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Prispevki za upravne odhodke Enotnega odbora za reševanje (SRB) 

za leto 2021  

Pogosta vprašanja 

 

Uvod 

Dne 8. januarja 2018 je začela veljati Delegirana uredba Komisije (EU) št. 2017/2361 z dne 

14. septembra 2017 o dokončnem sistemu prispevkov za upravne odhodke Enotnega odbora za 

reševanje (v nadaljnjem besedilu: delegirana uredba). Dokončni sistem je nadomestil prehodni sistem, 

ki je bil v veljavi od začetka delovanja odbora v novembru 2014. 

Ključni roki  

SRB je vsem subjektom poslal 

informativni dopis  

Januar 2021 

Rok, do katerega subjekti 

potrdijo kontaktne podatke in 

želeni način izdajanja računov  

Februar 2021 

Izdaja obvestil o prispevku Februar–April 2021 

Rok za plačilo 35 dni po izdaji obvestila o 

prispevku 

 

Vprašanja v zvezi z naslednjimi temami: 

A. Področje uporabe in postopek 

 

1. Kdo mora prispevati? 

Prispevke za kritje upravnih odhodkov Enotnega odbora za reševanje (v nadaljnjem besedilu: SRB) 

morajo zagotoviti vse kreditne institucije s sedežem v bančni uniji. Enako velja za vse nadrejene družbe 

(vključno s finančnimi holdingi in mešanimi finančnimi holdingi), investicijska podjetja in finančne 

institucije, ki so pod konsolidiranim nadzorom Evropske centralne banke (ECB). 

 

Čeprav se področje uporabe upravnih prispevkov SRB prekriva s področjem uporabe nadomestil ECB 

za nadzor, upoštevajte, da so med njima razlike. Glavna razlika je, da podružnice, ki jih v sodelujoči 

državi ustanovi matična banka s sedežem v nesodelujoči državi, ne spadajo na področje uporabe 

upravnih prispevkov SRB.  

 

2. Ali subjekti prispevajo posamezno ali na ravni skupine? 

Letni prispevki, ki jih morajo plačati subjekti, ki so člani iste bančne skupine, se izračunajo in poberejo 

na ravni skupine (kot en prispevek). 

 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/banking-union_sl
https://www.bankingsupervision.europa.eu/home/html/index.en.html
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3. Kaj je zavezanec za plačilo prispevka? 

V okviru upravnih prispevkov SRB je „zavezanec za plačilo prispevka“ subjekt, ki je za namen 

nadomestil ECB za nadzor opredeljen kot „zavezanec za plačilo nadomestila“. V primeru bančne 

skupine je to član skupine, ki ga skupina imenuje, da v njenem imenu nastopa kot zavezanec za plačilo 

nadomestila.  

 

4. Kaj se pričakuje od zavezanca za plačilo prispevka?  

Z zavezancem za plačilo subjekta je SRB v stiku glede vse komunikacije v zvezi z letnimi upravnimi 

prispevki. Poleg tega je zavezanec pravno odgovoren za plačilo zneska prispevka.  

 

5. Ali lahko spremenimo svojega zavezanca za plačilo prispevka? 

Da, toda le, če na novo imenujete tudi zavezanca za plačilo nadomestila za namen nadomestil ECB za 

nadzor (https://www.bankingsupervision.europa.eu/organisation/fees/html/index.sl.html). 

Zakonodaja določa, da mora biti zavezanec za plačilo isti subjekt kot zavezanec za nadomestilo.  

 

6. Zakaj smo morali pregledati oziroma potrditi svoje kontaktne podatke (dopis SRB, poslan 

januarja)? 

Da bi SRB zagotovil pravilno naslavljanje obvestil o prispevku in povezane komunikacije, vse subjekte 

pozove, naj potrdijo svoje kontaktne podatke in želeni način izdajanja računov iz prejšnjega kroga 

zbiranja prispevkov (v primeru institucij, ki na novo spadajo na področje uporabe, pa je SRB te podatke 

prejel od ECB). 

 

7. Ali lahko svoje kontaktne podatke in želeni način izdajanja računov potem, ko smo jih 

potrdili, spremenimo? 

Da. To lahko storite tako, da pošljete sporočilo na naslov SRB-ADMIN-

CONTRIBUTIONS@srb.europa.eu. Vendar pa iz operativnih razlogov SRB po izteku januarskega roka 

ne more več upoštevati sprememb glede želenega načina izdajanja računov v zvezi s krogom zbiranja 

prispevkov v letu 2021. Take spremembe bo upošteval od leta 2022. 

 

8. Kako pogosto moramo plačevati upravne prispevke? 

Enkrat letno. SRB pobira upravne prispevke enkrat na leto. V izjemnih okoliščinah, kadar bi se upravni 

proračun odbora spremenil, bi odbor v istem letu lahko dodatno pobral še zvišani znesek. 

9. So upravni prispevki enaki kot predhodni prispevki? 

Ne. Ti dvoji prispevki imajo različne namene. SRB upravne prispevke pobira za financiranje svojih 

upravnih odhodkov, podobno kot ECB zaračunava nadomestila za kritje odhodkov v zvezi s svojimi 

nadzorniškimi nalogami. Predhodne prispevke pa odbor pobira za enotni sklad za reševanje, ki ga po 

potrebi lahko uporablja za zagotavljanje učinkovite uporabe instrumentov za reševanje in izvajanja 

pooblastil za reševanje, dodeljenih z uredbo o enotnem mehanizmu za reševanje.  

 

https://www.bankingsupervision.europa.eu/organisation/fees/html/index.sl.html
mailto:SRB-ADMIN-CONTRIBUTIONS@srb.europa.eu
mailto:SRB-ADMIN-CONTRIBUTIONS@srb.europa.eu
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10. Ali spremembe uredbe Evropske centralne banke (ECB) o nadomestilih za nadzor 

vplivajo na postopek za izračun prispevkov za upravne odhodke Enotnega odbora za 

reševanje (SRB)? 

Da. Da bi se izognili podvajanju bremena poročanja, kateremu so zavezane zadevne institucije in 

subjekti, se SRB pri izračunu letnih prispevkov za upravne odhodke opira na podatke, ki jih zbira ECB 

za izračun svojih nadomestil za nadzor.1 Uredba (EU) št. 1163/2014 Evropske centralne banke o 

nadomestilih za nadzor je bila leta 2020 spremenjena. Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/2361 bo 

delno spremenjena, da se omogoči ohranitev sinergij med obema sistemoma zaračunavanja 

prispevkov. Evropska komisija pripravlja potrebne spremembe, ki bodo veljale v začetnem prehodnem 

obdobju in prihodnjih ciklih zaračunavanja letnih prispevkov. 

 

B. Izračun in predložitev podatkov 

 

11. Kateri prispevki se izračunajo v letu 2021? 

SRB v letu 2021 izračuna zneske prispevkov za tekoče poslovno leto. Poleg tega (ponovno) izračuna že 

zaračunane prispevke institucij, ki so se v preteklem letu ali letih spremenile v smislu področja 

uporabe, statusa ali drugih podatkov in za katere je ECB te spremembe sporočila v sedanjem krogu 

zbiranja prispevkov. Nazadnje SRB določi, kolikšen del neporavnanih posameznih upravnih prispevkov, 

ki jih je treba plačati za prehodno obdobje in so bili v prejšnjem krogu odloženi, je treba poravnati. 

12. Smo morali za izračune, izvedene v letu 2021, odboru SRB predložiti finančne 

podatke? 

Ne. SRB podatkov ne zbira neposredno pri subjektih. Uporablja informacije, ki so jih subjekti predložili 

ECB za namen izračuna nadomestil za nadzor.  

13. Katere referenčne datume faktorjev za izračun nadomestila uporablja SRB pri 

izračunih? 

Delegirana uredba za izračune in ponovne izračune, kjer je ustrezno, izvedene v letu 2021, določa 

naslednje referenčne datume: 

                                                           
1 Glej uvodno izjavo (4) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/2361. 

Proračunsko leto, za katero je treba plačati 

prispevke 

Referenčni datum 

  

2021 

o Vse institucije (in skupine), razen tistih z 

novo pridobljenim dovoljenjem v 

prvem/drugem/tretjem četrtletju 2020; 

o Institucije (in skupine) z novo pridobljenim 

dovoljenjem v prvem/drugem/tretjem 

četrtletju 2020. 

 

31. december 2018* 

 

 

prvo, drugo ali tretje četrtletje 2020** 

 

2020  
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* Po spremembi uredbe Evropske centralne banke o nadomestilih za nadzor (Uredba (EU) št. 

1163/2014 ECB) se je sistem zaračunavanja nadomestil ECB spremenil iz predhodnega v naknadni. 

Izračun in zvišanje nadomestil za nadzor Evropske centralne banke za dano leto (Y) bosta zdaj 

opravljena v naslednjem letu (najkasneje do 30. junija leta Y+1). Zato ECB Enotnemu odboru za 

reševanje ne more zagotoviti celotnega sklopa najnovejših podatkov, potrebnih za izračun upravnih 

prispevkov na začetku leta 2021. Izjemoma bo SRB za upravne prispevke za leto 2021 v skladu s členom 

6(7) delegirane uredbe uporabil najnovejše razpoložljive podatke, ki jih je zagotovila ECB (v tem 

primeru podatke, prejete od ECB, za izračun upravnih prispevkov za leto 2020). Odvisno od sprememb 

Delegirane uredbe Komisije 2017/2361, ki bodo začele veljati v prvi polovici leta 2021 in bodo urejale 

prehodno obdobje med prejšnjo in novo ureditvijo, je mogoče, da bo moral SRB ponovno izračunati 

upravne prispevke za proračunsko leto 2021 v skladu s spremenjenim pravnim okvirom in na podlagi 

novejših podatkov. 

** Po spremembi uredbe ECB o nadomestilih za nadzor (Uredba (EU) 2019/2155 ECB) se je spremenil 

referenčni datum faktorjev za izračun nadomestila za institucije ali skupine z novo pridobljenim 

dovoljenjem. Od 1. januarja 2020 bo referenčni datum faktorjev za izračun nadomestila za institucije 

ali skupine, ki so na novo pridobile dovoljenje in so bile ustanovljene pred 1. oktobrom (pred četrtim 

četrtletjem), konec četrtletja, ki je najbližje referenčnemu datumu, ki se uporablja za druge subjekte. 

Za cikel upravnih prispevkov za leto 2021 to pomeni, da se bodo za vse subjekte, ustanovljene po 

1. januarju 2020 in pred 1. oktobrom 2020, faktorji za izračun nadomestila z referenčnim datumom v 

prvem/drugem/tretjem četrtletju 2020 (odvisno od datuma ustanovitve subjekta ali skupine) 

uporabili za ponovni izračun upravnih prispevkov za leto 2020 ter za izračun upravnih prispevkov 

zadevnih subjektov in skupin za leto 2021. V ciklu upravnih prispevkov za leto 2021 za subjekte, 

ustanovljene v četrtem četrtletju leta 2020, faktorjev za izračun nadomestila ni na voljo. 

14. Kolikšen je skupni znesek, ki ga je treba zbrati v tem letu? 

SRB bo za določitev skupnega zneska, ki ga je treba zbrati v letu 2021, upošteval:  

 proračun, ki ga je odbor sprejel za zadevno poslovno leto; 

 morebitne poznejše spremembe proračuna; 

 rezultate proračuna za zadnje poslovno leto, za katero so bili objavljeni končni računovodski 

izkazi;  

 združeni rezultat prilagoditev prispevkov institucij, ki so se v preteklem letu ali letih 

spremenile v smislu področja uporabe, statusa ali drugih podatkov in za katere je ECB te 

spremembe sporočila v sedanjem krogu zbiranja prispevkov. 

Ta znesek bo objavljen, ko bo izveden končni izračun. Odločitev o proračunu SRB za leto 2021 in finančni 

rezultati računovodskih izkazov za leto 2019 so na voljo na spletišču SRB. 

o Vse institucije (in skupine), razen tistih z 

novo pridobljenim dovoljenjem v 

prvem/drugem/tretjem četrtletju 2020; 

o Institucije (in skupine) z novo pridobljenim 

dovoljenjem v prvem/drugem/tretjem 

četrtletju 2020). 

31. december 2018 

 

 

prvo, drugo ali tretje četrtletje 2020** 

2019 31. december 2017 
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15. Kako se izračunajo upravni prispevki SRB?  

Subjekti morajo zagotoviti prispevek za kritje upravnih odhodkov SRB sorazmerno glede na zahteve 

po virih, ki jih zahtevajo od odbora, kot se približno določijo z ugotovljivimi podatki (o obsegu njihovih 

dejavnosti in povezanem tveganju). Preden se prispevki dodelijo posameznim subjektom, se razdelijo 

med subjekte, za katere je neposredno odgovoren odbor (kategorija A), in subjekte, za katere so 

odgovorni nacionalni organi za reševanje (kategorija B). Prvi kategoriji se dodeli fiksni delež v višini 

95 %, drugi pa v višini 5 %. 

Prispevki se izračunajo na mesečni ravni in načeloma poberejo v začetku vsakega leta.  

 

16. Bo sprememba statusa mojega subjekta vplivala na moj letni prispevek?  

Da. Letni prispevek za kritje upravnih odhodkov SRB se lahko spremeni, odvisno od vrste spremembe, 

ki jo institucija sporoči ECB. 

 Banka, ki je na novo dobila dovoljenje za opravljanje dejavnosti ter ima sedež v bančni uniji 

in ni članica obstoječe nadzorovane skupine, mora plačati letno nadomestilo za nadzor. 

Znesek se izračuna glede na število polnih mesecev v obdobju zaračunavanja prispevka, ko je 

bila banka nadzorovana. To pomeni, da mora banka, ki je na novo dobila dovoljenje, plačati 

prispevek za obdobje od prvega celega meseca po datumu izdaje dovoljenja. Kadar je to 

ustrezno, bo plačilo tega zneska zahtevano v naslednjem krogu zbiranja prispevkov, skupaj s 

prispevki za naslednje poslovno leto.  

 Banka, ki se ji dovoljenje odvzame, ali nadzorovana skupina, ki je pod nadzorom samo del 

obdobja zaračunavanja prispevka, mora plačati upravne prispevke glede na število polnih 

mesecev v obdobju do datuma prenehanja dovoljenja. Če je že plačala prispevek za zadevno 

obdobje zaračunavanja prispevka, ji SRB vrne preplačani znesek v naslednjem obdobju 

zaračunavanja prispevka, ko ECB odboru predloži posodobljene podatke.  

 Sprememba statusa iz pomembnega (kategorija A) v manj pomembnega (kategorija B), tudi 

zaradi združitve ali pripojitve, pomeni spremembo zneska letnega upravnega prispevka. 

Subjekti se razvrstijo v kategoriji na podlagi števila mesecev, v katerih na zadnji dan v mesecu 

subjekt spada v eno ali drugo kategorijo. 

Ne glede na spremembo je treba upoštevati, da se bo v skladu z delegirano uredbo vsaka sprememba, 

izvedena po datumu, ko ECB posreduje podatke odboru SRB, upoštevala in poravnala šele v 

naslednjem krogu zbiranja upravnih prispevkov.  

 

C. Plačilo upravnih prispevkov 

 

17. Kako lahko plačamo upravne prispevke? 

SRB sprejema samo kreditna plačila SEPA na bančni račun odbora v skladu s pogoji, navedenimi v 

obvestilu o prispevku. Plačilo z direktno obremenitvijo SEPA ali prek sistema TARGET2 ni mogoče. 

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/banking-union_sl
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18. Koliko časa imamo za izvedbo plačila po prejemu obvestila o prispevku? 

Subjekti morajo znesek prispevka plačati v 35 dneh po tem, ko SRB izda obvestilo o prispevku. 

Prispevek se šteje za plačanega, ko je celoten znesek knjižen v dobro računa SRB (dan plačila). 

 

19. Kaj se zgodi, če ne plačamo pravočasno? 

Če celotni znesek prispevka do roka plačila ni knjižen v dobro računa SRB, ima odbor pravico, da na 

neplačani znesek upravnih prispevkov dnevno računa obresti. Obresti se natečejo po obrestni meri, ki 

jo ECB uporablja za svoje operacije glavnega financiranja, veljavni na prvi koledarski dan meseca roka 

plačila, povečani za osem odstotnih točk na leto. Obresti se zaračunajo od prvega dne po datumu 

zapadlosti plačila. Plačila zapadlih letnih prispevkov in morebitnih obresti za pozna plačila lahko SRB 

izvrši v vseh državah članicah, ki sodelujejo v bančni uniji. 

 

20. Ali ima SRB identifikacijsko številko za DDV? 

Ne. SRB kot agencija EU ni davčni zavezanec v smislu člena 9 Direktive 2006/112/ES. Zato nima 

identifikacijske številke za DDV, upravni prispevki pa so oproščeni davka. 

 

21. Kaj če tukaj ne najdem odgovora na svoje vprašanje? 

Vprašanje pošljite na naslov SRB-Admin-Contributions@srb.europa.euali pokličite službo za pomoč 

uporabnikom: +32 2 490 3444. 

file:///C:/Users/berglst/SRB-Admin-Contributions@srb.europa.eu

