
 ECB-PUBLIC 

[fee debtor name] 
[fee debtor address] 

   [DD MM YYYY] 

 Tfn (supportteam): +49 69 1344 4690 
E-post: SSM-fee-enquiries@ecb.europa.eu

Betalningsreferens: [reference number]

Avgiftsavi 

ECB har fastställt er årliga tillsynsavgift enligt följande: 

1)  Lägsta avgiftskomponent [Betydande     
institut]/[mindre betydande institut] 

EUR [  ] 

2) Variabel avgiftskomponent [Betydande
institut]/[mindre betydande institut]

EUR [  ] 

Årlig tillsynsavgift EUR [  ] 

Enligt artikel 30.1 i förordning (EU) nr 1024/2013 ska ECB ta ut en årlig tillsynsavgift av 
kreditinstitut etablerade i de deltagande medlemsstaterna och filialer som etablerats i en 
deltagande medlemsstat av ett kreditinstitut etablerat i en icke-deltagande medlemsstat. 

Denna avgiftsavi specificerar den årliga tillsynsavgift som ska betalas av ert institut i enlighet med 
artikel 4 i Europeiska centralbankens förordning (EU) nr 1163/2014 (ECB/2014/41) för 
avgiftsperioden [YYYY]. 

Den årliga tillsynsavgiften har beräknats enligt den metod som fastställs i artikel 10 i Europeiska 
centralbankens förordning (EU) nr 1163/2014 (ECB/2014/41) och särskilt med beaktande av 
följande: 

- Klassificeringen av ert institut som [mindre] betydande för perioden från [DD MM YYYY] till
[DD MM YYYY].

- Det totala beloppet av årliga tillsynsavgifter, enligt Europeiska centralbankens beslut (EU)
2021/490 (ECB/2021/8) publicerat på ECB:s webbplats för banktillsyn.

- Sammanlagda tillgångar på [  ] EUR och total riskexponering på [  ] EUR, enligt Europeiska
centralbankens beslut (EU) 2019/2158 (ECB/2019/38).
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European Central Bank Website: www.bankingsupervision.europa.eu 
60640 Frankfurt am Main 
Germany 

ECB-PUBLIC 

Betalningsvillkor 

Den årliga tillsynsavgiften ska betalas inom 35 dagar från avgiftsavins utfärdandedag utan kostnader för 

ECB. Om ert institut har gett ECB ett undertecknat autogiromedgivande före utfärdande av denna 

avgiftsavi kommer den årliga tillsynsavgiften att debiteras ert konto inom 35 dagar från avgiftsavins 

utfärdandedag. 

I annat fall betalar ni via banköverföring eller via Target2. Glöm inte att ange betalningsreferens. 

Betalning via banköverföring Betalning via Target2. 

Betala till: MARKDEFF (korrespondentbank) 
IBAN: 

IBAN: DE67 5040 0000 0050 4024 06 
Betalningsmottagare: Europeiska Centralbanken, 
SSM 

Betala till: ECBFDEFFSSM (mottagare i rubriken 
till meddelandet om SWIFT-överföring) 

Betalningsmottagare: ECBFDEFFSSM 

Underrättelse 

Ni erhåller denna avgiftsavi i enlighet med artikel 13.2 i förordning (EU) nr 1163/2014 (ECB/2014/41). 

Omprövning 

I enlighet med artikel 24 i förordning (EU) nr 1024/2013 kan en begäran om intern administrativ 

granskning av avgiftsavin lämnas in till ECB:s administrativa omprövningsnämnd inom en månad efter 

underrättelse om denna avgiftsavi. Sådana begäranden ska skickas, företrädelsevis via e-post, till: 
ABOR@ecb.europa.eu, eller med post till: The Secretary of the Administrative Board of Review, 

European Central Bank, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Germany. Ytterligare 

information om omprövningsförfarandet finns i Europeiska centralbankens beslut ECB/2014/16. Enligt 
artikel 9 i beslut ECB/2014/16 ska en begäran om omprövning inte per automatik leda till att 

verkställigheten inställs. Begäran om omprövning påverkar inte rätten att väcka talan vid Europeiska 

unionens domstol i enlighet med artikel 263 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. 

Detta är ett datorgenererat dokument som är giltigt utan namnunderskrift. 

På https://www.bankingsupervision.europa.eu/organisation/structure/html/index.sv.html finns det mer 
information om ECB:s metod för tillsynsavgifter, den rättsliga ramen samt ingående information om hur 
ECB:s årskostnader för den gemensamma tillsynsmekanismen. Dessa sidor publiceras på alla EU-språk 
och tillhandahåller viktig information om ECB:s tillsynsavgifter, inbegripet uppgifter om hur man kan 
beräkna avgiften för ett institut (se 
https://www.bankingsupervision.europa.eu/organisation/fees/calculator/html/index.sv.html) 
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