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Εισφορές του 2021 για την κάλυψη των διοικητικών δαπανών του 

Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης (SRB):  

Συχνές ερωτήσεις 

 

Εισαγωγή 

Στις 8 Ιανουαρίου 2018 τέθηκε σε ισχύ ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2017/2361 της 

Επιτροπής, της 14ης Σεπτεμβρίου 2017, σχετικά με το οριστικό σύστημα των εισφορών για την 

κάλυψη των διοικητικών δαπανών του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης («κατ’ εξουσιοδότηση 

κανονισμός»). Το οριστικό σύστημα αντικαθιστά το μεταβατικό σύστημα που είχε τεθεί σε εφαρμογή 

από την έναρξη λειτουργίας του Συμβουλίου Εξυγίανσης τον Νοέμβριο του 2014. 

Βασικές προθεσμίες  

Το SRB απέστειλε ενημερωτική επιστολή 

σε όλες τις οντότητες  

Ιανουάριος 2021 

Προθεσμία για την επιβεβαίωση των 

στοιχείων επικοινωνίας και των 

προτιμήσεων τιμολόγησης των οντοτήτων  

Φεβρουαρίου 2021 

Έκδοση ειδοποιήσεων καταβολής 

εισφοράς 

Φεβρουάριος - Απρίλιος 2021 

Προθεσμία πληρωμής 35 ημέρες μετά την έκδοση ειδοποίησης 

καταβολής εισφοράς 

 

Ερωτήσεις σχετικά με τα ακόλουθα ζητήματα: 

A. Πεδίο εφαρμογής και διαδικασία 

 
1. Ποιοι υποχρεούνται να καταβάλλουν εισφορές; 

Όλα τα πιστωτικά ιδρύματα που είναι εγκατεστημένα σε κράτη μέλη που συμμετέχουν 

στην τραπεζική ένωση πρέπει να συνεισφέρουν στην κάλυψη των διοικητικών δαπανών του Ενιαίου 

Συμβουλίου Εξυγίανσης («SRB»). Το ίδιο ισχύει και για όλες τις μητρικές επιχειρήσεις 

(συμπεριλαμβανομένων των χρηματοδοτικών εταιρειών συμμετοχών και των μεικτών 

χρηματοοικονομικών εταιρειών συμμετοχών), τις επιχειρήσεις επενδύσεων και τα χρηματοδοτικά 

ιδρύματα που υπόκεινται στην ενοποιημένη εποπτεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας («ΕΚΤ»). 

 

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι, παρόλο που το πεδίο εφαρμογής των εισφορών για την κάλυψη 

των διοικητικών δαπανών του SRB αλληλεπικαλύπτεται με αυτό των εποπτικών τελών της ΕΚΤ, 

υπάρχουν διαφορές μεταξύ των δύο. Η κύρια διαφορά είναι ότι τα υποκαταστήματα που 

εγκαθίστανται σε συμμετέχουσα χώρα από μητρική τράπεζα που εδρεύει σε μη συμμετέχουσα χώρα 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/banking-union_el
https://www.bankingsupervision.europa.eu/home/html/index.el.html
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δεν υπόκεινται στο πεδίο εφαρμογής των εισφορών για την κάλυψη των διοικητικών δαπανών του 

SRB  

 

2. Οι οντότητες καταβάλλουν εισφορές σε επίπεδο μεμονωμένων επιχειρήσεων ή σε 

επίπεδο ομίλου; 

Οι οφειλόμενες ετήσιες εισφορές από τις οντότητες που είναι μέλη του ίδιου τραπεζικού ομίλου 

υπολογίζονται και εισπράττονται σε επίπεδο ομίλου (ως μία εισφορά). 

 

3. Τι είναι ο οφειλέτης εισφοράς; 

Στο πλαίσιο των διοικητικών εισφορών του SRB, ως «οφειλέτης εισφοράς» νοείται η οντότητα που 

αναγνωρίζεται ως «οφειλέτης τέλους» για τους σκοπούς των εποπτικών τελών της ΕΚΤ. Στην 

περίπτωση των τραπεζικών ομίλων, πρόκειται για το μέλος του ομίλου το οποίο διορίζεται από τον 

όμιλο και ενεργεί για λογαριασμό του ως «οφειλέτης τέλους».  

 

4. Τι αναμένεται από τον οφειλέτη εισφοράς;  

Ο οφειλέτης εισφοράς αποτελεί το σημείο επαφής με το SRB για κάθε κοινοποίηση που αφορά τις 

ετήσιες διοικητικές εισφορές. Επίσης, είναι νομικά υπεύθυνος για την καταβολή του ποσού της 

εισφοράς.  

 

5. Μπορούμε να αλλάξουμε τον οφειλέτη εισφοράς μας; 

Ναι, αλλά μόνο με τον διορισμό άλλου οφειλέτη τέλους για τους σκοπούς των εποπτικών τελών της 

ΕΚΤ (https://www.bankingsupervision.europa.eu/organisation/fees/html/index.el.html). Η 

νομοθεσία ορίζει ότι ο οφειλέτης εισφοράς και ο οφειλέτης τέλους πρέπει να είναι η ίδια οντότητα.  

 

6. Για ποιον λόγο έπρεπε να ελέγξουμε/επιβεβαιώσουμε τα στοιχεία επικοινωνίας μας 

(επιστολή Ιανουαρίου του SRB); 

Για να διασφαλιστεί ότι οι ειδοποιήσεις καταβολής εισφοράς και οι σχετικές κοινοποιήσεις 

απευθύνονται στη σωστή διεύθυνση, το SRB ζητά από όλες τις οντότητες να επιβεβαιώνουν τα 

στοιχεία επικοινωνίας τους και τις προτιμήσεις τιμολόγησής τους από τον προηγούμενο κύκλο 

εισφορών (ή αυτών που έχουν ληφθεί από την ΕΚΤ σε περίπτωση που τα ιδρύματα εμπίπτουν στο 

πεδίο εφαρμογής για πρώτη φορά). 

 

7. Μπορούμε να τροποποιήσουμε τα στοιχεία επικοινωνίας και τις προτιμήσεις 

τιμολόγησής μας έπειτα από την επιβεβαίωσή τους; 

Ναι. Μπορείτε να το πράξετε αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση 

SRB-ADMIN-CONTRIBUTIONS@srb.europa.eu. Για πρακτικούς λόγους, ωστόσο, το SRB δεν μπορεί να 

λάβει υπόψη για τον κύκλο εισφορών του 2021 τροποποιήσεις των προτιμήσεων τιμολόγησης των 

οντοτήτων μετά τη λήξη της προθεσμίας του Ιανουαρίου. Αυτές θα λαμβάνονται συνεπώς υπόψη 

από το 2022 και εφεξής. 

 

 

https://www.bankingsupervision.europa.eu/organisation/fees/html/index.el.html
mailto:SRB-ADMIN-CONTRIBUTIONS@srb.europa.eu
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8. Πόσο συχνά οφείλουμε να καταβάλλουμε διοικητικές εισφορές; 

Ανά έτος. Το SRB θα εισπράττει τις διοικητικές εισφορές άπαξ ετησίως. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, 

όταν τροποποιείται ο διοικητικός προϋπολογισμός του SRB, το επιπλέον ποσό μπορεί να 

εισπράττεται συμπληρωματικά κατά τη διάρκεια του ίδιου έτους. 

9. Οι διοικητικές εισφορές είναι οι ίδιες με τις εκ των προτέρων εισφορές; 

Όχι. Οι δύο εισφορές εξυπηρετούν διαφορετικούς σκοπούς. Οι διοικητικές εισφορές εισπράττονται 

με σκοπό τη χρηματοδότηση των διοικητικών δαπανών του SRB, κατά τρόπο παρόμοιο με τα 

εποπτικά τέλη που επιβάλλει η ΕΚΤ για την κάλυψη των δαπανών που πραγματοποιεί στο πλαίσιο 

των εποπτικών της καθηκόντων. Οι εκ των προτέρων εισφορές εισπράττονται για το Ενιαίο Ταμείο 

Εξυγίανσης, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί, όπου κρίνεται αναγκαίο, για τη διασφάλιση της 

αποτελεσματικής εφαρμογής των εργαλείων εξυγίανσης και της άσκησης των εξουσιών εξυγίανσης 

που ανατίθενται στο SRB βάσει του κανονισμού για τον Ενιαίο Μηχανισμό Εξυγίανσης (ΕΜΕ).  

10. Επηρεάζουν οι τροποποιήσεις του κανονισμού της ΕΚΤ για τα εποπτικά τέλη τη 

διαδικασία διοικητικών εισφορών του SRB; 

Ναι. Προκειμένου να αποφευχθεί η αλληλεπικάλυψη του φόρτου εργασίας που συνεπάγεται η 

υποβολή εκθέσεων για τα οικεία ιδρύματα και οντότητες, το SRB βασίζεται, κατά τον υπολογισμό 

των διοικητικών εισφορών του, σε δεδομένα που συλλέγονται και κοινοποιούνται από την ΕΚΤ για 

τον υπολογισμό των εποπτικών τελών της1. Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1163/2014 της ΕΚΤ σχετικά με τα 

εποπτικά τέλη, όπως τροποποιήθηκε το 2020. Ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 

2017/2361 θα τροποποιηθεί εν μέρει ώστε να καταστεί δυνατή η διατήρηση συνεργειών μεταξύ των 

δύο συστημάτων εισφορών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεξεργάζεται επί του παρόντος τις αναγκαίες 

τροποποιήσεις που θα ισχύουν κατά την αρχική μεταβατική περίοδο και για τους μελλοντικούς 

κύκλους διοικητικών εισφορών. 

B. Υπολογισμός και υποβολή δεδομένων 

 
11. Ποιες εισφορές υπολογίζονται το 2021; 

Το 2021 το SRB υπολογίζει τα ποσά εισφορών για το τρέχον οικονομικό έτος. Επιπροσθέτως, 

υπολογίζει (εκ νέου) τις προηγουμένως τιμολογημένες εισφορές ιδρυμάτων που άλλαξαν 

αντικείμενο, κατάσταση ή άλλα δεδομένα το τελευταίο έτος (έτη) και για τα οποία οι αλλαγές αυτές 

έχουν αναφερθεί από την ΕΚΤ στον τρέχοντα κύκλο εισφορών.  Τέλος, το SRB καθορίζει το τμήμα των 

εκκρεμών διακανονισμών των ατομικών διοικητικών εισφορών που οφείλονται για τη μεταβατική 

περίοδο και οι οποίες έχουν αναβληθεί στον προηγούμενο κύκλο. 

12. Έπρεπε να υποβάλουμε στο SRB χρηματοοικονομικά στοιχεία για τους 

υπολογισμούς που πραγματοποιήθηκαν το 2021; 

Όχι. Το SRB δεν συλλέγει δεδομένα απευθείας από τις οντότητες. Χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που 

παρέχουν οι οντότητες στην ΕΚΤ για τον υπολογισμό των εποπτικών τελών της ΕΚΤ.  

 

 

                                                           
1 Βλέπε αιτιολογική σκέψη 4 του κατ᾽ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/2361 της Επιτροπής. 
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13. Ποιες είναι οι ημερομηνίες αναφοράς των συντελεστών υπολογισμού τέλους που 

χρησιμοποιούνται στους υπολογισμούς του SRB; 

Στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό ορίζονται για τους υπολογισμούς (και τους εκ νέου 

υπολογισμούς, κατά περίπτωση) το 2021 οι ακόλουθες ημερομηνίες αναφοράς: 

 

* Μετά την τροποποίηση του κανονισμού της ΕΚΤ σχετικά με τα εποπτικά τέλη (κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 

1163/2014 της ΕΚΤ), το σύστημα είσπραξης τελών της ΕΚΤ άλλαξε από μια εκ των προτέρων είσπραξη 

σε μια εκ των υστέρων είσπραξη τελών. Ο υπολογισμός και η συλλογή των εποπτικών τελών της ΕΚΤ 

για ένα δεδομένο έτος (Υ) θα πραγματοποιηθούν τώρα το επόμενο έτος (το αργότερο έως τις 30 

Ιουνίου του έτους Y+1). Ως εκ τούτου, η ΕΚΤ δεν είναι σε θέση να παράσχει στο SRB ολόκληρο το 

σύνολο των πλέον πρόσφατων δεδομένων που απαιτούνται για τον υπολογισμό των διοικητικών 

εισφορών στις αρχές του 2021. Κατ’ εξαίρεση, για τις διοικητικές εισφορές του 2021, το SRB θα 

χρησιμοποιήσει, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 7 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού, τα 

πλέον πρόσφατα διαθέσιμα δεδομένα που της παρέχονται από την ΕΚΤ (στην περίπτωση αυτή, τα 

στοιχεία που λαμβάνει από την ΕΚΤ για τον υπολογισμό των διοικητικών εισφορών του 2020). 

Ανάλογα με τις τροποποιήσεις του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/2361 της Επιτροπής 

που αναμένεται να τεθούν σε ισχύ το πρώτο εξάμηνο του 2021 και θα διέπουν τη μεταβατική περίοδο 

μεταξύ του προηγούμενου και του νέου καθεστώτος, είναι πιθανό να απαιτηθεί από το SRB να 

υπολογίσει εκ νέου τις οφειλόμενες διοικητικές εισφορές για το οικονομικό έτος 2021 δυνάμει του 

τροποποιημένου νομικού πλαισίου και με βάση πιο πρόσφατα στοιχεία. 

Οικονομικό έτος για το οποίο οφείλονται 

εισφορές 

Ημερομηνία αναφοράς 

  

2021 

o Όλα τα ιδρύματα (και οι όμιλοι), εκτός από 

όσα έχουν λάβει πρόσφατα άδεια 

λειτουργίας το 1ο τρίμηνο/2ο τρίμηνο/3ο 

τρίμηνο του 2020· 

o Ιδρύματα (και όμιλοι) που έχουν λάβει 

πρόσφατα άδεια λειτουργίας το 1ο 

τρίμηνο/2ο τρίμηνο/3ο τρίμηνο του 2020. 

 

31 Δεκεμβρίου 2018* 

 

 

 

1ο τρίμηνο, 2ο τρίμηνο ή 3ο τρίμηνο του 2020** 

 

2020 

o Όλα τα ιδρύματα (και οι όμιλοι), εκτός από 

όσα έχουν λάβει πρόσφατα άδεια 

λειτουργίας το 1ο τρίμηνο/2ο τρίμηνο/3ο 

τρίμηνο του 2020· 

o Ιδρύματα (και όμιλοι) που έχουν λάβει 

πρόσφατα άδεια λειτουργίας το 1ο 

τρίμηνο/2ο τρίμηνο/3ο τρίμηνο του 2020  

 

31 Δεκεμβρίου 2018 

 

 

 

1ο τρίμηνο, 2ο τρίμηνο ή 3ο τρίμηνο του 2020** 

2019 31 Δεκεμβρίου 2017 
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** Μετά την τροποποίηση του κανονισμού της ΕΚΤ σχετικά με τα εποπτικά τέλη (Κανονισμός (ΕΕ) 

2019/2155 της ΕΚΤ), η ημερομηνία αναφοράς των συντελεστών υπολογισμού τέλους των ιδρυμάτων 

ή ομίλων που έχουν λάβει πρόσφατα άδεια λειτουργίας άλλαξε. Αρχής γενομένης από την 1 

Ιανουαρίου 2020, ως ημερομηνία αναφοράς για τους συντελεστές υπολογισμού τέλους των 

ιδρυμάτων ή ομίλων που έχουν λάβει πρόσφατα άδεια λειτουργίας ή έχουν συσταθεί πριν από την 

1η Οκτωβρίου (πριν από το 4ο τρίμηνο) λογίζεται το τέλος του τριμήνου που είναι χρονικά εγγύτερο 

στην ημερομηνία αναφοράς που χρησιμοποιείται για τις άλλες οντότητες. Για τον κύκλο διοικητικών 

εισφορών του 2021, αυτό σημαίνει ότι, για όλες τις οντότητες που συστάθηκαν μετά την 1η 

Ιανουαρίου 2020 και πριν από την 1η Οκτωβρίου 2020, οι συντελεστές υπολογισμού τέλους με 

ημερομηνία αναφοράς το 1ο τρίμηνο/2ο τρίμηνο/3ο τρίμηνο του 2020 (ανάλογα με την ημερομηνία 

σύστασης της οντότητας ή του ομίλου) θα χρησιμοποιηθούν για τον εκ νέου υπολογισμό των 

διοικητικών εισφορών του 2020, καθώς και για τον υπολογισμό των διοικητικών εισφορών του 2021 

των ενδιαφερόμενων οντοτήτων και ομίλων. Δεν θα υπάρχουν συντελεστές υπολογισμού τέλους 

στον κύκλο διοικητικών εισφορών του 2021 για τις οντότητες που συστάθηκαν το 4ο τρίμηνο του 

2020. 

14. Ποιο είναι το συνολικό ετήσιο ποσό που πρέπει να εισπραχθεί; 

Για τον καθορισμό του συνολικού ποσού που θα εισπραχθεί το 2021, το SRB θα λάβει υπόψη:  

 τον προϋπολογισμό που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Εξυγίανσης για το αντίστοιχο 

οικονομικό έτος· 

 τυχόν μεταγενέστερους διορθωτικούς προϋπολογισμούς· 

 το ποσό του προϋπολογισμού του τελευταίου οικονομικού έτους για το οποίο έχουν 

δημοσιευθεί τελικοί λογαριασμοί·  

 το συνολικό ποσό των αναπροσαρμογών που έγιναν στις εισφορές ιδρυμάτων που άλλαξαν 

αντικείμενο, κατάσταση ή άλλα δεδομένα το τελευταίο έτος (έτη) και για τα οποία οι αλλαγές 

αυτές έχουν αναφερθεί από την ΕΚΤ στον τρέχοντα κύκλο εισφορών. 

Το ποσό αυτό θα δημοσιευτεί μετά την εκτέλεση του τελικού υπολογισμού. Η απόφαση για τον 

προϋπολογισμό του SRB για το 2021, καθώς και τα οικονομικά αποτελέσματα των λογαριασμών του 

2019 μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα του SRB. 

15. Πώς υπολογίζονται οι διοικητικές εισφορές του SRB;  

Οι οντότητες υποχρεούνται να συνεισφέρουν στις διοικητικές δαπάνες του SRB ανάλογα με τους 

πόρους που απαιτούνται για το Συμβούλιο Εξυγίανσης, όπως αυτό προσεγγίζεται με παρατηρήσιμα 

δεδομένα (όσον αφορά το μέγεθος και τον κίνδυνο των δραστηριοτήτων τους). Πριν από τον 

καταμερισμό τους ανά οντότητα, οι εισφορές κατανέμονται μεταξύ των οντοτήτων που τελούν υπό 

την άμεση ευθύνη του Συμβουλίου Εξυγίανσης (κατηγορία Α) και των οντοτήτων που τελούν υπό την 

ευθύνη των εθνικών αρχών εξυγίανσης (κατηγορία Β), με σταθερά ποσοστά 95 % και 5 %, αντίστοιχα. 

Οι εισφορές υπολογίζονται σε μηνιαία βάση και εισπράττονται κατά κανόνα στις αρχές κάθε έτους.  

16. Θα επηρεαστεί η ετήσια εισφορά μου από τυχόν μεταβολή της κατάστασης της 

οντότητάς μου;  

Ναι. Η ετήσια εισφορά για την κάλυψη των διοικητικών δαπανών του SRB μπορεί να επηρεαστεί, 

ανάλογα με τον τύπο της μεταβολής που αναφέρει το ίδρυμα στην ΕΚΤ: 
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 Ίδρυμα το οποίο έχει λάβει πρόσφατα άδεια λειτουργίας, είναι εγκατεστημένο σε κράτος 

μέλος που συμμετέχει στην τραπεζική ένωση και δεν αποτελεί μέρος υφιστάμενου 

εποπτευόμενου ομίλου υποχρεούται να καταβάλει την ετήσια διοικητική εισφορά. 

Το ποσό υπολογίζεται με βάση τον αριθμό των ολόκληρων μηνών για τους οποίους η 

οντότητα τελούσε υπό εποπτεία κατά την περίοδο καταβολής των εισφορών. Αυτό σημαίνει 

ότι μια οντότητα η οποία έχει λάβει πρόσφατα άδεια λειτουργίας υποχρεούται να καταβάλει 

την εισφορά που καλύπτει την περίοδο από τον πρώτο ολόκληρο μήνα που έπεται της 

ημερομηνίας χορήγησης της άδειας λειτουργίας της. Κατά περίπτωση, η καταβολή του εν 

λόγω ποσού θα ζητηθεί στον επόμενο κύκλο είσπραξης των εισφορών, μαζί με τις εισφορές 

που αναλογούν στο επόμενο οικονομικό έτος.  

 Ίδρυμα του οποίου η άδεια λειτουργίας έχει ανακληθεί ή εποπτευόμενος όμιλος ο οποίος 

τελεί υπό εποπτεία μόνο για ένα μέρος της περιόδου καταβολής των εισφορών υποχρεούται 

να καταβάλει τις διοικητικές εισφορές που καλύπτουν τον αριθμό των ολόκληρων μηνών για 

την περίοδο έως την ημερομηνία κατά την οποία παύει να ισχύει η άδεια λειτουργίας του. 

Εάν έχει καταβάλει ήδη την εισφορά για την αντίστοιχη περίοδο καταβολής των εισφορών, 

το SRB θα επιστρέψει το σχετικό ποσό κατά την επόμενη περίοδο καταβολής των εισφορών, 

όταν θα έχουν διαβιβαστεί στο SRB τα επικαιροποιημένα δεδομένα από την ΕΚΤ.  

 Αλλαγή καθεστώτος μεταξύ σημαντικής (κατηγορία Α) και λιγότερο σημαντικής οντότητας 

(κατηγορία Β), μεταξύ άλλων λόγω συγχώνευσης ή εξαγοράς, συνεπάγεται μεταβολή του 

ποσού της ετήσιας διοικητικής εισφοράς. Οι οντότητες θα κατατάσσονται στις αντίστοιχες 

κατηγορίες με βάση τον αριθμό των μηνών για τους οποίους η οντότητα εμπίπτει στην 

αντίστοιχη κατηγορία την τελευταία ημέρα του μήνα. 

Ανεξάρτητα από την αλλαγή αυτή, είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι κάθε αλλαγή που επέρχεται 

μετά την ημερομηνία διαβίβασης των δεδομένων από την ΕΚΤ στο SRB θα λαμβάνεται υπόψη και 

θα διευθετείται στους επόμενους κύκλους είσπραξης των διοικητικών εισφορών σύμφωνα με τον 

κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό.  

C. Καταβολή διοικητικών εισφορών 

 
17. Πώς μπορούν να καταβληθούν οι διοικητικές εισφορές; 

Το SRB μπορεί να αποδεχθεί μόνο πληρωμές που πραγματοποιούνται μέσω μεταφοράς πίστωσης 

SEPA στον τραπεζικό λογαριασμό του SRB σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στην 

ειδοποίηση καταβολής εισφοράς. H απευθείας πίστωση SEPA και οι επιλογές πληρωμής TARGET 2 

δεν προβλέπονται. 

 

18. Ποια είναι η προθεσμία πληρωμής από την ημερομηνία παραλαβής της 

ειδοποίησης καταβολής εισφοράς; 

Οι οντότητες υποχρεούνται να καταβάλουν το ποσό της εισφοράς εντός 35 ημερών από την 

ημερομηνία έκδοσης της ειδοποίησης καταβολής εισφοράς από το SRB. Η εισφορά θεωρείται ότι 

καταβλήθηκε αμέσως μετά την πίστωση ολόκληρου του ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό του SRB 

(ημερομηνία πληρωμής). 

 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/banking-union_el
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19. Τι συμβαίνει σε περίπτωση που δεν καταβληθεί εμπρόθεσμα η πληρωμή; 

Εάν ο λογαριασμός του SRB δεν πιστωθεί εμπρόθεσμα με την καταβολή ολόκληρου του ποσού της 

εισφοράς, το SRB έχει το δικαίωμα να επιβάλει τόκο υπερημερίας επί του μη καταβληθέντος ποσού 

των διοικητικών εισφορών σε ημερήσια βάση. Ο τόκος χρεώνεται με το επιτόκιο το οποίο εφαρμόζει 

η ΕΚΤ στις οικείες πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης και το οποίο ισχύει την πρώτη ημερολογιακή 

ημέρα του μήνα κατά τον οποίο λήγει η προθεσμία πληρωμής, προσαυξημένο κατά 8 εκατοστιαίες 

μονάδες ετησίως. Ο τόκος υπολογίζεται από την πρώτη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία 

πληρωμής. Οι καταβολές των οφειλόμενων ετήσιων εισφορών, καθώς και τυχόν τόκων υπερημερίας, 

είναι εκτελεστές από το SRB σε όλα τα κράτη μέλη που συμμετέχουν στην τραπεζική ένωση. 

 

20. Διαθέτει το SRB αριθμό ΦΠΑ; 

Όχι. Το SRB αποτελεί υπηρεσία της ΕΕ και δεν είναι φορολογητέο πρόσωπο σύμφωνα με το άρθρο 9 

της οδηγίας 2006/112/ΕΚ. Συνεπώς, δεν διαθέτει αριθμό ΦΠΑ και οι διοικητικές εισφορές 

εξαιρούνται από οποιοδήποτε φόρο. 

 

21. Τι μπορώ να κάνω αν δεν βρίσκω εδώ απάντηση στο ερώτημά μου; 

Παρακαλώ αποστείλατε το ερώτημά σας στη διεύθυνση SRB-Admin-Contributions@srb.europa.eu ή 

επικοινωνήστε με το γραφείο εξυπηρέτησής μας: +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

