Przystąpienie do KDPW_TR

Krok 1. Złożenie wniosku
Podmiot zamierzający uzyskać status uczestnika repozytorium składa oświadczenie o zamiarze zawarcia umowy w tej sprawie, w
formie wniosku skierowanego do KDPW.
Wniosek powinien zawierać:
1. określenie typu uczestnictwa, o które ubiega się wnioskodawca;
2. oświadczenie stwierdzające, że wnioskodawca zapoznał się z informacją zamieszczoną na stronie internetowej KDPW
dotyczącą sposobu dostępu do danych dotyczących kontraktów oraz dokonywania korekt raportów dotyczących
kontraktów, a w przypadku, gdy wniosek dotyczy typu uczestnictwa GUR albo ZUR – również sposobu przekazywania
raportów do repozytorium transakcji oraz wymaganego zakresu danych przekazywanych w raporcie o kontrakcie
pochodnym oraz że zobowiązuje się do postępowania zgodnego z treścią tej informacji.
Do wniosku załącza się:
1. aktualny odpis lub wyciąg z właściwego rejestru, a w przypadku, wnioskodawcy nie podlegającego obowiązkowi wpisu do
właściwego rejestru – odpis z ewidencji działalności gospodarczej albo inny dokument identyfikujący wnioskodawcę;
2. oświadczenie wnioskodawcy wskazujące kod identyfikujący LEI lub pre-LEI wnioskodawcy. Jeśli na dzień składania wniosku
nie posiada takiego kodu, zobowiązany jest dostarczyć do KDPW oświadczenie wskazujące ten kod w terminie 5 dni
roboczych po jego uzyskaniu;
3. oświadczenie wnioskodawcy wskazujące numer identyfikacji podatkowej wnioskodawcy, a w przypadku braku tego
numeru - numer identyfikacyjny REGON wnioskodawcy;
4. oświadczenie w sprawie miejsca siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności
gospodarczej, dla którego zawierana jest umowa o uczestnictwo - w rozumieniu Rozporządzenia Wykonawczego Rady (UE)
Nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie
wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Uz UE L 77 z 23.3. 2011 r.);
5. notarialnie poświadczone podpisy osób upoważnionych do reprezentowania wnioskodawcy.

Krok 2. Zawarcie umowy
Umowa o uczestnictwo w repozytorium zawierana jest w terminie 10 dni roboczych od dnia złożenia w KDPW wniosku o jej
zawarcie, jeżeli wniosek i załączone do niego dokumenty spełniają warunki określone w przepisach regulaminu.
W przypadku, gdy złożony wniosek lub załączone do niego dokumenty wymagają zmiany lub uzupełnienia, KDPW w terminie 10 dni
roboczych od dnia złożenia wniosku, przesyła wnioskodawcy, informację o wymaganych zmianach lub uzupełnieniach. W takim
przypadku, termin, o którym mowa powyżej, rozpoczyna bieg od dnia, w którym wnioskodawca dokonał odpowiedniej zmiany lub
uzupełnienia dokumentów.
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