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2019. aastal ühtsesse kriisilahendusfondi tehtavad ex ante osamaksed 
 

Küsimused ja vastused 

 

Arvutusmetoodika üldteave 
 

1. Miks minu krediidiasutusele või investeerimisühingule 2019. aastal kehtiv 
arvutusmeetod muutus võrreldes eelmise aastaga? 

 

Arvutusmeetod võis muutuda a) krediidiasutuse või investeerimisühingu bilansimahu või 
b) ärimudeli muutumise tõttu. Ühtne Kriisilahendusnõukogu määrab arvutusmeetodi 

järgmiselt. 
 

- Väikesed krediidiasutused ja investeerimisühingud, kellel on õigus tasuda 
ühekordne makse 

o koguvarad < 1 miljard eurot ja 
o baas, st kohustuste kogusumma – omavahendid – tagatud hoiused ≤ 

300 miljonit eurot 
 Osamakse 

Baas ≤ 50 miljonit eurot 1000 eurot 

50 miljonit eurot < baas ≤ 
100 miljonit eurot 

2000 eurot 

100 miljonit eurot < baas ≤ 
150 miljonit eurot 

7000 eurot 

150 miljonit eurot < baas ≤ 
200 miljonit eurot 

15 000 eurot 

200 miljonit eurot < baas ≤ 

250 miljonit eurot 
26 000 eurot 

250 miljonit eurot < baas ≤ 

300 miljonit eurot 
50 000 eurot 

 

- Keskmise suurusega krediidiasutused ja investeerimisühingud, kellel on 
õigus tasuda osaline ühekordne makse 

o koguvarad < 3 miljardit eurot 
 Osamakse 

Baasi osa < 300 miljonit eurot 50 000 eurot 

300 miljonit eurot < baasi osa 
Riskiga 
korrigeeritud 
osamakse 
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- Suuremad krediidiasutused ja investeerimisühingud, kellel puudub õigus 
tasuda ühekordne makse 

o koguvarad > 3 miljardit eurot 
 Osamakse 

Täielikult 
Riskiga 
korrigeeritud 
osamakse 

 
- Muu 

o pandikirjadega rahastatud hüpoteegikrediidiasutustele ning piiratud teenuste 
ja tegevusega investeerimisühingutele kehtib spetsiaalne arvutusmetoodika. 

 
2. Sain panganduslitsentsi 2018. aastal. Kuidas arvutatakse minu 2019. aasta 

ex ante osamakse? 
 
Kui krediidiasutus või investeerimisühing sai uue panganduslitsentsi 2018. aastal vastavalt 

komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/63 artikli 12 lõikele 1, määratakse osaline 

osamakse kindlaks, kohaldades [komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/63 2. jaos] 

sätestatud metoodikat järgmisel osamakseperioodil arvutatud aasta osamakse summale, 

lähtudes osamakseperioodi täiskuude arvust, mil krediidiasutuse või investeerimisühingu üle 

tehti järelevalvet. 
 

3. Minu riiklikult kriisilahendusasutuselt saadud teabes (arve / ühtlustatud 
lisa) on esitatud kaks erinevat summat: a) aasta arvutatud baassumma ja b) 
tegelik tasumisele kuuluv lõppsumma, mis on arvutusprotsessi lõpptulemus. 
Milles seisneb erinevus? 
 

Ex ante osamaksed, mis makstakse ükskõik millise asjaomase aasta kohta, võivad erineda 
aasta arvutatud baassummast, kui arvutus hõlmab 2015. aasta mahaarvamist. Sel 

eesmärgil võtab Ühtne Kriisinõukogu arvesse osamakseid, mille osalevad liikmesriigid 
2015. aastal kogusid ja mis kanti üle ühtsesse kriisilahendusfondi1, arvestades need maha 

krediidiasutuse või investeerimisühingu põhiselt ja lineaarselt2. See tähendab, et juhul, kui 
see on vajalik, arvatakse 2019. aastal asjaomaste krediidiasutuste või investeerimisühingute 

tasumisele kuuluvast summast maha 1/8 2015. aasta panusest. 
 

Lisaks võidakse kohaldada ka järgmisi lõplikke kohandusi. 
- Muutmised ja korrigeerimised. Tasumisele kuuluvate lõplike summade puhul 

võetakse arvesse, kui see on asjakohane, erinevusi eelmistel osamakseperioodidel 
(2015, 2016, 2017 ja 2018) arvutatud ja tasutud aasta osamaksete vahel ning 

osamaksete vahel, mis oleks tulnud tasuda pärast aasta osamaksete kohandamist3. 

                                                        
1 Vastavalt direktiivi 2014/59/EL (pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiiv) artiklitele 103 ja 
104 ning 14. mai 2014. aasta valitsustevahelisele kokkuleppele ühtse kriisilahendusfondi osamaksete ülekandmise 
ja ühiskasutusse võtmise kohta. 
2 Vastavalt nõukogu rakendusmääruse (EL) 2015/81 artikli 8 lõikele 2. 
3 Vastavalt komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/63 artikli 17 lõigetele 3 ja 4. 
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- Hiljuti järelevalve alla võetud krediidiasutused ja investeerimisühingud. Vt 

2. küsimus. 
 

4. Kas saan 2019. aasta osamaksed ümber arvutada? Kas saan ennustada 
2020. aastal tasumisele kuuluvat summat? 

 
Arvutusmeetod on sätestatud komisjoni delegeeritud määruses (EL) 2015/63 ja nõukogu 
rakendusmääruses (EL) 2015/81, kuid mõned tegurid võivad muuta täieliku 
ümberarvutamise või osamaksete ennustamise keeruliseks, nimelt: 

(a) arvutusmeetod põhineb suhtelistel positsioonidel; 
(b) kombineeritud arvutusalus: pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse 

direktiivi ning ühtse kriisilahenduskorra vaheline järkjärguline kohaldamine (vt 
7. küsimus); 

(c) mõningaid riskinäitajaid ei ole veel avaldatud ja 
(d) tagatud hoiuste areng. 

Vastavalt arvutusmeetodile võib krediidiasutustel ja investeerimisühingutel olla ainult 
osaliselt võimalik osamakset ümber arvutada või ennustada edaspidi tasumisele kuuluvat ex 
ante osamakset: 

(a) väikesed krediidiasutused ja investeerimisühingud, kellel on õigus tasuda 
ühekordne makse, saavad osamakset ümber arvutada või edaspidi tasumisele 
kuuluvat ex ante osamakset ennustada komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/63 
artiklis 10 kirjeldatud meetodi järgi; 

(b) keskmise suurusega krediidiasutused ja investeerimisühingud, kellel on õigus tasuda 
osaline ühekordne makse vastavalt nõukogu rakendusmääruse (EL) 2015/81 
artikli 8 lõikele 5, võivad üksnes täielikult ümber arvutada või ennustada fikseeritud 
50 000 euro suuruse ühekordse summa osa; 

(c) krediidiasutustel ja investeerimisühingutel, kes tasuvad riskiga korrigeeritud 
osamakset, ei pruugi olla võimalik eespool osutatud tegurite tõttu osamakseid 
täielikult ümber arvutada või edaspidi tasumisele kuuluvaid osamakseid ennustada. 

Lõpetuseks koostas Ühtne Kriisilahendusnõukogu koos riiklike kriisilahendusasutustega 
2017., 2018. ja 2019. aasta osamakseperioodideks ühtlustatud lisad, milles antakse 
krediidiasutustele ja investeerimisühingutele lisateavet ex ante osamaksete arvutamise 
kohta. 

 

2019. aasta ex ante osamaksete arvutamise põhinäitajad 
 
SIHTTASE 
 

5.  Kuidas otsustas Ühtne Kriisilahendusnõukogu määrata ühtse 
kriisilahendusfondi 2019. aasta sihttaseme? 

 
Eesmärgiga saavutada 31. detsembriks 2023 vähemalt 1% kõikide euroala tagatud hoiuste 
mahust, seadis Ühtne Kriisilahendusnõukogu 2019. aasta sihttasemeks 1/8 1,15%-st 

euroalal tegevusloa saanud krediidiasutuste 2018. aasta keskmisest tagatud hoiuste mahust 
(arvutatakse kord kvartalis). 
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Ühtne Kriisilahendusnõukogu arvestas euroala tagatud hoiuste aastast kasvumäära 

varasematel aastatel. Tagatud hoiuste kasv oli 2018. aastal 2,7%, viidates sellele, et tagatud 
hoiuste kasvumäär aeglustub eelmise aastaga võrreldes. 2017. aastal oli kasvumäär 

(2016. aastaga võrreldes) 3,2%, samas kui 2016. aastal oli kasvumäär (2015. aastaga 
võrreldes) 2,2%. Tagatud hoiuste keskmine kasvumäär perioodil 2015–2018 oli 2,7%. 

 
2019. aasta sihttaseme määramise protsessis hindas Ühtne Kriisilahendusnõukogu ka 

äritsükli etappi ning osamaksete võimalikku protsüklilist mõju osalevate krediidiasutuste ja 
investeerimisühingute finantsseisundile.  Lisaks sellele püüdis Ühtne Kriisilahendusnõukogu 

jaotada osamaksed ajaliselt võimalikult võrdselt. 
 

Arvestades, et 2019. aasta sihttaseme määramiseks kasutatud koefitsient hoiti aasta 
varasemaga võrreldes stabiilsena 1,15% tasemel, on 2019. aasta sihttaseme kasv (võrreldes 

2018. aasta sihttasemega) euroala kaetud hoiuste kasvumääraga võrdne, st 2,7%. 
 

6. Milline on sihttase 2020. aastal? 

 
Nagu igal aastal, võtab Ühtne Kriisilahendusnõukogu ühtse kriisilahendusfondi aasta 

sihttaseme määramisel arvesse tagatud hoiuste kasvu eelmistel aastatel, äritsükli etappi ning 
osamaksete võimalikku protsüklilist mõju osalevate krediidiasutuste ja investeerimisühingute 

finantsseisundile. Ühtne Kriisilahendusnõukogu määrab aasta sihttaseme, et tagada ühtse 
kriisilahendusfondi ülesehitamise piisav edenemine, et saavutada esialgse perioodi lõpuks (st 

31. detsembriks 2023) nõutav sihttase. 
 

Pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi ning ühtse 
kriisilahenduskorra osakaal 
 

7. Millised on pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi 
ning ühtse kriisilahenduskorra määruse4 kohased arvutusmeetodid? Kuidas 
mõjutavad kahe meetodiga seotud osakaalud individuaalseid osamakseid? 
 

Esialgsel perioodil (2016–2023) arvutatakse ex ante osamaksed vastavalt kohandatud 
metoodikale 5 . 2019. aasta osamakseperioodil teevad krediidiasutused ja 

investeerimisühingud osamaksed kaalutud keskmisena: 
 

• 26,67% ulatuses on aasta osamaksed arvutatud pankade finantsseisundi taastamise 
ja kriisilahenduse direktiivi keskkonnas (ehk riikliku baasi6alusel) ning 

 
• 73,33% ulatuses on aasta osamaksed arvutatud ühtse kriisilahenduskorra määruse 

keskkonnas (ehk euroala baasi7 alusel). 
 

                                                        
4 Ühtse kriisilahenduskorra määrus (määrus (EL) nr 806/2014). 
5 Kohandatud metoodikat on kirjeldatud nõukogu rakendusmääruse (EL) 2015/81 artikli 8 lõikes 1. 
6 Arvutatud vastavalt direktiivi 2014/59/EL artiklile 103 ja komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/63 
artiklile 4. 
7 Arvutatud vastavalt määruse (EL) nr 806/2014 artiklitele 69 ja 70 ning nõukogu rakendusmääruse (EL) 2015/81 
artiklile 4. 
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Aasta osamaksete arvutamiseks pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse 
direktiivi keskkonnas (või riikliku baasi alusel) arvestatakse ainult andmeid, mille on 
esitanud krediidiasutused ja investeerimisühingud, millel on tegevusluba tegutsemiseks selle 

osaleva liikmesriigi territooriumil. Ei arvestata andmeid, mille on esitanud krediidiasutused 
või investeerimisühingud, kellel on tegevusluba tegutsemiseks teiste osalevate liikmesriikide 

territooriumil. Sel põhjusel määratakse aasta sihtsumma riikliku baasi alusel. Samamoodi 
hinnatakse krediidiasutuse või investeerimisühingu suhtelist riskitaset või suhtelist suurust 

võrdluses sama liikmesriigi territooriumil tegevusloa alusel tegutsevate krediidiasutuste või 
investeerimisühingute riskitaseme ja suurusega. 

 
Aasta osamaksete arvutamiseks ühtse kriisilahenduskorra määruse keskkonnas (või 
euroala baasi alusel) arvestatakse andmeid, mille on esitanud krediidiasutused ja 
investeerimisühingud, millel on tegevusluba tegutsemiseks kõigi osalevate liikmesriikide 

territooriumil. Selle tulemusena hinnatakse aasta sihttaseme summat ning krediidiasutuste 
või investeerimisühingute suhtelist riskitaset ja suurust võrdluses kõigi osalevate 
liikmesriikide kõigi krediidiasutuste või investeerimisühingutega. Mõlemas arvutuses 

arvutatakse osakaalud sama metoodikaga. 
 

Järgmistel aastatel kasvab euroala baasi (või ühtse kriisilahenduskorra määruse keskkonna) 
osakaal järk-järgult, jõudes 2023. aasta osamakseperioodiks 100%‑ni. 

 
SUHTELINE POSITSIOON, ARVESTADES SUURUST JA RISKITASET 
 

8. Miks on minu individuaalne osamakse suurem kui minuga sarnastel 
asutustel, kellel on võrreldav bilansimaht ja kohustuste struktuur? 

 
Nagu on märgitud 7. küsimuse vastuses, on ex ante osamaksed pankade finantsseisundi 
taastamise ja kriisilahenduse direktiivi kohase osamakse ning ühtse 
kriisilahenduskorra määruse kohase osamakse kaalutud keskmised. Eeskätt tulenevad 
riskiga korrigeeritud krediidiasutuste ja investeerimisühingute ex ante osamaksed 

järgmisest: 
• suurus, mis määratakse järgmiselt: kohustuste kogusumma (TL) miinus 

omavahendid (OF) miinus tagatud hoiused (CD), millest on maha arvatud spetsiifilised 
korrigeerimised8; 

• riskitase (eeldusel, et kasutatakse riskiga korrigeerimise lähenemisviisi). 
 
Järelikult: 

(a) kaks samas liikmesriigis tegutsevat samaväärset krediidiasutust või 
investeerimisühingut tasuvad samasugust ex ante osamakset (sest nende pankade 
finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi kohased komponendid ning 
seega ka ühtse kriisilahenduskorra määruse kohased komponendid on samad); 

(b) kaks samas liikmesriigis tegutsevat krediidiasutust või investeerimisühingut, kelle 
suurus ja/või riskitase on erinev, tasuvad erinevaid ex ante osamakseid (sest nende 
pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi ning ühtse 
kriisilahenduskorra määruse kohased osamaksed on erinevad) ning 

                                                        
8 Spetsiifilised korrigeerimised on määratletud komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/63 artiklis 5. 
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(c) kahe samaväärse, kuid erinevas liikmesriigis tegutseva krediidiasutuse või 
investeerimisühingu ühtse kriisilahenduskorra määruse kohased osamaksed on 
samad, kuid nende pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi 
kohased osamaksed võivad olla erinevad. See võib olla tingitud i) liikmesriikide 
erinevatest pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi kohastest 
sihttasemetest ja/või ii) krediidiasutuste ja investeerimisühingute erinevatest 
suhtelistest positsioonidest (arvestades suurust ja/või riskitaset) koduriigis. 

 

9.  Minu 2017. aasta bilanss on väiksem, kuid pean tasuma rohkem kui eelmisel 
aastal. Miks? 

 
Nagu on märgitud 8. küsimuse vastuses, kujutavad 2019. aasta ex ante osamaksed endast 

pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi ning ühtse 
kriisilahenduskorra määruse keskkonnas arvutatud osamaksete kaalutud keskmist ning 

tulenevad peamiselt: 
(a) (vastava(te)st) sihttaseme(te)st; 
(b) suhtelisest positsioonist, arvestades suurust ja riskitaset, võrreldes ülejäänud 

krediidiasutuste ja investeerimisühingutega konkreetses liikmesriigis või euroalal. 

 
Suuruse vähenemise ja/või riskitaseme alanemisega kaasneb väiksem ex ante osamakse, 

eeldusel, et muud tegurid, mis võivad olukorra paranemise tühistada, jäävad samaks. 
 

Näiteks kui pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi keskkonnas jääb 
sihttase samaks ning ükski sama liikmesriigi sarnane asutus ei tähelda muutusi suuruses või 
riskitasemes, kaasneb krediidiasutuse või investeerimisühingu kohustuste kogusumma 

olulise vähenemise või riskipositsiooni olulise alanemisega individuaalse osamakse oluline 
vähenemine. Kuid kui samal ajal sihttase kasvab oluliselt ja/või enamiku sama riigi sarnaste 

asutuste puhul suurus väheneb / riskitase alaneb, võib individuaalne osamakse suureneda 
(vaatamata krediidiasutuse või investeerimisühingu vähenenud suurusele / alanenud 

riskipositsioonile). 
 

Seega, kui soovitakse hinnata, kas suuruse vähenemisega / riskipositsiooni alanemisega 
kaasneb ex ante osamaksete vähenemine, tuleb analüüsida kõigi krediidiasutuse või 

investeerimisühinguga samas liikmesriigis tegutsevate (pankade finantsseisundi taastamise 
ja kriisilahenduse direktiivi keskkonnas) ja euroalal tegutsevate (ühtse kriisilahenduskorra 

määruse keskkonnas) teiste krediidiasutuste ja investeerimisühingute suuruse/riskitaseme 
suhtelisi muutusi. 
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RISKI KORRIGEERIMISTEGUR 
 

10.  Kas arvutusmeetod on riskiga korrigeeritud osamaksete arvutamiseks 
täielik? 

 

Krediidiasutuste ja investeerimisühingute aasta osamaksete arvutamise kord on sätestatud 
komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/63 I lisas: 

 

Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/63 I LISA 

Sammas Näitaja 
Näitaja kaal 

sambas 

Samba 

kaal 

I SAMMAS: 

riskipositsioon 

Krediidiasutuse või investeerimisühingu hoitavad 

omavahendite ja kõlblike kohustuste miinimumnõuet 

(MREL) ületavad omavahendid ja kõlblikud kohustused 

25% 

50% Finantsvõimenduse määr 25% 

Esimese taseme põhiomavahendite suhtarv 25% 

Koguriskipositsioon jagatuna koguvaradega 25% 

II SAMMAS:  

rahastamisallikate 

stabiilsus ja 

mitmekesisus 

Stabiilse netorahastamise kordaja 50% 

20% 
Likviidsuskattekordaja 50% 

III SAMMAS:  

krediidiasutuse või 

investeerimisühingu 

olulisus 

finantssüsteemi või 

majanduse 

stabiilsuse 

seisukohast 

Pankadevaheliste laenude ja hoiuste osakaal Euroopa Liidus 100% 10% 

IV SAMMAS: 

kriisilahendusasutuse 

määratavad 

täiendavad 

riskinäitajad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tururiski jaoks riskiga kaalutud varad jagatuna koguvaraga 4,5% 

20% 

Tururiski jaoks riskiga kaalutud varad jagatuna esimese 

taseme põhiomavahenditega 

4,5% 

Tururiski jaoks riskiga kaalutud varad jagatuna 

koguriskipositsiooniga 

4,5% 

Bilansiväline nimiväärtus jagatuna koguvaraga 4,5% 

Bilansiväline nimiväärtus jagatuna esimese taseme 

põhiomavahenditega 

4,5% 

Bilansiväline nimiväärtus jagatuna koguriskipositsiooniga 4,5% 

Tuletisinstrumentide riskipositsioon jagatuna koguvaraga 4,5% 

Tuletisinstrumentide riskipositsioon jagatuna esimese 

taseme põhiomavahenditega 

4,5% 

Tuletisinstrumentide riskipositsioon jagatuna 

koguriskipositsiooniga 

4,5% 

Keerukus ja kriisilahenduskõlblikkus 4,5% 

Krediidiasutuste ja investeerimisühingute kaitseskeemi 

kuulumine 
45% 

Avaliku sektori varasema erakorralise finantstoetuse ulatus 10% 

Kuid menetlus ei ole veel punasega märgitud näitajate puhul lõpetatud. Järelevalvelise 
aruandluse nõuetest tulenevate ühtlustatud andmete puudumise tõttu ja seetõttu, et 
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miinimumnõuded omavahendite ja kõlblike kohustuste kohta ei ole veel osalevate 

liikmesriikide kõikide krediidiasutuste ja investeerimisühingute puhul kindlaks määratud, ei 
ole Ühtne Kriisilahendusnõukogu seni nõudnud krediidiasutustelt ja investeerimisühingutelt 

järgmise teabe esitamist. 
- I riskisammas: krediidiasutuse või investeerimisühingu hoitavad omavahendite ja 

kõlblike kohustuste miinimumnõuet ületavad omavahendid ja kõlblikud 
kohustused; 

- II riskisammas: stabiilse netorahastamise kordaja (NSFR); 
- IV riskisammas: keerukus ja kriisilahenduskõlblikkus. 

 
Selle põhjal kehtestas Ühtne Kriisilahendusnõukogu järgmised osakaalud (osakaalud, mis on 
muutunud seetõttu, et kõiki allpool punasega tähistatud näitajaid ei kasutatud): 
 

2019. aasta osamakseperiood 

Sammas Näitaja 
Näitaja kaal 

sambas 

Samba 

kaal 

I SAMMAS: 

riskipositsioon 

Finantsvõimenduse määr 33% 
50% 

 
Esimese taseme põhiomavahendite suhtarv 33% 

Koguriskipositsioon jagatuna koguvaradega 33% 

II SAMMAS:  

rahastamisallikate 

stabiilsus ja 

mitmekesisus 

Likviidsuskattekordaja 100% 20% 

III SAMMAS: 

krediidiasutuse või 

investeerimisühingu 

olulisus 

finantssüsteemi või 

majanduse 

stabiilsuse 

seisukohast  

Pankadevaheliste laenude ja hoiuste osakaal Euroopa Liidus  100% 10%  

IV SAMMAS: 

kriisilahendusasutuse 

määratavad 

täiendavad 

riskinäitajad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tururiski jaoks riskiga kaalutud varad jagatuna koguvaraga 5% 

20% 

Tururiski jaoks riskiga kaalutud varad jagatuna esimese 

taseme põhiomavahenditega 

5% 

Tururiski jaoks riskiga kaalutud varad jagatuna 

koguriskipositsiooniga 

5% 

Bilansiväline nimiväärtus jagatuna koguvaraga 5% 

Bilansiväline nimiväärtus jagatuna esimese taseme 

põhiomavahenditega 

5% 

Bilansiväline nimiväärtus jagatuna koguriskipositsiooniga 5% 

Tuletisinstrumentide riskipositsioon jagatuna koguvaraga 5% 

Tuletisinstrumentide riskipositsioon jagatuna esimese 

taseme põhiomavahenditega 

5% 

Tuletisinstrumentide riskipositsioon jagatuna 

koguriskipositsiooniga 

5% 

Krediidiasutuste ja investeerimisühingute kaitseskeemi 

kuulumine 
45% 

Avaliku sektori varasema erakorralise finantstoetuse ulatus 10% 
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Üldteave arvete esitamise / teabe jagamise kohta 
 

11.  Mida jagatakse / võib jagada krediidiasutuste ja investeerimisühingutega? 
 

Iga liikmesriigi kriisilahendusasutused vastutavad pädevusalasse kuuluvate krediidiasutuste 
ja investeerimisühingute tasumisele kuuluvatest ex ante osamaksetest teavitamise eest 

(tähtpäev 1. mai). 
 

Lisaks on Ühtne Kriisilahendusnõukogu koostöös riiklike kriisilahendusasutustega alates 
2017. aastast koostanud järgmisi dokumente (jagamiseks krediidiasutuste ja 

investeerimisühingutega). 
 

- Lõplik otsus. Selles dokumendis on kokkuvõtlikult esitatud ex ante osamaksete 
eeskirjad, sealhulgas kohaldamisala, arvutamiseks kasutatud andmed, 

arvutusmeetod ning viis, kuidas Ühtne Kriisilahendusnõukogu edastab tulemused 
kriisilahendusasutustele. See dokument on iga krediidiasutuse ja investeerimisühingu 

puhul sama. 
- Ühtlustatud lisa. Kõnealuses dokumendis on esitatud ex ante osamakse määramiseks 

kasutatud arvutuskäikude üksikasjad. See dokument on krediidiasutuse- või 

investeerimisühingupõhine. 
 

Lisaks avaldab Ühtne Kriisilahendusnõukogu sarnaselt eelmise aastaga asutuse veebisaidil 
mõned peamised kokkuvõtlikud asjaolud 2019. aasta ex ante osamaksetsükli kohta, samuti 

arvutustulemuste statistilised koondandmed. 
 


