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Вноски за административните разходи на ЕСП за 2021 г. 

Често задавани въпроси (ЧЗВ) 

 

Въведение 

На 8 януари 2018 г. влезе в сила Делегиран регламент (ЕС) 2017/2361 на Комисията от 14 

септември 2017 г. относно окончателната схема за вноските за покриване на 

административните разходи на Единния съвет за преструктуриране. Окончателната система 

заменя преходната система, въведена от началото на дейността на Съвета през ноември 2014 г. 

Основни срокове 

ЕСП е изпратил 

уведомително писмо до 

всички субекти.  

януари 2021 г. 

Краен срок за субектите да 

потвърдят данните за 

контакт и предпочитанията 

за фактуриране  

Края на януари — началото 

на февруари 2021 г. 

Издаване на известие за 

вноска 

Февруари — април 2021 г. 

Срок за плащане 35 дни след издаването на 

известието за вноска 

 

Въпроси, свързани с: 

A. Обхват и процес 

1. Кой трябва да прави вноски? 

Всички кредитни институции, установени в банковия съюз, трябва да правят вноски за 

покриване на административните разходи на Единния съвет за преструктуриране (ЕСП). Същото 

важи и за всички предприятия-майки (вкл. финансови холдинги и смесени финансови 

холдингови компании), инвестиционни фирми и финансови институции, които се покриват от 

консолидирания надзор на Европейската централна банка („ЕЦБ“). 

 

Моля, имайте предвид, че макар обхватът на административните вноски на ЕСП да се 

припокрива с този на таксите за надзор на ЕЦБ, съществуват разлики между тях. Основната 

разлика е, че клоновете, установени в участваща държава от банка майка, установена в 

неучастваща държава, не попадат в обхвата на административните вноски на ЕСП. 

 

2. Субектите на индивидуално равнище ли правят вноски или на равнището на 

групата? 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/banking-union_en
https://www.bankingsupervision.europa.eu/home/html/index.en.html
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Годишните вноски, дължими от субекти, които са членове на една и съща банкова група, се 

изчисляват и събират на равнището на групата (като еднократна вноска). 

 

3. Какво представлява задълженото лице за вноската? 

„Задължено лице за вноската“ в контекста на административните вноски на ЕСП е субектът, 

който се определя като „задълженото лице за таксата“ за целите на надзорните такси на ЕЦБ. В 

случай на банкова група това е членът от групата, определен от нея, за да действа от нейно име 

като „задължено лице за таксата“. 

 

4. Какво се очаква от задълженото лице за вноската? 

Задълженото лице за вноската е звеното за контакт с ЕСП за цялата комуникация, свързана с 

годишните административни вноски. Освен това то носи законовата отговорност за плащане на 

сумата на вноската. 

 

5. Можем ли да сменим нашето задължено лице за вноската? 

Да, но само чрез определяне на друго задължено лице за вноската за целите на надзорните 

такси на ЕЦБ (https://www.bankingsupervision.europa.eu/organisation/fees/html/index.bg.html). В 

законодателството е предвидено, че задълженото лице за вноската трябва да бъде същият 

субект като задълженото лице за таксата. 

 

6. Защо трябваше да преразгледаме/потвърдим нашите данни за контакт (писмо 

на ЕСП, изпратено през януари)? 

За да гарантира, че известията за вноска и свързаните с тях съобщения са правилно адресирани, 

ЕСП изисква от всички субекти да потвърдят своите данни за контакт и предпочитания за 

фактуриране от предходния цикъл на предоставяне на вноски (или тези, които е получил от ЕЦБ, 

в случай че институциите имат нов обхват). 

 

7. Можем ли да променим данните си за контакт и предпочитанията си за 

фактуриране, след като ги потвърдим? 

Да. Можете да направите това, като изпратите електронно писмо на адрес SRB-ADMIN-

CONTRIBUTIONS@srb.europa.euSRB-ADMIN-CONTRIBUTIONS@srb.europa.euSRB-ADMIN-

CONTRIBUTIONS@srb.europa.eu. От оперативни съображения обаче, що се отнася до цикъла на 

вноските за 2021 г. ЕСП не може да вземе предвид промените в предпочитанията за 

фактуриране на субектите след посочения по-горе краен срок. В такъв случай те ще се вземат 

предвид от 2022 г. нататък. 

 

8. Колко често трябва да плащаме административни вноски? 

Всяка година ЕСП ще събира административни вноски веднъж годишно. При извънредни 

обстоятелства, когато административният бюджет на ЕСП се изменя, увеличената сума може да 

бъде допълнително увеличена през същата година. 

9. Вноските за административни разходи същите ли са като предварителните 

вноски? 

https://www.bankingsupervision.europa.eu/organisation/fees/html/index.bg.html
http://intranet/ict/StrategyDevelopmentTeam/ACC_Project/2018%20Admin.%20contrib/600.%20Communication/SRB%20website/Old/Q+A/SRB-Admin-Contributions@srb.europa.eu
http://intranet/ict/StrategyDevelopmentTeam/ACC_Project/2018%20Admin.%20contrib/600.%20Communication/SRB%20website/Old/Q+A/SRB-Admin-Contributions@srb.europa.eu
mailto:SRB-ADMIN-CONTRIBUTIONS@srb.europa.eu
mailto:SRB-ADMIN-CONTRIBUTIONS@srb.europa.eu
mailto:SRB-ADMIN-CONTRIBUTIONS@srb.europa.eu
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Не. Двете вноски служат за различни цели. Вноските за административни разходи се набират за 

финансиране на административните разходи на ЕСП, подобно на надзорните такси, които ЕЦБ 

налага за покриване на разходите, направени във връзка с надзорните ѝ задачи. Предварителни 

вноски се набират Единния фонд за преструктуриране, като при необходимост могат да се 

използват, за да се гарантира ефективното прилагане на инструментите за преструктуриране и 

упражняването на правомощията за преструктуриране, предоставени на ЕСП с Регламента за 

ЕМП. 

10. Оказват ли измененията на Регламента на ЕЦБ относно таксите за надзор 

въздействие върху процедурата за административните вноски за ЕСП? 

Да. За да се избегне дублиране на тежестта за докладване за съответните институции и субекти, 

при изчисляването на своите административни вноски ЕСП разчита на данни, събрани и 

споделяни от ЕЦБ за изчисляването на собствените ѝ надзорни такси.1 Регламент (ЕС) 

№ 1163/2014 на ЕЦБ относно надзорните такси беше изменен през 2020 г. Делегиран регламент 

2017/2361 на Комисията ще бъде частично изменен, за да се даде възможност за запазване на 

полезните взаимодействия между двете системи за вноски. Понастоящем Европейската 

комисия работи по необходимите изменения, които ще се прилагат за първоначалния преходен 

период и за бъдещите цикли на административните вноски 

B. Изчисление и предоставяне на данни 

11. Какви вноски се изчисляват през 2021 г.? 

През 2021 г. ЕСП изчислява размера на вноските за текущата финансова година. Освен това той 

(пре)изчислява предварително фактурираните вноски на институциите, които са променили 

своя обхват, състояние или други данни през изминалата(ите) година(и) и за които тези промени 

са докладвани от ЕЦБ в текущия цикъл на плащане на вноски. И накрая ЕСП определя частта от 

неуредените плащания на индивидуалните административни вноски, дължими през преходния 

период и отложени през предходния цикъл. 

12. Трябваше ли да представим на ЕСП финансови данни за изчисленията, 

извършени през 2020 г.? 

Не. ЕСП не събира данни пряко от субектите. Той използва информацията, предоставена от 

субектите на ЕЦБ, за целите на изчисляването на надзорните такси на ЕЦБ. 

13. Какви са референтните дати на факторите за таксата, използвани в 

изчисленията на ЕСП? 

В Делегирания регламент са определени следните референтни дати за изчисленията (и 

преизчисленията, когато е целесъобразно), извършени през 2021 г.: 

Финансова година, за която се дължат 

вноски 

Референтна дата 

  

2021  

31 декември 2018 г.* 

 

                                                           
1 Вж. съображение 4 от Делегиран регламент 2017/2361 на Комисията. 
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o Всички институции (и групи), с 

изключение на новоодобрените през 

Q1/Q2/Q3 2020 г.; 

o Новоодобрени институции (и групи) през 

Q1/Q2/Q3 2020 г. 

Q1, Q2 или Q3 2020 г.** 

 

2020 

o Всички институции (и групи), с 

изключение на новоодобрените през 

Q1/Q2/Q3 2020 г.; 

o Новоодобрени институции (и групи) през 

Q1/Q2/Q3 2020 г. 

 

31 декември 2018 г. 

 

Q1, Q2 или Q3 2020 г.** 

2019 31 декември 2017 г. 

 

* След изменението на Регламента на ЕЦБ относно таксите за надзор (Регламент (ЕС) 

№ 1163/2014 на ЕЦБ) моделът системата за събиране на вземания на ЕЦБ се е променил от 

предварителен на последващ. Изчисляването и повишаването на надзорните такси на ЕЦБ за 

дадена година (Y) вече ще се извършва през следващата година (най-късно до 30 юни на година 

Y + 1). Следователно ЕЦБ не е в състояние да предостави на ЕСП целия набор от най-актуални 

данни, необходими за изчисляване на административните разходи в началото на 2021 г. По 

изключение за вноските за административни вноски за 2021 г. ЕСП ще използва, в съответствие 

с член 6, параграф 7 от Делегирания регламент, най-новите налични данни, предоставени от 

ЕЦБ (в този случай данните, получени от ЕЦБ за изчисляване на административните разходи за 

2020 г.). В зависимост от измененията на Делегиран регламент 2017/2361 на Комисията, които 

ще влязат в сила през първото полугодие на 2021 г. и които ще уреждат преходния период 

между предишния и новия режим, е възможно ЕСП да бъде задължен да преизчисли 

административните вноски, дължими за финансовата 2021 година съгласно изменената правна 

рамка и въз основа на по-нови данни. 

** След изменението на Регламента на ЕЦБ относно надзорните такси (Регламент (ЕС) 2019/2155 

на ЕЦБ) референтната дата на факторите за таксата на новолицензирани институции или групи 

се промени. Считано от 1 януари 2020 г., референтната дата за факторите за таксата на 

новолицензирани институции или групи, създадени преди 1 октомври (преди четвъртото 

тримесечие, Q4), ще бъде краят на тримесечието, което е най-близко до референтната дата, 

използвана за другите субекти. За цикъла на административните вноски за 2021 г. това означава, 

че за всички субекти, установени след 1 януари 2020 г. и преди 1 октомври 2020 г., факторите за 

таксата с референтна дата Q1/Q2/Q3 2020 г. (в зависимост от датата, на която субектът или 

групата са новосъздадени) ще бъдат използвани за преизчисляване на вноските за 

административни разходи за 2020 г., както и за изчисляване на вноските за административни 

разходи за 2021 г. на съответните субекти и групи. В цикъла на административните вноски за 

2021 г. няма да има фактори за таксата за субектите, установени през Q4 2020 г. 

14. Каква е общата годишна сума, която трябва да бъде събрана? 

За да определи общата сума, която трябва да бъде събрана през 2021 г., ЕСП ще вземе предвид: 

 Бюджета, приет от Съвета за тази финансова година; 

 Всички последващи изменения в него; 
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 Резултата от бюджета на последната финансова година, за която е публикуван 

окончателен счетоводен отчет; 

 Общият резултат от корекциите на вноските на институциите, които са променили своя 

обхват, състояние или други данни през изминалата(ите) година(и) и за които тези 

промени са докладвани от ЕЦБ в текущия цикъл на плащане на вноски. 

Тази сума ще бъде публикувана, след като се извърши окончателното изчисление. 

Решението относно бюджета на ЕСП за 2021 г., както и финансовите резултати от 

отчетите за 2019 г. могат да бъдат намерени на уебсайта на ЕСП. 

15. Как се изчисляват вноските за административни разходи на ЕСП? 

От субектите се изисква вноските им за административните разходи на ЕСП да са 

пропорционални на необходимите ресурси, които Съветът за преструктуриране трябва да 

задели за тях и които се определят приблизително посредством наблюдаеми данни (относно 

размера и риска на техните дейности). Преди вноските да бъдат разпределени поотделно към 

субектите, те се разпределят между субектите, за които Съветът за преструктуриране (категория 

А) носи пряка отговорност, и субектите, за които отговарят националните органи за 

преструктуриране (категория Б), с фиксиран дял съответно от 95 % и 5 %. 

Вноските се изчисляват ежемесечно и обикновено се събират в началото на всяка година. 

16.Ще се повлияе ли годишната ми надзорна такса от промяна в състоянието на 

моя субект? 

Да. В зависимост от вида на промяната, докладвана от институцията на ЕЦБ, годишната вноска 

за административните разходи на ЕСП може да бъде засегната: 

 Институция с новоиздаден лиценз, която е установена в банковия съюз и не е част от 

съществуваща поднадзорна група, трябва да плаща годишната административна вноска. 

Сумата се изчислява въз основа на броя пълни месеци, за които субектът е бил обект на 

надзор през периода на плащане на вноски. Това означава, че новоодобреният субект 

трябва да плати вноската за периода от първия пълен месец след датата на неговото 

разрешение. Когато е приложимо, плащането на тази сума ще бъде поискано през 

следващия кръг на събиране на вноски заедно с вноските за следващата финансова 

година. 

 Институция, чийто лиценз е отнет, или поднадзорна група, която е обект на надзор само 

за част от периода на плащане на вноски, трябва да плаща административни вноски, 

които обхващат броя пълни месеци за периода до датата, на която нейният лиценз е 

прекратен. Ако тя вече е платила вноската за съответния период на плащане на вноски, 

ЕСП ще възстанови сумата през следващия период на плащане на вноски, когато ЕЦБ 

предостави актуализирани данни на ЕСП. 

 Промяна на статута между значима (категория А) и по-малко значима (категория Б), 

включително в резултат на сливане или придобиване, означава промяна в размера на 

годишната административна вноска. Субектите ще бъдат класифицирани в съответните 

категории въз основа на броя на месеците, за които субектът попада в съответната 

категория към последния ден на месеца. 

https://srb.europa.eu/en/content/budgets
https://srb.europa.eu/en/content/annual-accounts
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/banking-union_en
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Независимо от промяната е важно да се отбележи, че всяка промяна, настъпила след датата, 

на която данните са предадени от ЕЦБ на ЕСП, ще бъде взета предвид и уредена в 

последващите цикли на събиране на административни вноски в съответствие с Делегирания 

регламент. 

C. Плащане на административни вноски 

17. Как могат да бъдат платени административните вноски? 

ЕСП може да приема единствено плащания, извършени чрез кредитен превод в рамките на 

ЕЗПЕ, по банковата сметка на ЕСП в съответствие с условията, посочени в известието за вноската. 

Не са възможни директни дебити в рамките на ЕЗПЕ и опции за плащане по TARGET 2. 

 

18. С колко време разполагаме, за да извършим плащането, след като получим 

известието за вноска? 

От субектите се изисква да платят сумата на вноската в срок от 35 дни след издаването на 

известието за плащане на вноската от ЕСП. Вноската ще се счита за платена, след като цялата 

сума бъде кредитирана по банковата сметка на ЕСП (ден на плащане). 

 

19. Какво се случва, ако не платим навреме? 

Ако сметката на ЕСП не бъде кредитирана с пълния размер на вноската в определения срок, ЕСП 

има право да начислява дневна лихва върху неизплатената сума от административните вноски. 

Лихвата се начислява по лихвения процент, прилаган от ЕЦБ към нейните основни операции по 

рефинансиране, който е в сила на първия календарен ден от месеца, в който се пада крайният 

срок за плащане, плюс 8 процентни пункта годишно. Лихвата се изчислява от първия ден след 

датата, на която плащането е било дължимо. Плащанията на дължимите годишни вноски и 

всички лихви за забава подлежат на принудително изпълнение от ЕСП във всички държави 

членки, участващи в банковия съюз. 

 

20. Има ли ЕСП номер по ДДС? 

ЕСП, в качеството си на агенция на ЕС, не е данъчно задължено лице съгласно член 9 от 

Директива 2006/112/ЕО. Следователно той няма номер по ДДС и административните вноски са 

освободени от данък. 

 

21. Какво да направя, ако не мога да намеря отговор на моя въпрос тук? 

Моля, изпратете въпроса си на SRB-Admin-Contributions@srb.europa.euSRB-Admin-

Contributions@srb.europa.eu или се свържете с нашето бюро за помощ:  

+ 32 2 490 3444. 

http://intranet/ict/StrategyDevelopmentTeam/ACC_Project/2018%20Admin.%20contrib/600.%20Communication/SRB%20website/Old/Q+A/SRB-Admin-Contributions@srb.europa.eu
http://intranet/ict/StrategyDevelopmentTeam/ACC_Project/2018%20Admin.%20contrib/600.%20Communication/SRB%20website/Old/Q+A/SRB-Admin-Contributions@srb.europa.eu
http://intranet/ict/StrategyDevelopmentTeam/ACC_Project/2018%20Admin.%20contrib/600.%20Communication/SRB%20website/Old/Q+A/SRB-Admin-Contributions@srb.europa.eu

