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2021 m. įnašai BPV administracinėms išlaidoms padengti  

Dažnai užduodami klausimai (DUK) 

 

Įžanga 

2018 m. sausio 8 d. įsigaliojo 2017 m. rugsėjo 14 d. Komisijos deleguotasis reglamentas 

(ES) 2017/2361 dėl galutinės įnašų, skirtų Bendros pertvarkymo valdybos administracinėms išlaidoms 

padengti, sistemos (toliau – DR). Galutine sistema pakeičiama pereinamojo laikotarpio sistema, 

taikoma nuo Valdybos veiklos pradžios 2014 m. lapkričio mėn. 

Svarbiausi terminai  

BPV visiems subjektams išsiuntė 

informacinį raštą  

2021 m. sausio mėn.  

Terminas, iki kurio subjektai turi 

patvirtinti kontaktinius duomenis ir 

sąskaitų išrašymo pasirinktis  

2021 m. Vasario mėn. 

Pranešimų apie įnašus paskelbimas 2021 m. Vasario-Balandžio mėn. 

Mokėjimo terminas 35 dienos po pranešimo apie įnašą 

paskelbimo 

 

Klausimai 

A. Taikymo sritis ir procedūra 

 

1. Kas turi mokėti įnašą? 

Visos bankų sąjungoje įsteigtos kredito įstaigos turi prisidėti dengiant Bendros pertvarkymo valdybos 

(toliau – BPV) administracines išlaidas. Šis reikalavimas taikomas ir visoms patronuojančiosioms 

bendrovėms (įskaitant finansų kontroliuojančiąsias ir mišrią veiklą vykdančias finansų 

kontroliuojančiąsias bendroves), investicinėms įmonėms ir finansų įstaigoms, kurių konsoliduotą 

priežiūrą vykdo Europos Centrinis Bankas (toliau – ECB). 

 

Įsidėmėkite, kad nors BPV administracinių įnašų taikymo sritis iš dalies sutampa su ECB priežiūros 

mokesčių taikymo sritimi, šie du mokesčiai skiriasi. Pagrindinis skirtumas – tai, kad padaliniams, 

kuriuos dalyvaujančiojoje šalyje įsteigia nedalyvaujančiosios šalies patronuojantysis bankas, BPV 

administraciniai įnašai netaikomi.  

 

2. Ar subjektai įnašus moka individualiai ar grupės lygmeniu? 

Vienai bankų grupei priklausančių subjektų mokėtini metiniai įnašai apskaičiuojami ir surenkami 

grupės lygmeniu (kaip vienas įnašas). 

 

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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3. Kas yra įnašo subjektas? 

BPV administracinių įnašų srityje įnašų subjektu laikomas ECB priežiūros mokesčių tikslais paskirtas 

mokesčio subjektas. Bankų grupės atveju tai grupės narys, kurį grupė yra paskyrusi jos vardu veikti 

kaip mokesčio subjektas.  

 

4. Ko tikimasi iš įnašo subjekto?  

Įnašo subjektas yra informacijos teikėjas, bendraujantis su BPV visais su metiniais administraciniais 

įnašais susijusiais klausimais. Jis taip pat teisiškai atsako už įnašo sumos sumokėjimą.  

 

5. Ar galime pakeisti įnašo subjektą? 

Taip, bet tik paskirdami kitą mokesčio subjektą ECB priežiūros mokesčio tikslais 

(https://www.bankingsupervision.europa.eu/organisation/fees/html/index.en.html). Pagal teisės 

aktus įnašo subjektas turi būti tas pats subjektas, kaip mokesčio subjektas.  

 

6. Kodėl turime peržiūrėti (patvirtinti) savo kontaktinius duomenis (remiantis sausio mėn. 

išsiųstu BPV raštu)? 

Siekiant užtikrinti, kad pranešimai apie įnašus ir susijusi informacija būtų tinkamai adresuoti, BPV 

prašo visų subjektų patvirtinti jų kontaktinius duomenis ir sąskaitų išrašymo pasirinktis, kurios buvo 

nurodytos per ankstesnį įnašų ciklą (arba kurios buvo gautos iš ECB, jeigu įnašo reikalavimas taikomas 

įstaigoms pirmą kartą). 

 

7. Ar patvirtinę savo kontaktinius duomenis ir sąskaitų išrašymo pasirinktis vėliau galime 

juos pakeisti? 

Taip. Tai galima padaryti e. paštu SRB-ADMIN-CONTRIBUTIONS@srb.europa.eu. Tačiau dėl su veikla 

susijusių priežasčių 2020 m. įnašų ciklo atveju BPV negali atsižvelgti į subjektų sąskaitų išrašymo 

pasirinkčių pakeitimus po sausio mėn. pabaigoje pasibaigusio termino. Į juos bus atsižvelgta nuo 

2021 m. 

 

8. Kaip dažnai turime mokėti administracinius įnašus? 

Vieną kartą per metus. BPV rinks administracinius įnašus vieną kartą per metus. Išimtinėmis 

aplinkybėmis, kai pakeičiamas BPV administracinis biudžetas, tais pačiais metais gali būti papildomai 

renkama padidinta suma. 

9. Ar administraciniai įnašai ir ex ante įnašai yra tas pats? 

Ne. Šių dviejų rūšių įnašai surenkami skirtingais tikslais. Administraciniai įnašai surenkami BPV 

administracinėms išlaidoms finansuoti, kaip priežiūros mokesčiai, kuriuos ECB surenka su jo priežiūros 

užduotimis susijusioms išlaidoms padengti. Ex ante įnašai surenkami į Bendrą pertvarkymo fondą ir 

prireikus gali būti naudojami siekiant užtikrinti veiksmingą pertvarkymo priemonių taikymą ir BPeM 

reglamentu BPV suteiktų pertvarkymo įgaliojimų įgyvendinimą.  

https://www.bankingsupervision.europa.eu/organisation/fees/html/index.en.html
mailto:SRB-ADMIN-CONTRIBUTIONS@srb.europa.eu
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10. Ar ECB reglamento dėl priežiūros mokesčių pakeitimai daro poveikį BPV administracinių 

įnašų procedūrai? 

Taip. Kad atitinkamos įstaigos ir subjektai išvengtų dvigubos ataskaitų teikimo naštos, apskaičiuodama 

savo administracinius įnašus, BPV remiasi ECB surinktais ir išplatintais jo priežiūros mokesčių 

apskaičiavimo duomenimis1. ECB reglamentas (ES) Nr. 1163/2014 dėl priežiūros mokesčių iš dalies 

pakeistas 2020 m. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 2017/2361 bus iš dalies pakeistas, kad 

būtų galima išsaugoti abiejų įnašų sistemų sąsajas. Europos Komisija rengia būtinus pakeitimus, kurie 

bus taikomi pradiniu pereinamuoju laikotarpiu ir būsimiems administracinių įnašų mokėjimo ciklams. 

 

B. Apskaičiavimas ir duomenų pateikimas 

 

11. Kokie įnašai apskaičiuojami 2021 m.? 

2021 m. BPV apskaičiuoja einamųjų finansinių metų įnašų sumas. Be to, ji apskaičiuoja (perskaičiuoja) 

įnašus, kurių sumoms sąskaitos buvo išrašytos anksčiau ir kuriuos turėjo sumokėti įstaigos, 

pastaraisiais metais pakeitusios veiklos sritį, statusą arba kitus duomenis, kai apie tokius pakeitimus 

ECB pranešė per šį įnašų ciklą. Galiausiai BPV nustato nesumokėtų atskirų administracinių įnašų dalį, 

kuri turi būti sumokėta per pereinamąjį laikotarpį ir kurios mokėjimas per ankstesnį ciklą buvo 

atidėtas. 

12. Ar turėjome pateikti BPV finansinius duomenis 2021 m. skaičiavimams atlikti? 

Ne. BPV nerenka duomenų tiesiogiai iš subjektų. Ji naudoja informaciją, kurią subjektai pateikia ECB 

jo priežiūros mokesčiams apskaičiuoti.  

13. Kokios yra ataskaitinės BPV skaičiavimams naudojamų mokestinių veiksnių datos? 

DR nustatytos šios 2021 m. atliktų skaičiavimų (ir, kai tinkama, perskaičiavimų) ataskaitinės datos: 

 

                                                           
1 Žr. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 2017/2361 4 konstatuojamąją dalį. 

Finansiniai metai, už kuriuos reikia mokėti įnašą Ataskaitinė data 

  

2021 

o Visos įstaigos (ir grupės), išskyrus gavusias veiklos 

leidimą neseniai – 2020 m. 1, 2 arba 3 ketv. 

o Įstaigos (ir grupės), gavusios veiklos leidimą 

neseniai – 2020 m. 1, 2 arba 3 ketv. 

 

2018 m. gruodžio 31 d.* 

 

2020 m. 1, 2 arba 3 ketvirtis** 

 

2020 

o Visos įstaigos (ir grupės), išskyrus gavusias veiklos 

leidimą neseniai – 2020 m. 1, 2 arba 3 ketv. 

o Įstaigos (ir grupės), gavusios veiklos leidimą 

neseniai – 2020 m. 1, 2 arba 3 ketv. 

 

2018 m. gruodžio 31 d. 

 

2020 m. 1, 2 arba 3 ketvirtis** 

2019 2017 m. gruodžio 31 d. 
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* Iš dalies pakeitus ECB reglamentą dėl priežiūros mokesčių (ECB reglamentas (ES) Nr. 1163/2014), 

ECB apmokestinimo sistema pakeista iš ex ante į ex post. ECB priežiūros mokesčiai už tam tikrus metus 

(Y) bus apskaičiuojami ir didinami kitais metais (vėliausiai – Y+ 1 metų birželio 30 d.). Todėl ECB negali 

BPV pateikti visų naujausių duomenų, reikalingų administraciniams įnašams apskaičiuoti 2021 m. 

pradžioje. Išimties tvarka 2021 m. administraciniams įnašams apskaičiuoti BPV, remdamasi DR 

6 straipsnio 7 dalimi, naudos naujausius turimus duomenis, kuriuos jai pateikė ECB (šiuo atveju iš ECB 

gautus duomenis, skirtus 2020 m. administraciniams įnašams apskaičiuoti). Priklausomai nuo 

Komisijos deleguotojo reglamento 2017/2361 pakeitimų, kurie įsigalios 2021 m. pirmąjį pusmetį ir 

kuriais bus reglamentuojamas perėjimas nuo ankstesnės prie naujosios tvarkos, gali būti, kad BPV 

turės perskaičiuoti už 2021 finansinius metus mokėtinus administracinius įnašus pagal iš dalies 

pakeistą teisinę sistemą ir pagal naujesnius duomenis. 

** Iš dalies pakeitus ECB reglamentą dėl priežiūros mokesčių (ECB reglamentas (ES) 2019/2155), 

pasikeitė neseniai veiklos leidimą gavusių įstaigų ar grupių mokestinių veiksnių ataskaitinė data. Nuo 

2020 m. sausio 1 d. neseniai veiklos leidimą gavusių įstaigų arba grupių, įsteigtų iki spalio 1 d. (iki 

4 ketvirčio), mokestinių veiksnių ataskaitinė data bus kitiems subjektams taikomai ataskaitinei datai 

artimiausio ketvirčio pabaiga. 2021 m. administracinių įnašų ciklo atveju tai reiškia, kad visiems 

subjektams, įsteigtiems po 2020 m. sausio 1 d. ir iki 2020 m. spalio 1 d., 2020 m. administraciniams 

įnašams perskaičiuoti ir 2021 m. atitinkamų subjektų ir grupių administraciniams įnašams apskaičiuoti 

bus naudojami 2020 m. mokestiniai veiksniai, kurių ataskaitinė data yra 2020 m. 1, 2 arba 3 ketvirtis 

(priklausomai nuo datos, kurią subjektas arba grupė buvo naujai įsteigta). 2021 m. administracinių 

įnašų ciklo laikotarpiu 2020 m. 4 ketvirtį įsteigtiems subjektams taikytinų mokestinių veiksnių nebus. 

14. Kokia yra bendra metinė suma, kurią reikia surinkti? 

Siekdama nustatyti bendrą sumą, kurią reikia surinkti 2021 m., BPV atsižvelgs į:  

 Valdybos patvirtintą tų finansinių metų biudžetą; 

 visus paskesnius jo pakeitimus; 

 paskutinių finansinių metų, kurių galutinės finansinės ataskaitos buvo paskelbtos, biudžeto 

rezultatą;  

 įnašų, kurių sumoms sąskaitos buvo išrašytos anksčiau ir kuriuos turėjo sumokėti įstaigos, 

pastaraisiais metais pakeitusios veiklos sritį, statusą arba kitus duomenis, kai apie tokius 

pakeitimus ECB pranešė per šį įnašų ciklą, koregavimų suminį rezultatą. 

Ši suma bus paskelbta atlikus galutinį skaičiavimą. Sprendimas dėl 2021 m. BPV biudžeto ir 2019 m. 

finansinių ataskaitų rezultatai yra paskelbti BPV interneto svetainėje. 

15. Kaip apskaičiuojami BPV administraciniai įnašai?  

BPV administracinėms išlaidoms padengti subjektai turi mokėti įnašą, kuris yra proporcingas Valdybai 

reikalingų išteklių poreikiams, apytiksliai apskaičiuotiems remiantis stebimais (jų dydžio ir veiklos 

rizikingumo) duomenimis. Prieš paskirstant įnašus pavieniams subjektams jie paskirstomi subjektams, 

už kuriuos tiesiogiai atsako Valdyba (A kategorija), ir subjektams, už kuriuos atsako nacionalinės 

pertvarkymo institucijos (B kategorija), atitinkamai 95 proc. ir 5 proc. nustatytomis dalimis. 

Įnašai apskaičiuojami kas mėnesį ir paprastai surenkami kiekvienų metų pradžioje.  
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16. Ar pasikeitusi mano subjekto padėtis padarys poveikį mano metiniam įnašui?  

Taip. Priklausomai nuo pakeitimo, apie kurį įstaiga praneša ECB, tipo gali būti padarytas poveikis 

metiniam įnašui, skirtam BPV administracinėms išlaidoms padengti. 

 Metinį administracinį įnašą privalo mokėti neseniai patvirtinta įstaiga, įsteigta bankų 

sąjungoje, kuri nėra veikiančios prižiūrimos grupės narė. 

Suma apskaičiuojama pagal tai, kiek pilnų mėnesių per įnašų laikotarpį subjektas buvo 

prižiūrimas. Tai reiškia, kad neseniai patvirtintas subjektas privalo mokėti įnašą už laikotarpį 

nuo pirmojo pilno mėnesio po jo patvirtinimo datos. Tam tikrais atvejais tokią sumą bus 

prašoma sumokėti per kitą įnašų surinkimo raundą, kartu su kitų finansinių metų įmokomis.  

 Įstaiga, kurios leidimas yra atšauktas, arba prižiūrima grupė, kurios priežiūra vykdoma ne visą 

įnašų laikotarpį, privalo mokėti administracinius įnašus už visus pilnus mėnesius iki jos leidimo 

galiojimo pabaigos datos. Jeigu ji jau sumokėjo įnašą už atitinkamą įnašų laikotarpį, BPV 

grąžins tą sumą per kitą įnašų laikotarpį, kai ECB pateiks BPV atnaujintus duomenis.  

 Pasikeitus svarbaus (A kategorijos) ir mažiau svarbaus (B kategorijos) subjekto statusui, be 

kita ko, dėl susijungimo ar įsigijimo, keisis ir metinio administracinio įnašo suma. Subjektai bus 

priskiriami prie atitinkamų kategorijų remiantis mėnesių, kuriais subjektas priklausė 

atitinkamai kategorijai paskutinę mėnesio dieną, skaičiumi. 

Nepriklausomai nuo pakeitimo, svarbu pažymėti, kad į pakeitimą, padarytą po datos, kurią ECB 

perduoda duomenis BPV, bus atsižvelgta ir jis bus įtrauktas į paskesnius administracinių įnašų 

surinkimo ciklus, kaip numatyta DR.  

 

C. Administracinių įnašų mokėjimas 

 

17. Kaip galima mokėti administracinius įnašus? 

BPV gali priimti tik mokėjimus, daromus SEPA kredito pervedimu į BPV banko sąskaitą pranešime apie 

įnašą nustatytomis sąlygomis. SEPA tiesioginis debetas ir TARGET 2 mokėjimas nėra tinkamos 

galimybės. 

 

18. Per kiek laiko po pranešimo apie įnašą gavimo turime atlikti mokėjimą? 

Subjektai įnašo sumą turi sumokėti per 35 dienas po BPV pranešimo apie įnašą paskelbimo. Įnašas bus 

laikomas sumokėtu, kai visa suma bus įskaityta į BPV banko sąskaitą (mokėjimo diena). 

 

19. Kas bus, jeigu nesumokėsime laiku? 

Jeigu iki nustatyto termino į BPV sąskaitą nebus įskaityta visa įnašo suma, BPV turi teisę nuo 

nesumokėtos administracinių įnašų sumos už kiekvieną uždelstą dieną skaičiuoti palūkanas. Palūkanos 

skaičiuojamos taikant palūkanų normą, kurią ECB taiko savo pagrindinėms refinansavimo operacijoms 

ir kuri galioja pirmąją mėnesio, kurį sueina mokėjimo terminas, kalendorinę dieną, pridėjus 8 

procentinius punktus per metus. Palūkanos skaičiuojamos nuo pirmosios dienos po datos, kurią turėjo 

būti padarytas mokėjimas. Mokėtinų metinių įnašų ir delspinigių mokėjimo BPV gali išsireikalauti 

visose bankų sąjungoje dalyvaujančiose valstybėse narėse. 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/banking-union_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/banking-union_en
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20. Ar BPV turi PVM mokėtojo kodą? 

Ne. BPV, kuri yra ES agentūra, pagal Direktyvos 2006/112/EB 9 straipsnį nėra apmokestinamasis 

asmuo. Todėl ji neturi PVM mokėtojo kodo ir administraciniai įnašai nėra apmokestinami. 

 

21. Ką daryti, jeigu nerandu atsakymo į savo klausimą? 

Prašome siųsti savo klausimą adresu SRB-Admin-Contributions@srb.europa.eu arba kreiptis į mūsų 

pagalbos tarnybą: +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

