Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 108/19.12.2016

Θέμα:

Τροποποίηση της Πράξης Διοικητή υπ’ αριθ. 2651/20.1.2012 «Στοιχεία
και πληροφορίες που οφείλουν να υποβάλλουν σε περιοδική βάση στην
Τράπεζα της Ελλάδος τα εποπτευόμενα ιδρύματα για σκοπούς άσκησης
εποπτείας - Καθορισμός προσώπων που έχουν ειδική σχέση με το
πιστωτικό ίδρυμα»

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:
α)

το άρθρο 55Α του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος (ΦΕΚ Α’ 298/1927),

όπως ισχύει,
β)

τις διατάξεις του ν. 4261/2014 “Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών

ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων
επενδύσεων (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007
και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ Α΄ 107), όπως ισχύει, και ιδίως το άρθρο 4 αυτού,
γ)

την ΠΔ/ΤΕ 2651/20.1.2012 «Στοιχεία και πληροφορίες που οφείλουν να

υποβάλλουν σε περιοδική βάση στην Τράπεζα της Ελλάδος τα εποπτευόμενα
ιδρύματα για σκοπούς άσκησης εποπτείας - Καθορισμός προσώπων που έχουν
ειδική σχέση με το πιστωτικό ίδρυμα» (ΦΕΚ Β' 199), όπως ισχύει,
δ)

το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος

του κρατικού προϋπολογισμού,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:
να τροποποιήσει την υπό στοιχείο γ) ανωτέρω Πράξη ως ακολούθως:
1. Η παράγραφος 3 του Τμήματος ΣΤ «Μεγάλα χρηματοδοτικά ανοίγματα και
κίνδυνος συγκέντρωσης» του Κεφαλαίου Ι «ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΑΝΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ» καταργείται.
2. Στον Πίνακα υπό τον τίτλο «ΣΤ. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ» του Κεφαλαίου ΙΙ
«ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ» διαγράφονται η
γραμμή με το περιεχόμενο «Μεγάλοι οφειλέτες» και οι γραμμές που την ακολουθούν,
οι οποίες αναφέρονται στο Υπόδειγμα ΣΤ04 και το Υπόδειγμα ΣΤ05.
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3. Η παρ. 4 του Τμήματος Α «ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (πλην των ιδρυμάτων
ηλεκτρονικού χρήματος)» του Κεφαλαίου III «ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ
ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ», αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Πιστωτικά ιδρύματα που διατηρούν μονάδες (θυγατρικές ή υποκαταστήματα) στο
εξωτερικό υποβάλλουν στοιχεία σύμφωνα με τα Υποδείγματα ΙΒ02 και ΙΒ03, καθώς
και στοιχεία που αναφέρονται στον κωδικό Η06.»
4. Η παράγραφος 6 του Τμήματος Α «ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (πλην των ιδρυμάτων
ηλεκτρονικού χρήματος)» του Κεφαλαίου III «ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ
ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ» αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Από την υποχρέωση υποβολής των ανωτέρω στοιχείων εξαιρείται το Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων, το οποίο υποβάλλει τα στοιχεία που αναφέρονται στα
Υποδείγματα Ζ01 (πιν. Α1), Ζ02 (πιν. Α2), Ζ03 (πιν. Β) καθώς και τους κωδικούς
Ζ04-Ζ05 και Η05, εντός των αντίστοιχα προβλεπόμενων προθεσμιών. Ειδικά τα
στοιχεία ρευστότητας, που αναφέρονται στην 31η Δεκεμβρίου, υποβάλλονται από το
ανωτέρω ίδρυμα, εντός τριών μηνών το αργότερο από την ημερομηνία αυτή.»
5. Η περ. (β) της παρ. 1 του Τμήματος Γ «ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ
ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΕΟΧ)»
Κεφαλαίου

III

«ΥΠΟΧΡΕΟΙ

ΠΡΟΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ

ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ

του

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ»

καταργείται. Οι λοιπές περιπτώσεις της εν λόγω παραγράφου αναριθμούνται.
6. Η περ. (α) της παρ. 1 του Τμήματος Δ «ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ
ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΟΧ» του Κεφαλαίου III «ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΠΡΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ» καταργείται. Οι λοιπές περιπτώσεις της εν
λόγω παραγράφου αναριθμούνται.
7. Η περ. (ια) της παρ. 1 του Τμήματος Ε «ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ
ΜΙΣΘΩΣΗΣ, ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου III «ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ» καταργείται. Οι λοιπές περιπτώσεις της εν λόγω παραγράφου
αναριθμούνται.
8. Τα υποδείγματα πινάκων και οι οδηγίες συμπλήρωσης των Υποδειγμάτων ΣΤ04
«Οφειλές άνω του 1 εκατ. € και οφειλές άνω του 20% του συνολικού ενεργητικού της
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μονάδας

εξωτερικού»

και

ΣΤ05

«Πληροφοριακά

στοιχεία

θυγατρικών

υποκαταστημάτων εξωτερικού του» του Παραρτήματος ΙΙ καταργούνται.
Οι διατάξεις της παρούσας τίθενται σε ισχύ από 20.3.2017.
Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να αναρτηθεί
στον ιστότοπο της Τράπεζας της Ελλάδος.

Ο Υποδιοικητής
Θεόδωρος Μητράκος

Ο Υποδιοικητής
Ιωάννης Μουρμούρας

Ο Διοικητής
Ιωάννης Στουρνάρας

Ακριβές Αντίγραφο,
Αθήνα, 18.1.2017
Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος
Η Διευθύντρια

[υπογεγραμμένο]
Σ. Παπαγιαννίδου
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