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Ühtse Kriisilahendusnõukogu halduskulude katmiseks 2021. aastal 

tehtavad osamaksed  

Korduvad küsimused 

 

Sissejuhatus 

8. jaanuaril 2018 jõustus komisjoni 14. septembri 2017. aasta delegeeritud määrus (EL) 2017/2361 

Ühtse Kriisilahendusnõukogu halduskulude katmiseks tehtavate osamaksete lõpliku süsteemi kohta 

(edaspidi „delegeeritud määrus“). Lõplik süsteem asendab üleminekusüsteemi, mis oli kehtinud alates 

2014. aasta novembrist, kui Ühtne Kriisilahendusnõukogu alustas tegevust. 

Peamised tähtpäevad  

Kriisilahendusnõukogu on 

saatnud kõigile üksustele 

teavituskirja  

Jaanuar 2021 

Üksuste kontaktandmete ja 

arvelduseelistuste kinnitamise 

tähtpäev  

Veebruar 2021 

Osamakse teadete 

väljastamine 

Veebruar–Aprill 2021 

Maksetähtpäev 35 päeva alates osamakse 

teate väljastamisest 

 

Küsimuste teemad 

A. Ulatus ja menetlus 

 
1. Kes peavad tasuma osamakse? 

Kõik pangandusliitu kuuluvad krediidiasutused peavad tasuma Ühtse Kriisilahendusnõukogu 

halduskulude katmise osamakseid. Sama kehtib kõigi emaettevõtjate (sh finantsvaldusettevõtjate ja 

segafinantsvaldusettevõtjate), investeerimisühingute ja finantsasutuste kohta, kes kuuluvad Euroopa 

Keskpanga („edaspidi EKP“) konsolideeritud järelevalve alla. 

 

NB! Kuigi Ühtse Kriisilahendusnõukogu halduskulude katmiseks tehtavate osamaksete ulatus kattub 

EKP järelevalvetasude ulatusega, ei ole need samad. Peamine erinevus on, et mitteosalevas riigis 

asuva emapanga osalevas riigis asutatud filiaalid ei kuulu Ühtse Kriisilahendusnõukogu halduskulude 

osamaksete kohaldamisalasse.  

 

2. Kas üksused tasuvad osamakseid üksi või kontserni tasandil? 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/banking-union_et
https://www.bankingsupervision.europa.eu/home/html/index.et.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/home/html/index.et.html
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Aasta osamaksed, mida peavad tasuma sama pangakontserni liikmeks olevad üksused, arvutatakse ja 

kogutakse kontserni tasandil (ühe osamaksena). 

 

3. Kes on osamakse võlgnik? 

Osamakse võlgnik on kriisilahendusnõukogu halduskulude katmise osamaksete tähenduses üksus, kes 

tuvastatakse EKP järelevalvetasu kogumisel tasuvõlgnikuna. Pangakontserni korral on ta kontserni 

liige, kelle kontsern määrab tegutsema enda nimel tasuvõlgnikuna.  

 

4. Mida osamakse võlgnikult oodatakse?  

Osamakse võlgnik on kontaktpunktiks Ühtse Kriisilahendusnõukoguga suhtlemisel halduskulude 

katmise aasta osamaksetega seotud küsimustes. Ta vastutab osamakse summa tasumise eest 

õiguslikult.  

 

5. Kas saame osamakse võlgnikku muuta? 

Jah, kuid selleks peate EKP järelevalvetasu kogumisel määrama teise tasuvõlgniku 

(https://www.bankingsupervision.europa.eu/organisation/fees/html/index.et.html). Õigusaktides 

sätestatakse, et osamakse võlgnik ja tasuvõlgnik peab olema sama üksus.  

 

6. Miks pidime kontrollima/kinnitama oma kontaktandmed (Ühtse Kriisilahendusnõukogu 

jaanuaris saadetud kiri)? 

Osamakse teadete ja seonduvate teadete õige adresseerimise tagamiseks palub Ühtne 

Kriisilahendusnõukogu kõigil üksustel kinnitada oma eelmise maksetsükli kontaktandmed ja 

arvelduseelistused (või need, mille ta sai EKP-lt, kui osalevad asutused on uued). 

 

7. Kas saame kontaktandmeid ja arvelduseelistusi pärast kinnitamist muuta? 

Jah. Saatke e-kiri aadressile SRB-ADMIN-CONTRIBUTIONS@srb.europa.eu. Töökorralduse tõttu ei saa 

Ühtne Kriisilahendusnõukogu 2021. aasta osamaksete tsükli korral üksuste arvelduseelistuste 

muudatusi arvestada enam pärast jaanuari lõpu tähtpäeva. Neid arvestatakse alates 2022. aastast. 

 

8. Kui sageli peame tasuma halduskulude katmise osamakseid? 

Igal aastal. Ühtne Kriisilahendusnõukogu kogub halduskulude katmise osamakseid kord aastas. 

Erandjuhtudel, kui muutub kriisilahendusnõukogu halduseelarve, võidakse samal aastal täiendavalt 

koguda suurem summa. 

 

9. Kas halduskulude katmise osamaksed on sama kui ex ante osamaksed? 

Ei. Kummalgi on eri eesmärk. Halduskulude katmise osamakseid kogutakse kriisilahendusnõukogu 

halduskulude rahastamiseks, mis sarnanevad järelevalvetasudele, mida EKP kohaldab 

järelevalvetegevuse kulude katmiseks. Ex ante osamakseid kogutakse ühtsele kriisilahendusfondile, 

mida võidakse vajaduse korral kasutada kriisilahenduse vahendite tõhusa kohaldamise ja 

kriisilahendusnõukogule ühtse kriisilahenduskorra määrusega antud kriisilahendusõiguste kasutamise 

tagamiseks.  

https://www.bankingsupervision.europa.eu/organisation/fees/html/index.et.html
mailto:SRB-ADMIN-CONTRIBUTIONS@srb.europa.eu
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10. Kas järelevalvetasusid käsitleva EKP määruse muudatused mõjutavad 

kriisilahendusnõukogu halduskulude katmise osamaksete protsessi? 

Jah. Et vältida asjaomaste krediidiasutuste ja üksuste aruandluskoormuse dubleerimist, tugineb ühtne 

kriisilahendusnõukogu oma halduskulude katmise osamaksete arvutamisel andmetele, mida Euroopa 

Keskpank on kogunud ja jaganud oma järelevalvetasude arvutamiseks1. 2020. aastal muudeti Euroopa 

Keskpanga määrust (EL) nr 1163/2014 järelevalvetasude kohta. Komisjoni delegeeritud määrust (EL) 

2017/2361 muudetakse osaliselt, et säilitada mõlema osamaksesüsteemi vaheline koostoime. 

Euroopa Komisjon töötab välja vajalikke muudatusi, mida kohaldatakse esialgsel üleminekuperioodil 

ja halduskulude katmise osamaksete tulevaste tsüklite jooksul. 

B Arvutamine ja andmete esitamine 

11. Mis osamakseid arvutatakse 2021. aastal? 

2021. aastal arvutab kriisilahendusnõukogu jooksva eelarveaasta osamaksete summad. Lisaks arvutab 

ta (ümber) selliste asutuste varem arveldatud osamaksed, mis on muutnud ulatust, staatust või muid 

andmeid möödunud aasta(te)l ja mille muutustest teatas EKP praeguses osamaksete tsüklis. 

Kriisilahendusnõukogu määrab üleminekuetapil tasumisele kuuluvate ja eelmises tsüklis edasi lükatud 

üksikute halduskulude osamaksete tasumata osa tasumise. 

 

12. Kas pidime esitama kriisilahendusnõukogule finantsandmed 2021. aastal tehtavate 

arvutuste jaoks? 

Ei. Ühtne Kriisilahendusnõukogu ei kogu andmeid otse üksustelt. Kasutatakse andmeid, mida üksused 

on esitanud EKP-le ja mille alusel arvutatakse EKP järelevalvetasud.  

 

13. Mis on Ühtse Kriisilahendusnõukogu arvutustes kasutatavad tasutegurite 

kehtivuskuupäevad? 

Delegeeritud määruses sätestatakse 2021. aastal teostatavatele arvutustele (ja vajaduse korral 

ümberarvutustele) järgmised vaatluskuupäevad: 

                                                           
1 Vt komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2017/2361 põhjendus 4. 

Eelarveaasta, mille eest sissemakseid tasutakse Vaatluskuupäev 

  

2021 

o Kõik asutused (ja rühmad), välja arvatud 

2020. aasta I, II või III kvartalis äsja 

tegevusloa saanud asutused (ja rühmad); 

o 2020. aasta I, II või III kvartalis äsja 

tegevusloa saanud asutused (ja rühmad). 

 

31. detsember 2018* 

 

 

2020. aasta I, II või III kvartal** 

 

2020  

31. detsember 2018 
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* Seoses muudatustega Euroopa Keskpanga järelevalvetasusid käsitlevas määruses (Euroopa 

Keskpanga määrus (EL) nr 1163/2014)) hakati EKP tasude sissenõudmise süsteemis ex ante põhimõtte 

asemel rakendama ex post’i põhimõtet. Konkreetse aasta (Y) Euroopa Keskpanga järelevalvetasud 

arvutatakse ja neid tõstetakse järgmisel aastal (hiljemalt Y + 1. aasta 30. juuniks). Seega ei saa Euroopa 

Keskpank Ühtsele Kriisilahendusnõukogule esitada viimast tervet andmekogumit, mis on vajalik 

halduskulude arvutamiseks 2021. aasta alguses. Kooskõlas delegeeritud määruse artikli 6 lõikega 7 

kasutab Ühtne Kriisilahendusnõukogu 2021. aasta halduskulude jaoks erandkorras viimaseid Euroopa 

Keskpanga esitatud kättesaadavaid andmeid (konkreetsel juhul Euroopa Keskpangalt 2020. aasta 

halduskulude arvutamiseks saadud andmed). Olenevalt komisjoni delegeeritud 

määruse (EL) 2017/2361 muudatustest, mis jõustuvad 2021. aasta esimesel poolaastal ning millega 

reguleeritakse üleminekuperioodi eelmise ja uue korra vahel, on võimalik, et Ühtne 

Kriisilahendusnõukogu peab ümber arvutama 2021. eelarveaasta halduskulud kooskõlas muudetud 

õigusraamistiku ja uuemate andmetega. 

** Seoses Euroopa Keskpanga järelevalvetasusid käsitleva määruse (Euroopa Keskpanga määrus (EL) 

nr 2019/2155)) muudatustega muutus äsja tegevusloa saanud asutuste või rühmade tasutegurite 

vaatluskuupäev. Alates 1. jaanuarist 2020 on enne 1. oktoobrit (enne IV kvartalit) asutatud äsja 

tegevusloa saanud asutuste või rühmade tasutegurite vaatluskuupäev kvartali lõpp, mis on lähim 

muude üksuste puhul kasutatud vaatluskuupäevale. 2021. aasta haldustasude tsükli puhul tähendab 

see, et kõigi pärast 1. jaanuari 2020 ja enne 1. oktoobrit 2020 asutatud üksuste puhul kasutatakse 

2020. aasta I/II//III kvartali vaatluskuupäevaga (olenevalt kuupäevast, millal üksus või rühm asutati) 

tasutegureid 2020. aasta haldustasude ümberarvutamiseks ning asjaomaste üksuste ja rühmade 

2021. aasta haldustasude arvutamiseks. 2021. aasta haldustasude tsükli tasutegurid ei ole saadaval 

2020. aasta IV kvartalis asutatud üksuste jaoks. 

 

14. Kui suur on igal aastal kogutav summa? 

2021. aastal kogutava kogusumma arvutamisel arvestab kriisilahendusnõukogu järgmist:  

 eelarve, mille kriisilahendusnõukogu võttis vastu vastava eelarveaasta kohta; 

 võimalikud hilisemad eelarvemuudatused; 

 eelmise eelarveaasta eelarvetulemus, mille kohta on avaldatud lõplik 

raamatupidamisaruanne;  

 asutuste osamaksete kohanduste koondtulemus, mis muutis ulatust, staatust või muid 

andmeid möödunud aasta(te)l ja millest teatati EKP-le jooksva osamaksete tsükli ajal. 

See summa avaldatakse pärast lõplikku arvutust. Kriisilahendusnõukogu 2021. aasta eelarve otsuse ja 

2019. aasta raamatupidamiskontode finantstulemused on kriisilahendusnõukogu veebilehel. 

 

o Kõik asutused (ja rühmad), välja arvatud 

2020. aasta I, II või III kvartalis äsja 

tegevusloa saanud asutused (ja rühmad); 

o 2020. aasta I, II või III kvartalis äsja 

tegevusloa saanud asutused (ja rühmad). 

 

2020. aasta I, II või III kvartal** 

2019 31. detsember 2017 
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15. Kuidas arvutatakse kriisilahendusnõukogu halduskulude katmise osamaksed?  

Üksused peavad tasuma kriisilahendusnõukogu halduskulude katmise osamakseid, mis on 

proportsionaalsed ressurssidega, mida kriisilahendusnõukogu vajab nende käsitlemiseks, nagu on 

ligikaudu määratud jälgitavate andmete alusel (nende tegevuse maht ja riskid). Enne osamaksete 

individuaalset jaotamist üksuste vahel jaotatakse need kriisilahendusnõukogu otsesesse 

vastutusalasse kuuluvateks üksusteks (A kategooria) ja riiklike kriisilahendusasutuste vastutusalasse 

kuuluvateks üksusteks (B kategooria), kumbagi fikseeritud osades 95% ja 5%. 

Osamakseid arvutatakse kuumäära alusel ning üldjuhul kogutakse iga aasta alguses.  

 

16. Kas minu üksuse olukorra muutus mõjutab minu aasta osamakset?  

Jah. Olenevalt asutuse EKP-le teatatud muudatuse liigist võib see mõjutada Ühtse 

Kriisilahendusnõukogu halduskulude katmiseks aasta osamaksete suurust: 

 Äsja volitatud asutus, mis kuulub pangandusliitu ega kuulu olemasolevasse järelevalve alla 

kuuluvasse kontserni, peab tasuma halduskulude katmise aasta osamakset. 

Summa arvutatakse lähtuvalt täiskuude arvust, mille jooksul üksus kuulus osamakseperioodil 

järelevalve alla. See tähendab, et äsja volitatud üksus peab tasuma osamakse perioodi eest, 

mis algab volituste saamise kuupäevale järgnevast täiskuust. Kui kohaldatav, nõutakse sellise 

summa tasumist osamaksete järgmise kogumise tsüklis koos osamaksetega, mis kuuluvad 

tasumisele järgmise eelarveaasta eest.  

 Asutus, kelle volitused on tühistatud, või järelevalve alla kuuluv kontsern, kelle järelevalve 

toimub ainult osamakseperioodi teatud osa jooksul, peab tasuma halduskulude katmise 

osamakseid ainult selle arvu täiskuude eest, mis hõlmavad perioodi kuni volituste tühistamise 

kuupäevani. Kui üksus on juba tasunud osamakse asjakohase osamakseperioodi eest, teeb 

kriisilahendusnõukogu tagasimakse järgmisel osamakseperioodil, kui EKP on esitanud 

kriisilahendusnõukogule ajakohased andmed.  

 Staatuse muutumisega olulisest (A kategooria) vähem oluliseks (B kategooria), sealhulgas 

ühinemise või omandamise korral, muutub ka halduskulude katmise aasta osamakse summa. 

Üksused liigitatakse kategooriatesse kuude alusel, mille jooksul üksus kuulub kategooriasse 

kuu viimasel päeval. 

Olenemata muutusest on oluline märkida, et muudatusi pärast kuupäeva, mil EKP edastas andmed 

kriisilahendusnõukogule, arvestatakse ning tasaarveldatakse kriisilahendusnõukogu halduskulude 

järgmiste osamaksete kogumise tsüklite ajal vastavalt delegeeritud määrusele.  

B. Halduskulude katmise osamaksete tasumine 

 

17. Kuidas saab halduskulude katmise osamakseid tasuda? 

Kriisilahendusnõukogu saab vastu võtta ainult makseid, mis tehakse SEPA kreeditkorraldusega 

kriisilahendusnõukogu pangakontole vastavalt osamakse teates eritletud tingimustele. SEPA 

otsekorraldust ega TARGET 2-makset kasutada ei saa. 

 

18. Kui palju on meil pärast osamakse teate saamist makse tasumiseks aega? 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/banking-union_et
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Üksused kohustuvad tasuma osamakse summa 35 päeva jooksul alates osamakse teate väljastamisest 

kriisilahendusnõukogu poolt. Osamakse loetakse tasutuks, kui kogu summa on laekunud 

kriisilahendusnõukogu pangakontole (maksekuupäev). 

 

19. Mis juhtub, kui me ei maksa õigel ajal? 

Kui kriisilahendusnõukogu kontole ei ole tähtpäevaks laekunud osamakse kogu summat, on 

kriisilahendusnõukogul õigus arvestada tasumata halduskulude osamaksetelt päevade alusel viivist. 

Viivise summa on EKP põhiline refinantseerimismäär, mis kehtib maksetähtpäeva kuu esimesel päeval, 

pluss 8 protsendipunkti aastas. Intress arvutatakse alates esimesest päevast pärast makse tasumise 

tähtpäeva. Ühtne Kriisilahendusnõukogu tagab tasumisele kuuluvate aasta osamaksete ja võimaliku 

viivise tasumise kõigis liikmesriikides, kes osalevad pangandusliidus. 

 

20. Kas kriisilahendusnõukogul on käibemaksukohustuslase number? 

Ei. Kriisilahendusnõukogu ei ole ELi asutusena direktiivi 2006/112/EÜ artikli 9 kohaselt 

maksukohustuslane. Järelikult ei ole tal käibemaksukohustuslase numbrit ja halduskulude 

osamaksetele ei kohaldata makse. 

 

21. Mida teha, kui ma ei leia küsimusele siit vastust? 

Palun saatke küsimus aadressil SRB-Admin-Contributions@srb.europa.eu või pöörduge meie 

kasutajatoe poole: +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

