Tabela Opłat - Załącznik nr 1 do Regulaminu Repozytorium Transakcji
Rodzaje i stawki opłat

Zasady naliczania i pobierania opłat

I.
Opłaty pobierane od uczestników raportujących GUR i ZUR
1.1. Opłata za uczestnictwo
1.1.1. Opłata za uczestnictwo w typie zwykły uczestnik raportujący – 10 000 zł
1.1.2. Opłata za uczestnictwo w typie generalny uczestnik raportujący – 40 000 zł

Opłata roczna pobierana z góry. W przypadku zawarcia umowy o uczestnictwo w
pierwszym półroczu roku kalendarzowego opłata za ten rok pobierana jest
w pełnej wysokości, jeżeli zaś umowa taka zostanie zawarta w drugim półroczu
roku kalendarzowego opłata za ten rok pobierana jest w ½ wysokości.
W przypadku ustania uczestnictwa, bez zmiany typu uczestnictwa, w pierwszym
półroczu roku kalendarzowego, ½ wysokości opłaty pobranej za ten rok jest
zwracana, w przypadku zaś ustania uczestnictwa w drugim półroczu roku
kalendarzowego, opłata za ten rok nie podlega zwrotowi w żadnej części.
W przypadku ustania uczestnictwa, w związku ze zmianą typu uczestnictwa,
w pierwszym półroczu roku kalendarzowego, opłata roczna jest pobierana
w ½ wysokości opłaty należnej z tytułu dotychczasowego typu uczestnictwa
oraz w ½ wysokości opłaty należnej z tytułu nowego typu uczestnictwa.
W przypadku ustania uczestnictwa, w związku ze zmianą typu uczestnictwa,
w drugim półroczu roku kalendarzowego, opłata za ten rok pobierana jest
w pełnej wysokości przysługującej za dotychczasowy typ uczestnictwa.
Opłata pobierana miesięcznie z dołu, od uczestnika raportującego, naliczana jest
1.2. Opłata za zgłoszenie transakcji lub pozycji do repozytorium
1.2.1. Opłata za zgłoszenie transakcji lub pozycji, której przedmiotem jest kontrakt ETD - 0,05zł od każdej nowej transakcji, jak również od każdej nowej pozycji, zgłoszonych w
danym miesiącu, w odniesieniu do każdego kontrahenta będącego stroną
od każdej transakcji lub pozycji
kontraktu.
Przez kontrakt ETD należy rozumieć kontrakt zawierany zgodnie z regulaminem
1.2.2 Opłata za zgłoszenie transakcji lub pozycji, której przedmiotem jest kontrakt inny niż
platformy obrotu, zdefiniowanej zgodnie z przepisami art.2 pkt8 rozporządzenia
wymieniony w pkt. 1.2.1 – 0,15 zł od każdej transakcji lub pozycji
Komisji (WE) nr 1287/2006 z dnia 10 sierpnia 2006 r. (Dz. Urz., UE L 241
z 2.09.2006, str. 1) z wyłączeniem kontraktów zawieranych za pośrednictwem
podmiotów systematycznie internalizujących transakcje (gdy działają w takim
właśnie charakterze), pod warunkiem, że zawarty kontrakt jest przetwarzany
zgodnie z regulacjami platformy obrotu, a dotycząca go transakcja jest
przekazywana do centralnego kontrahenta i kierowana do rozliczenia nie później
niż w ciągu jednego dnia roboczego od dnia jej zawarcia.
1.3. Opłata za utrzymywanie w repozytorium informacji o zgłoszonej transakcji lub pozycji – 0,05 Opłata pobierana miesięcznie z dołu, od uczestnika raportującego,
w odniesieniu do każdego kontrahenta będącego stroną kontraktu,
zł od każdej transakcji lub pozycji
w przypadku utrzymywania w repozytorium w danym miesiącu przez jakikolwiek
okres czasu informacji o transakcji lub pozycji dotyczącej aktywnego
(niezakończonego) kontraktu, lub jednorazowo w przypadku zgłoszenia
zakończonego kontraktu. Opłata naliczana jest od każdej informacji o zgłoszonej
transakcji, jak również od każdej informacji o zgłoszonej pozycji.
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1.4. Maksymalna wysokość sumy opłat z tytułów, o których mowa w pkt. 1.2 i 1.3 Tabeli Opłat
wynosi 250 tys. zł rocznie w przypadku opłat dotyczących transakcji i pozycji jednego
kontrahenta raportowanych przez jednego uczestnika raportującego. Powyższe ograniczenie
wysokości opłat ma zastosowanie tylko w przypadku, gdy w danym roku dany uczestnik
raportujący zaraportował nie więcej niż 25 mln transakcji i pozycji) na rzecz danego kontrahenta.
W przypadku, gdy w danym roku dany uczestnik raportujący zaraportował więcej niż 25 mln
transakcji i pozycji na rzecz danego kontrahenta, suma opłat z tytułów, o których mowa w pkt.
1.2 i 1.3 Tabeli Opłat jest podwyższana o dodatkowe 250 tys. zł za każde kolejne rozpoczęte
25 mln transakcji i pozycji zaraportowanych w danym roku przez danego uczestnika
raportującego na rzecz danego kontrahenta.
II.
Opłaty pobierane od uczestników raportujących IUR
2.1. Opłata za uczestnictwo w typie indywidualny uczestnik raportujący – 3 600 zł

2.2. Opłata za zgłoszenie oraz utrzymanie transakcji i pozycji – 20 zł od każdej 51-szej i kolejnej
w danym roku kalendarzowym transakcji i pozycji
III.

Opłata roczna pobierana z góry. W przypadku zawarcia umowy o uczestnictwo w
pierwszym półroczu roku kalendarzowego opłata za ten rok pobierana jest
w pełnej wysokości, jeżeli zaś umowa taka zostanie zawarta w drugim półroczu
roku kalendarzowego opłata za ten rok pobierana jest w ½ wysokości.
W przypadku ustania uczestnictwa, bez zmiany typu uczestnictwa, w pierwszym
półroczu roku kalendarzowego, ½ wysokości opłaty pobranej za ten rok jest
zwracana, w przypadku zaś ustania uczestnictwa w drugim półroczu roku
kalendarzowego, opłata za ten rok nie podlega zwrotowi w żadnej części.
W przypadku ustania uczestnictwa, w związku ze zmianą typu uczestnictwa,
w pierwszym półroczu roku kalendarzowego, opłata roczna jest pobierana
w ½ wysokości opłaty należnej z tytułu dotychczasowego typu uczestnictwa
oraz w ½ wysokości opłaty należnej z tytułu nowego typu uczestnictwa.
W przypadku ustania uczestnictwa, w związku ze zmianą typu uczestnictwa,
w drugim półroczu roku kalendarzowego, opłata za ten rok pobierana jest
w pełnej wysokości przysługującej za dotychczasowy typ uczestnictwa
Opłata pobierana miesięcznie z dołu, od uczestnika raportującego, naliczana
od każdej nowej transakcji lub pozycji zgłoszonej w danym miesiącu.

Opłaty pobierane od uczestników pośrednich
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3.1. Opłata za uczestnictwo
3.1.1.Opłata za uczestnictwo w typie pośredni uczestnik repozytorium – 2 000 zł

Opłata roczna pobierana z góry. W przypadku zawarcia umowy o uczestnictwo w
pierwszym półroczu roku kalendarzowego opłata za ten rok pobierana jest
w pełnej wysokości, jeżeli zaś umowa taka zostanie zawarta w drugim półroczu
roku kalendarzowego opłata za ten rok pobierana jest w ½ wysokości.
W przypadku ustania uczestnictwa, bez zmiany typu uczestnictwa, w pierwszym
półroczu roku kalendarzowego, ½ wysokości opłaty pobranej za ten rok jest
zwracana, w przypadku zaś ustania uczestnictwa w drugim półroczu roku
kalendarzowego, opłata za ten rok nie podlega zwrotowi w żadnej części.
W przypadku ustania uczestnictwa, w związku ze zmianą typu uczestnictwa,
w pierwszym półroczu roku kalendarzowego, opłata roczna jest pobierana
w ½ wysokości opłaty należnej z tytułu dotychczasowego typu uczestnictwa oraz
w ½ wysokości opłaty należnej z tytułu nowego typu uczestnictwa.
W przypadku ustania uczestnictwa, w związku ze zmianą typu uczestnictwa,
w drugim półroczu roku kalendarzowego, opłata za ten rok pobierana jest
w pełnej wysokości przysługującej za dotychczasowy typ uczestnictwa.

IV.
Opłaty inne
4.1. Opłata za wydanie certyfikatu elektronicznego, o którym mowa w § 19 ust. 1 – 1 000 zł za Opłata roczna pobierana z góry, za każdy wydany certyfikat.
Opłaty nie pobiera się od podmiotów będących uczestnikami repozytorium.
każdy wydany certyfikat
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