncii Centrale


Europene (BCE/201 5/7).
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Modalități de plată

Taxa anuală de supraveghere se plătește în termen de 35 de zile de la data emiterii comunicării taxei,


fără costuri pentru BCE. În cazul în care instituția dumneavoastră a furnizat BCE, înainte de emiterea


prezentei comunicări a taxei, un mandat de debitare directă semnat, taxa anuală de supraveghere va fi


debitată direct din contul dumneavoastră în termen de 35 de zile de la data emiterii comunicării taxei.

În caz contrar, vă rugăm să efectuați plata prin transfer bancar sau via TARGET2, menționând referința

plății dumneavoastră.

Plată prin transfer bancar Plată via TARGET2

 
Către: MARKDEFF (banca corespondentă) 
 
 
IBAN: DE67 5040 0000 0050 4024 06

Beneficiar: European Central Bank SSM 

 
Către: ECBFDEFFSSM (destinatarul din antetul


mesajului de transfer SWIFT)
 
 
Beneficiar: ECBFDEFFSSM

 

Notificare

Prezenta comunicare a taxei vă este notificată în conformitate cu articolul 1 3 alineatul (2) din


Regulamentul (UE) nr. 1 1 63/201 4 (BCE/201 4/41 ).

Control

În conformitate cu articolul 24 din Regulamentul (UE) nr. 1 024/201 3, o cerere de control administrativ


intern al prezentei comunicări a taxei poate fi transmisă Comitetului administrativ de control al BCE în


termen de o lună de la data notificării prezentei comunicări a taxei. Această cerere trebuie trimisă, de

preferință, prin e-mail la adresa: ABOR@ecb.europa.eu; sau prin poștă la: The Secretary of the


Administrative Board of Review, European Central Bank, Sonnemannstrasse 22, 6031 4 Frankfurt am


Main, Germany. Mai multe informații privind procedura de control sunt incluse în Decizia BCE/201 4/1 6 a


Băncii Centrale Europene. În conformitate cu articolul 9 din Decizia BCE/201 4/1 6, o cerere de control nu


are efect suspensiv automat. Cererea de control nu aduce atingere dreptului de a introduce acțiuni în

fața Curții de Justiție a Uniunii Europene în conformitate cu articolul 263 din Tratatul privind funcționarea

Uniunii Europene.

Acest document este generat de computer și este valabil fără semnătură.

Pentru detalii privind metodologia BCE referitoare la taxele de supraveghere, cadrul juridic și costurile


anuale suportate de BCE în legătură cu atribuțiile de supraveghere, consultați


https://www.bankingsupervision.europa.eu/organisation/fees/html/index.ro.html. Aceste pagini sunt


publicate în toate limbile UE și oferă informații importante de natură practică despre taxele de

supraveghere ale BCE, inclusiv detalii privind modalitățile de estimare a taxei pentru instituția


dumneavoastră (vă rugăm să accesați:

https://www.bankingsupervision.europa.eu/organisation/fees/calculator/html/index.ro.html).
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