TPC

KANTOOR BVBA
Kerkstraat 1
1000 Brussel

datum
ons kenmerk

xx augustus 2018
(10101)

uw kenmerk

TI_TPC (xxxxxxxxxx)

contactpersoon

Uw
ondernemings
-nummer

Fact_itp@fsma.be

Het register waar u bent of was ingeschreven als
tussenpersoon in bank- en beleggingsdiensten
(makelaar of agent) op 1 januari 2018. Indien u
ondertussen uit het register bent, bv.
doorgehaald, moet u toch de volledige factuur
betalen. Pro rata betalen is niet mogelijk.
Betreft: BOEKJAAR 2018: Betaling van de bijdragen aan de werkingskosten van de FSMA door de tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten
voor het boekjaar 2018.

! De in het voorbeeld gebruikte bedragen zijn fictief !
Geachte,
Met verwijzing naar de toepasselijke reglementering (zie keerzijde), deel ik u mede dat de te betalen bedragen voor het boekjaar 2018 de
volgende zijn:
15% van het
basisbedrag per
PCP in dienst.

Gezien uw inschrijving als
tussenpersoon in banken beleggingsdiensten
op 1/01/18.

Het volledige bedrag moet worden
overgemaakt. Betalen in schijven is
niet mogelijk.

20% van het basisbedrag
per EL die actief is in
bankbemiddeling.

Basisbedrag per tussenpersoon
Bijkomend bedrag per PCP
Bijkomend bedrag per EL
Bijdrage voor de rekening van de anti-witwascel (CFI)
Bijdrage in de algemene werkingskosten van de FSMA

Aantal
1
1
1
1
1

Eenheidsbedrag €
353,53
53,03
70,71
16,39
30,14

Totaal €
353,53
53,03
70,71
16,39
30,14
523,80

Voor bijkomende informatie en enkele veel gestelde vragen over dit verzoek tot bijdrage in de werkingskosten van de FSMA, verwijzen
wij naar onze nieuwsbrief, beschikbaar via www.fsma.be.
Hoogachtend,
Enkel van toepassing op makelaars in bank- en
beleggingsdiensten, die wettelijk gehouden zijn
om een bijdrage te betalen aan de antiwitwascel. De FSMA int dit bedrag en maakt het
volledig over aan de anti-witwascel.

Alle personen en entiteiten onder toezicht van de FSMA,
ook de tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten,
dragen bij in de algemene werkingskosten van de FSMA.
Deze worden berekend volgens de grootte van uw kantoor.

Gelieve het totaalbedrag van € 523,80 binnen de 30 dagen over te schrijven op het rekeningnummer
BE04 0012 9877 4931* GEBABEBB van de FSMA met vermelding van de volgende gestructureerde
mededeling +++XXX/XXXX/XXXXX+++

Het niet of niet tijdig betalen van de werkingskosten
leidt vanzelf tot het verlies van de inschrijving.

