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DECIZIA (UE) 2016/2248 A BĂNCII CENTRALE EUROPENE
din 3 noiembrie 2016
privind repartizarea venitului monetar al băncilor centrale naţionale
ale statelor membre a căror monedă este euro (BCE/2016/36)
(reformare)

Articolul 1
Definiţii
În sensul prezentei decizii:
(a) „BCN” înseamnă o bancă centrală naţională a unui stat membru a
cărui monedă este euro;
(b) „instituţie de credit” înseamnă fie: (a) o instituţie de credit în sensul
articolului 4 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al
Parlamentului European și al Consiliului (1), care este supusă supra
vegherii de către o autoritate competentă; fie (b) o altă instituţie de
credit, în sensul articolului 123 alineatul (2) din tratat, care este
supusă verificării pe baza unor standarde comparabile cu cele
folosite în supravegherea efectuată de o autoritate competentă;
(c) „bază de calcul” înseamnă valoarea pasivelor calificate din cadrul
bilanţului fiecărei BCN, stabilită în conformitate cu anexa I la
prezenta decizie;
(d) „data substituirii monedei fiduciare cu moneda euro” înseamnă data
la care bancnotele și monedele euro devin mijloc legal de plată întrun stat membru a cărui monedă este euro;
(e) „anul substituirii monedei fiduciare cu moneda euro” înseamnă o
perioadă de 12 luni care începe de la data substituirii monedei
fiduciare cu moneda euro;
(f) „solduri intra-Eurosistem aferente bancnotelor euro aflate în
circulaţie” înseamnă creanţele și angajamentele născute între o
BCN și BCE și între o BCN și celelalte BCN, ca rezultat al
aplicării articolului 4 din Decizia BCE/2010/29;
(g) „grilă de repartiţie pentru capitalul subscris” înseamnă cotele,
exprimate în procente, pe care BCN le deţin în capitalul subscris
al BCE, care rezultă din aplicarea cu privire la BCN a ponderilor
din grila de repartiţie prevăzută la articolul 29.1 din Statutul SEBC
și care sunt aplicabile pentru exerciţiul financiar relevant;
(h) „bancnote euro retrase” înseamnă orice tip sau serie de bancnote
euro care au fost retrase din circulaţie printr-o decizie a Consiliului
guvernatorilor adoptată în conformitate cu articolul 5 din Decizia
BCE/2003/4;
(1) Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului
din 26 iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit și
firmele de investiţii și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (JO
L 176, 27.6.2013, p. 1).
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(i) „fază de emisiune”, în legătură cu un anumit tip sau o anumită serie
de bancnote euro, înseamnă perioada cuprinsă între data la care
prima emisiune a unei bancnote euro de acest tip sau din această
serie este înregistrată în baza de calcul și data la care ultima
emisiune a unei bancnote euro de acest tip sau din această serie
este înregistrată în baza de calcul;
(j)

„rată de referinţă” înseamnă cea mai recentă rată a dobânzii marginale
care este disponibilă și folosită de Eurosistem în licitaţiile sale pentru
operaţiuni principale de refinanţare în temeiul articolului 6 din Orientarea
(UE) 2015/510 a Băncii Centrale Europene (BCE/2014/60) (1). Dacă, în
vederea decontării, se efectuează în aceeași zi mai mult de o operaţiune
principală de refinanţare, se folosește media simplă a ratelor marginale
ale operaţiunilor efectuate în paralel;

(k) „active identificabile” înseamnă valoarea activelor deţinute în
contrapartidă cu baza de calcul în bilanţul fiecărei BCN, stabilite
în conformitate cu anexa II la prezenta decizie;
(l)

„perioadă de referinţă” înseamnă o perioadă de 24 de luni care începe
cu 30 de luni înainte de data substituirii monedei fiduciare cu moneda
euro;

(m) „curs de schimb zilnic de referinţă” înseamnă cursul de schimb zilnic
de referinţă, stabilit pe baza procedurii de concertare zilnică regulată
între băncile centrale din cadrul și din afara Sistemului European al
Băncilor Centrale, care în mod normal are loc la 14.15, ora Europei
Centrale (2);
(n) „anulare” înseamnă a elimina bancnotele euro retrase din postul din
bilanţ „bancnote în circulaţie”;
(o) „grilă pentru emisiunea de bancnote euro” înseamnă valoarea medie
a grilei de repartiţie pentru capitalul subscris pe parcursul fazei de
emisiune a unui tip sau a unei serii de bancnote euro retrase;
(p) „bilanţ armonizat” (BA) înseamnă bilanţul armonizat, astfel cum
este prevăzut în anexa VIII la Orientarea (UE) 2016/2249 a
Băncii Centrale Europene (BCE/2016/34) (3).

Articolul 2
Soldurile intra-Eurosistem aferente bancnotelor euro aflate în
circulaţie
(1)
Soldurile intra-Eurosistem aferente bancnotelor euro aflate în
circulaţie se calculează lunar și se înscriu în registrele BCE și BCN
în prima zi lucrătoare a lunii, având data valutei din ultima zi lucrătoare
din luna precedentă.
(1) Orientarea (UE) 2015/510 a Băncii Centrale Europene din 19 decembrie 2014
privind punerea în aplicare a cadrului de politică monetară a Eurosistemului
(Orientarea privind documentaţia generală) (BCE/2014/60) (JO L 91,
2.4.2015, p. 3).
(2) Ora Europei Centrale ia în considerare trecerea la ora de vară a Europei
Centrale.
(3) Orientarea (UE) 2016/2249 a Băncii Centrale Europene din 3 noiembrie 2016
privind cadrul juridic al procedurilor contabile și al raportării financiare din
Sistemul European al Băncilor Centrale (BCE/2016/34) (a se vedea pagina 37
din prezentul Jurnal Oficial).
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Atunci când un stat membru adoptă moneda euro, calcularea soldurilor
intra-Eurosistem aferente bancnotelor euro aflate în circulaţie în confor
mitate cu primul paragraf se înscrie în registrele BCE și BCN cu data
valutei de la data substituirii monedei fiduciare cu moneda euro.
Pentru perioada 1-31 ianuarie a primului an din care se va aplica fiecare
ajustare cincinală prevăzută la articolul 29.3 din Statutul SEBC,
soldurile intra-Eurosistem aferente bancnotelor aflate în circulaţie se
calculează pe baza grilei ajustate de repartiţie pentru capitalul subscris
aplicate la soldurile aferente volumului total de bancnote euro aflate în
circulaţie la data de 31 decembrie a anului anterior.
(2)
Soldurile intra-Eurosistem aferente bancnotelor euro aflate în
circulaţie, inclusiv cele rezultate din aplicarea articolului 4 din
prezenta decizie, se remunerează la rata de referinţă.
(3)
Remunerarea menţionată la alineatul (2) se decontează trimestrial
prin plăţi TARGET2.

Articolul 3
Metoda de evaluare a venitului monetar
(1)
Valoarea venitului monetar al fiecărei BCN se determină prin
măsurarea venitului efectiv obţinut din activele identificabile înscrise
în registrele acesteia. Ca excepţii:
(a) se consideră că aurul nu generează venit;
(b) se consideră că următoarele generează venit monetar la rata de
referinţă:
(i)

titlurile de valoare deţinute în scopuri de politică monetară în
temeiul Deciziei BCE/2009/16;

(ii) titlurile de valoare deţinute în scopuri de politică monetară în
temeiul Deciziei BCE/2011/17;
▼M1
(iii) instrumentele de natura datoriei emise de administraţii centrale,
regionale și locale și agenţii recunoscute și instrumentele de natura
datoriei substitut emise de societăţi nefinanciare publice deţinute în
scopuri de politică monetară în temeiul Deciziei (UE) 2020/188 a
Băncii Centrale Europene (BCE/2020/9) (1) sau al Deciziei (UE)
2020/440 a Băncii Centrale Europene (BCE/2020/17) (2).
▼B
(2)
Dacă valoarea activelor identificabile ale unei BCN este mai mare
sau mai mică decât valoarea bazei sale de calcul, diferenţa se
compensează aplicând rata de referinţă la valoarea diferenţei.
(1) Decizia (UE) 2020/188 a Băncii Centrale Europene din 3 februarie 2020
privind un program de achiziţionare de active de către sectorul public de
pe pieţele secundare (BCE/2020/9) (JO L 39, 12.2.2020, p. 12).
(2) Decizia (UE) 2020/440 a Băncii Centrale Europene din 24 martie 2020
privind un program temporar de achiziţionare în regim de urgenţă în caz
de pandemie (BCE/2020/17) (JO L 91, 25.3.2020, p. 1).
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Articolul 4
Ajustări aduse soldurilor intra-Eurosistem
(1)
Pentru calcularea venitului monetar, soldurile intra-Eurosistem
aferente bancnotelor euro aflate în circulaţie ale fiecărei BCN se
ajustează cu o sumă compensatorie determinată în conformitate cu
următoarea formulă:
C = (K – A) × S
unde:
C este suma compensatorie,
K este suma în euro pentru fiecare BCN care rezultă din aplicarea grilei de
repartiţie pentru capitalul subscris la valoarea medie a bancnotelor aflate
în circulaţie în cursul perioadei de referinţă, cantitatea de bancnote aflate
în circulaţie exprimate în moneda naţională a statului membru care
adoptă moneda euro fiind convertită în euro la cursul de schimb zilnic
de referinţă în cursul perioadei de referinţă,
A este valoarea medie în euro, pentru fiecare BCN, a bancnotelor aflate
în circulaţie în cursul perioadei de referinţă, convertită în euro la
cursul de schimb zilnic de referinţă în cursul perioadei de referinţă,
S este următorul coeficient corespunzător fiecărui exerciţiu financiar,
începând cu data substituirii monedei fiduciare cu moneda euro:

(2)

Exerciţiul financiar

Coeficient

Anul substituirii monedei fiduciare cu moneda
euro

1

Anul substituirii monedei fiduciare cu moneda
euro plus un an

0,8606735

Anul substituirii monedei fiduciare cu moneda
euro plus doi ani

0,7013472

Anul substituirii monedei fiduciare cu moneda
euro plus trei ani

0,5334835

Anul substituirii monedei fiduciare cu moneda
euro plus patru ani

0,3598237

Anul substituirii monedei fiduciare cu moneda
euro plus cinci ani

0,1817225

Totalul sumelor compensatorii ale BCN este zero.

(3)
Sumele compensatorii se calculează de fiecare dată când un stat
membru adoptă moneda euro sau când se modifică grila de repartiţie
pentru capitalul subscris a BCE.
(4)
Atunci când o BCN intră în Eurosistem, suma sa compensatorie este
alocată celorlalte BCN proporţional cu cotele corespunzătoare ale celorlalte
BCN din grila de repartiţie pentru capitalul subscris, cu semnul (+/–)
inversat, și se va adăuga la orice alte sume compensatorii deja aplicabile
pentru alte BCN.
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(5)
Sumele compensatorii și înregistrările din contabilitate destinate să
echilibreze respectivele sume compensatorii se înscriu în conturi
intra-Eurosistem distincte în contabilitatea fiecărei BCN, cu data valutei
de la data substituirii monedei fiduciare cu moneda euro și cu aceeași
dată a valutei pentru fiecare an ulterior din perioada de ajustare. Înregistrările
din contabilitate destinate echilibrării sumelor compensatorii nu se remu
nerează.

(6)
Prin derogare de la alineatul (1), la apariţia unor evenimente specifice
legate de modificări în circuitul bancnotelor, astfel cum sunt descrise în
anexa III la prezenta decizie, soldurile intra-Eurosistem aferente bancnotelor
euro aflate în circulaţie ale fiecărei BCN se ajustează în conformitate cu
dispoziţiile anexei respective.

(7)
Ajustările soldurilor intra-Eurosistem prevăzute în prezentul articol
încetează a se mai aplica începând cu prima zi a celui de al șaselea an de la
anul substituirii monedei fiduciare cu moneda euro.

Articolul 5
Calcularea și repartizarea venitului monetar
(1)
Venitul monetar al fiecărei BCN este calculat zilnic de către
BCE. Calculul se bazează pe datele contabile raportate de BCN către
BCE. BCE informează trimestrial BCN cu privire la sumele cumulative.

(2)
Valoarea venitului monetar al fiecărei BCN se ajustează cu valoarea
echivalentă oricărei dobânzi acumulate, plătite sau primite pentru pasivele
incluse în baza de calcul și în conformitate cu orice decizie a Consiliului
guvernatorilor adoptată în temeiul articolului 32.4 al doilea paragraf din
Statutul SEBC.

(3)
Repartizarea sumei veniturilor monetare ale fiecărei BCN propor
ţional cu grila de repartiţie pentru capitalul subscris are loc la sfârșitul
fiecărui exerciţiu financiar.

Articolul 6
Calcularea și repartizarea venitului rezultat din anularea bancnotelor
euro
(1)
Bancnotele euro retrase fac parte în continuare din baza de calcul
până la momentul la care unul dintre următoarele două evenimente se
produce primul: sunt schimbate sau sunt anulate.

(2)
Consiliul guvernatorilor poate decide să anuleze bancnotele euro
retrase și, în acest caz, specifică data anulării și valoarea totală a provi
zionului ce urmează să fie constituit în privinţa acelor bancnote euro
retrase ce urmează să fie schimbate.
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(3)

Bancnotele euro retrase sunt anulate astfel:

(a) la data anulării, posturile „Bancnote în circulaţie” din bilanţurile
BCE și BCN se diminuează cu valoarea totală a bancnotelor euro
retrase care se află încă în circulaţie. În acest scop, valorile efective
ale bancnotelor euro retrase care au fost puse în circulaţie se
ajustează la valorile lor proporţionale calculate în conformitate cu
grila pentru emisiunea de bancnote euro, iar diferenţele se
decontează între BCE și BCN;
(b) valoarea ajustată a bancnotelor euro retrase este anulată în postul
din bilanţ „Bancnote în circulaţie” și se trece în conturile de profit și
pierdere ale BCN;
(c) fiecare BCN constituie un provizion pentru bancnotele euro retrase
care urmează să fie schimbate. Acest provizion este echivalent cu
cota BCN respective din valoarea totală a provizionului, calculată cu
ajutorul grilei pentru emisiunea de bancnote euro.
(4)
Bancnotele euro retrase care sunt schimbate după data anulării se
înregistrează în contabilitatea BCN care le-a acceptat. Intrarea de
bancnote euro retrase se redistribuie între BCN cel puţin o dată pe an
prin aplicarea grilei pentru emisiunea de bancnote euro, iar diferenţele
se decontează între acestea. Fiecare BCN compensează valoarea propor
ţională cu provizionul său sau, în cazul în care intrarea este mai mare
decât provizionul, înregistrează costul corespunzător în contul său de
profit și pierdere.
(5)
Consiliul guvernatorilor reexaminează anual valoarea totală a
provizionului.
Articolul 7
Abrogare
(1)

Decizia BCE/2010/23 se abrogă.

(2)
Trimiterile la decizia abrogată se interpretează ca trimiteri la
prezenta decizie.
Articolul 8
Intrarea în vigoare
Prezenta decizie intră în vigoare la 31 decembrie 2016.
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ANEXA I
STRUCTURA BAZEI DE CALCUL
A. Baza de calcul cuprinde, cu excluderea oricărui alt element:
1. Bancnote în circulaţie
În sensul prezentei anexe, în cursul anului substituirii monedei fiduciare cu
moneda euro pentru fiecare nouă bancă centrală naţională (BCN) care intră
în Eurosistem, „Bancnote aflate în circulaţie”:
(a) includ bancnotele emise de BCN și exprimate în unitatea sa monetară
naţională; și
(b) trebuie reduse cu valoarea împrumuturilor neremunerate legate de
bancnotele euro care au făcut obiectul alimentării anticipate, care nu
au fost încă debitate [parte din postul de activ 6 din bilanţul
armonizat (BA)].
Ulterior anului relevant al substituirii monedei fiduciare cu moneda euro,
pentru fiecare BCN, „bancnote în circulaţie” înseamnă bancnote exprimate
în euro, cu excluderea oricăror altor bancnote.
Dacă data substituirii monedei fiduciare cu moneda euro este o zi în care
TARGET2 este închis, pasivul unei BCN care rezultă din bancnotele euro
care au făcut obiectul alimentării anticipate în temeiul Orientării
BCE/2006/9 și au intrat în circulaţie înainte de data substituirii monedei
fiduciare cu moneda euro face parte din baza de calcul (ca parte a
conturilor de corespondent din postul de pasiv 10.4 din BA) până ce
pasivul devine parte a angajamentelor intra-Eurosistem care rezultă din
tranzacţii TARGET2.
2. Angajamentele exprimate în euro faţă de instituţiile de credit din zona euro,
legate de operaţiunile de politică monetară, care includ oricare dintre urmă
toarele elemente:
(a) conturi curente, inclusiv rezervele minime obligatorii conform arti
colului 19.1 din Statutul SEBC (postul de pasiv 2.1 din BA);
(b) sume aflate în depozite în cadrul facilităţii de depozit din Eurosistem
(postul de pasiv 2.2 din BA);
(c) depozite la termen (postul de pasiv 2.3 din BA);
(d) angajamente ce rezultă din operaţiuni reversibile de reglaj fin (postul
de pasiv 2.4 din BA);
(e) depozite legate de apelurile în marjă (postul de pasiv 2.5 din BA).
3. Pasive sub formă de depozite constituite de contrapărţile Eurosistemului
care nu și-au îndeplinit obligaţiile, reclasificate de la postul de pasiv 2.1
din BA.
4. Angajamente intra-Eurosistem ale BCN provenite din emisiunea de certi
ficate de creanţă ale BCE în temeiul articolului 13 din Orientarea (UE)
2015/510 (BCE/2014/60) (elementul de pasiv 10.2 din BA).
5. Angajamentele nete intra-Eurosistem aferente bancnotelor euro aflate în
circulaţie, inclusiv cele rezultate din aplicarea articolului 4 din prezenta
decizie (parte din postul de pasiv 10.3 din BA).
6. Angajamentele nete intra-Eurosistem rezultate din tranzacţii TARGET2
remunerate la rata de referinţă (parte din postul de pasiv 10.4 din BA).
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7. Dobânda acumulată înregistrată la sfârșitul fiecărui trimestru de fiecare
BCN pentru angajamentele de politică monetară cu scadenţa la un an
sau mai mult (parte din postul de pasiv 12.2 din BA).
8. Angajamentele faţă de BCE care garantează o creanţă legată de contracte
de swap între BCE și o bancă centrală din afara Eurosistemului, care
generează un venit net pentru Eurosistem (parte din pasivele extrabi
lanţiere).
B. Valoarea bazei de calcul a fiecărei BCN se calculează în conformitate cu
principiile și normele contabile armonizate prevăzute de Orientarea (UE)
2016/2249 (BCE/2016/34).
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ANEXA II
ACTIVE IDENTIFICABILE
A. Activele identificabile includ, cu excluderea oricărui alt element:

1. Împrumuturi exprimate în euro acordate instituţiilor de credit din zona
euro în legătură cu operaţiunile de politică monetară [postul de activ 5 din
bilanţul armonizat (BA)].

2. Titluri de valoare deţinute în scopuri de politică monetară (parte din
postul de activ 7.1 din BA).

3. Creanţe intra-Eurosistem echivalente transferului de active din rezervele
valutare, altele decât aurul, la BCE în temeiul articolului 30 din Statutul
SEBC (parte din postul de activ 9.2 din BA).

4. Creanţe nete intra-Eurosistem aferente bancnotelor euro aflate în
circulaţie, inclusiv cele rezultate din aplicarea articolului 4 din prezenta
decizie (parte din postul de activ 9.4 din BA).

5. Creanţe nete intra-Eurosistem rezultate din tranzacţii TARGET2 remu
nerate la rata de referinţă (parte din postul de activ 9.5 din BA).

6. Aur, inclusiv creanţe legate de aurul transferat la BCE, într-o cantitate
care să permită fiecărei BCN să identifice o anumită proporţie din aurul
său care corespunde aplicării cotei sale în grila de repartiţie pentru
capitalul subscris la cantitatea totală de aur identificat de toate BCN
(postul de activ 1 și parte din postul de activ 9.2 din BA).

În sensul prezentei decizii, valoarea aurului este stabilită pe baza preţului
în euro pentru o uncie de aur fin de la 31 decembrie 2002.

7. Creanţe rezultate din bancnotele euro care au făcut obiectul alimentării
anticipate în conformitate cu Orientarea BCE/2006/9 și care ulterior au
intrat în circulaţie înainte de data substituirii monedei fiduciare cu moneda
euro (parte din postul de activ 4.1 din BA până la data substituirii
monedei fiduciare cu moneda euro și, după aceea, parte din conturile
de corespondent în cadrul postului de activ 9.5 din BA), dar numai
până când creanţele respective devin parte a creanţelor intra-Eurosistem
rezultate din tranzacţiile TARGET2.

8. Creanţe exigibile care rezultă din neîndeplinirea obligaţiilor de către
contrapărţile Eurosistemului în contextul operaţiunilor de creditare ale
Eurosistemului și/sau active sau creanţe financiare în raport cu terţi
alocate și/sau dobândite în contextul valorificării garanţiilor oferite de
contrapărţile Eurosistemului care nu și-au îndeplinit obligaţiile în
contextul operaţiunilor de creditare ale Eurosistemului reclasificate de la
postul de activ 5 din BA (parte din postul de activ 11.6 din BA).

9. Dobânda acumulată înregistrată la sfârșit de trimestru de fiecare BCN
pentru activele rezultate din operaţiunile de politică monetară cu
scadenţa la un an sau mai mult (parte din postul de activ 11.5 din BA).
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9a. Soldurile din dobânzile de încasat aferente cuponului pentru titlurile de
valoare depreciate deţinute în scopuri de politică monetară (cu excepţia
dobânzilor de încasat aferente cuponului pentru oricare dintre titlurile de
valoare depreciate prevăzute la articolul 3 alineatul (1) litera (b) din
prezenta decizie) (parte din postul de activ 11.5 din BA).

▼B
10. Creanţe asupra unor contrapărţi din zona euro legate de contracte de swap
între BCE și o bancă centrală din afara Eurosistemului, care generează un
venit net pentru Eurosistem (parte din postul de activ 3.1 din BA).

▼M1
11. Creanţele asupra băncilor centrale din afara Eurosistemului care sunt
legate de operaţiunile de furnizare de lichiditate (parte din postul de
activ 4.1 din BA sau parte din activele din afara bilanţului).

▼B
B. Valoarea activelor identificabile ale fiecărei BCN se calculează în confor
mitate cu principiile și normele contabile armonizate prevăzute de
Orientarea (UE) 2016/2249 (BCE/2016/34).
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▼B
ANEXA III
A. Prima ajustare ocazională
Dacă valoarea medie totală a bancnotelor aflate în circulaţie în anul substituirii
monedei fiduciare cu moneda euro este mai mică decât valoarea medie totală
în euro a bancnotelor aflate în circulaţie în perioada de referinţă (inclusiv cele
exprimate în moneda naţională a statului membru care a adoptat moneda euro
și convertite în euro la cursul de schimb zilnic de referinţă în perioada de
referinţă), atunci coeficientul „S” care se aplică în cazul anului substituirii
monedei fiduciare cu moneda euro în conformitate cu articolul 4 alineatul (1)
trebuie redus, cu efect retroactiv, în proporţie egală cu cea a descreșterii
valorii medii totale a bancnotelor aflate în circulaţie.
Reducerea nu trebuie să conducă la un coeficient mai mic de 0,8606735. Dacă
această derogare este aplicată, un sfert din reducerea rezultată în cazul sumelor
compensatorii (C) ale BCN aplicabile în anul substituirii monedei fiduciare cu
moneda euro trebuie adăugat sumelor compensatorii ale fiecărei BCN apli
cabile în al doilea, al treilea, al patrulea și al cincilea an după anul substituirii
monedei fiduciare cu moneda euro în conformitate cu articolul 4 alineatul (1).
B. A doua ajustare ocazională
În cazul în care BCN pentru care suma compensatorie prevăzută la articolul 4
alineatul (1) este o cifră pozitivă plătesc o remunerare netă pentru soldurile
intra-Eurosistem aferente bancnotelor aflate în circulaţie, remunerare care
conduce la o cheltuială netă atunci când este adăugată la postul „rezultat
net al cumulării venitului monetar” din contul lor de profit și pierdere la
sfârșitul anului, coeficientul „S” care se aplică în cazul anului substituirii
monedei fiduciare cu moneda euro în conformitate cu articolul 4 alineatul (1)
trebuie redus atât cât este necesar pentru a elimina această situaţie.
Reducerea nu trebuie să conducă la un coeficient mai mic de 0,8606735. Dacă
această derogare este aplicată, un sfert din reducerea rezultată în cazul sumelor
compensatorii (C) ale BCN aplicabile în anul substituirii monedei fiduciare cu
moneda euro trebuie adăugat sumelor compensatorii ale fiecărei BCN apli
cabile în al doilea, al treilea, al patrulea și al cincilea an după anul substituirii
monedei fiduciare cu moneda euro în conformitate cu articolul 4 alineatul (1).
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▼B
ANEXA IV
DECIZIA ABROGATĂ CU LISTA MODIFICĂRILOR SUCCESIVE ALE
ACESTEIA
Decizia BCE/2010/23

JO L 35, 9.2.2011, p. 17.

Decizia BCE/2011/18

JO L 319, 2.12.2011, p. 116.

Decizia BCE/2014/24

JO L 117, 7.6.2014, p. 168.

Decizia BCE/2014/56

JO L 53, 25.2.2015, p. 21.

Decizia BCE/2015/37

JO L 313, 28.11.2015, p. 42.

