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(SFTR) Istotne akty prawne i standardy techniczne
•

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/2365 z dnia 25 listopada 2015 r.
w sprawie przejrzystości transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i
ponownego wykorzystania oraz zmiany rozporządzenia (UE) nr 648/2012,

•

Standardy Techniczne do Rozporządzenia SFTR związane z raportowaniem określają:
• RTS (EU) 2019/356 – szczegóły transakcji SFT
• RTS (EU) 2019/357 – zasady dostępu organów nadzoru do zaraportowanych danych
• RTS (EU) 2019/358 – zasady gromadzenia danych, walidacji, agregacji, rekoncyliacji oraz
publikacji danych zagregowanych
• RTS (EU) 2019/363 – format raportów zawierających szczegóły transakcji SFT i
częstotliwość ich przekazywania

•

Guidelines zawierają:
• objaśnienia do Rozporządzenia i RTSów, w tym informację w jaki sposób wypełnić raport
• wytyczne w zakresie obszarów nieobjętych bezpośrednio RTS-ami, w szczególności takich
jak: porting, obsługa zdarzeń korporacyjnych

11 kwietnia 2020 r.
- wejście w życie przepisów
rozporządzenia 2015/2365

(SFTR) Przykłady transakcji SFT

➢ Udzielanie lub otrzymywanie pożyczek papierów wartościowych
➢ Odkup lub transakcje reverse repo na papierach wartościowych i praw
gwarantowanych (powszechnie znane, jako repo i reverse repo)
➢ Buy-sell-back i sell-buy-back papierów wartościowych, towarów i praw
gwarantowanych
➢ Transakcje związane z zarządzaniem zabezpieczeniami

(SFTR) Rola Repozytorium Transakcji SFT

•

Rejestrowanie (gromadzenie) i przechowywanie danych o transakcji

•

Udostępnianie danych instytucjom nadzorczym (on-line, raporty cykliczne, ad-hoc), w
szczególności NCAs i bankom centralnym

•

Agregowanie i porównywanie danych z innymi TR

•

Publikowanie danych zagregowanych w ogólnodostępnych serwisach internetowych

•

Dbałość o jakość danych

•

Portability

(SFTR) Fazy wejścia w życie obowiązku raportowego (wskazano dni robocze)
12 października 2020

13 kwietnia 2020

Firmy inwestycyjne i instytucje kredytowe

Zakłady ubezpieczeniowe i
reasekuracyjne, fundusze
emerytalne, fundusze
inwestycyjne, alternatywne
fundusze inwestycyjne

2021

2020

CSD i CCP

13 lipca 2020

Instytucje niefinansowe

11 stycznia 2021

Backloading
•

•

Raportowaniu podlegają transakcje zawarte przed wejściem w życie obowiązku raportowania dla danego
kontrahenta, zgodnie z powyższym schematem, jeżeli:
•

termin zapadalności transakcji przekracza 180 dni od daty wejścia w życie obowiązku,

•

termin zapadalności transakcji nie został określony, a po 180 dniach od daty wejścia w życie obowiązku
transakcja jest nadal aktywna.

Transakcje spełniające kryteria należy zaraportować do 190 dnia od wejścia w życie obowiązku.

(SFTR) Raportowanie

▪ Raportowanie do KDPW_TR – dostarczenie do systemu RT kompletu informacji o transakcji SFT (lub
informacji o zmianie warunków/charakterystyki transakcji, jej wycenie, itd.) w formie komunikatu
xml zgodnego z ISO 20022.
▪ Obowiązek zgłaszania do autoryzowanych repozytoriów transakcji szczegółowych informacji o
transakcjach SFT zawieranych przez wszystkich uczestników rynku, niezależnie od tego, czy są to
podmioty finansowe czy niefinansowe.
▪ Odpowiedzialność za dokonanie zgłoszenia zgodnego z Rozporządzeniem SFTR w imieniu obu
kontrahentów spoczywa na kontrahencie finansowym zawierającym transakcję SFT z kontrahentem
niefinansowym SME – zmiana w stosunku do Rozporządzenia EMIR.

(SFTR) Zasady współpracy z KDPW_TR w obszarze SFT

UCZESTNICY RAPORTUJĄCY
• Uczestnik raportujący transakcje własne – podmiot uprawniony wyłącznie do
raportowania we własnym imieniu.

• Uczestnik raportujący o uprawnieniach rozszerzonych – podmiot uprawniony do
raportowania transakcji, w których jest stroną – może również zaraportować
za kontrpartnerów takich transakcji oraz w imieniu pozostałych podmiotów z
Grupy Kapitałowej.
•

Uczestnik raportujący o uprawnieniach ogólnych – podmiot uprawniony do
przekazywania do repozytorium transakcji raportów o kontraktach w imieniu
własnym lub dowolnego innego kontrahenta.

(SFTR) Zasady współpracy z KDPW_TR w obszarze SFT

UCZESTNICY POŚREDNI I UŻYTKOWNICY
•

Uczestnik nieraportujący – uprawnienia własne: podmiot nie będący uczestnikiem
raportującym, uprawniony do przeglądania wszystkich własnych transakcji zgłoszonych do
KDPW_TR przez uczestników raportujących oraz uprawniony do zgłaszania konieczności
korekty raportu uznanego za błędnie przekazany.

•

Uczestnik nieraportujący – uprawnienia własne rozszerzone – podmiot nie będący
uczestnikiem raportującym, uprawniony do przeglądania wszystkich własnych transakcji
zgłoszonych do KDPW_TR oraz transakcji podmiotów, za które zobowiązany jest do
raportowania na mocy przepisów prawa.

•

Komercyjny użytkownik repozytorium – podmiot posiadający dostęp do danych podmiotu
trzeciego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez ten podmiot.

(SFTR) Zasady współpracy z KDPW_TR w obszarze SFT
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 informację o wyborze rodzaju uczestnictwa w systemie TR oraz
pozostałe dokumenty wymienione w § 4 ust. 2-7 Regulaminu.
2) Podpisanie umowy
Umowa zostaje podpisana po złożeniu wniosku wraz ze wszystkimi wymaganymi
dokumentami, zgodnie z Uchwałą Zarządu KDPW S.A.
Umowa o uczestnictwo w repozytorium zawierana jest w terminie 5 dni roboczych od dnia
złożenia w KDPW kompletnego wniosku o jej zawarcie.

Zawarcie umowy o uczestnictwo jest jednoznaczne z akceptacją przez uczestnika treści
regulaminu.

(SFTR) Zasady współpracy z KDPW_TR w obszarze SFT
Do wniosku załącza się:

1. Aktualny odpis lub wyciąg z właściwego rejestru, a w przypadku, wnioskodawcy
niepodlegającego obowiązkowi wpisu do właściwego rejestru – odpis z ewidencji
działalności gospodarczej albo inny dokument identyfikujący wnioskodawcę
2. Kartę wzorów podpisów osób upoważnionych do reprezentowania wnioskodawcy
3. Odpisy pełnomocnictw w przypadku, gdy prawo do reprezentowania wnioskodawcy
nie wynika z dokumentu rejestrowego

Podmiot, zamierzający uzyskać status podmiotu upoważnionego do komercyjnego
dostępu do danych repozytorium składa do KDPW wniosek o zawarcie umowy o
poufności otrzymywanych danych.
Do wniosku załącza się dodatkowo (poza dokumentami 1-3):
- Oświadczenie uczestnika o udzieleniu wnioskodawcy upoważnienia do dostępu do
danych dotyczących transakcji oraz zdarzeń, których stroną jest ten uczestnik

(SFTR) Zasady współpracy z KDPW_TR w obszarze SFT

MATRYCA UPRAWNIEŃ
Typ uczestnika / użytkownika

Uprawnienia
Transakcje własne

Delegowanie
obowiązkowe

Transakcje drugiej
strony

Transakcje podmiotu
trzeciego

Uczestnicy raportujący
Uczestnik raportujący o uprawnieniach
ogólnych
Uczestnik o uprawnieniach rozszerzonych

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

NIE

Uczestnik raportujący transakcje własne

TAK

NIE

NIE

NIE

Podmioty posiadające dostęp do danych
Uczestnik nieraportujący – uprawnienia
własne
Uczestnik nieraportujący – uprawnienia
własne rozszerzone
Komercyjny użytkownik repozytorium

TAK

NIE

NIE

NIE

TAK

TAK

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

TAK

(SFTR) Zalety uczestnictwa bezpośredniego w KDPW_TR
•

Bezpośredni dostęp do zaraportowanych danych

•

Możliwość modyfikacji danych, bez pośrednictwa innych systemów informatycznych, wpływ na
ich jakość i zgodność ze stanem faktycznym (bez dodatkowych opłat)

•

Wsparcie dedykowanych, wykwalifikowanych pracowników (szybkie tempo odpowiedzi
na zgłaszane problemy/pytania związane zarówno z dostępem do systemu, jak i codziennym
procesem raportowania)

•

Możliwość udziału w warsztatach i szkoleniach organizowanych przez KDPW_TR
dla uczestników raportujących

•

Dostęp do zmian w regulacjach europejskich oraz zaleceń ESMA związanych z raportowaniem
transakcji, dzięki informacjom udostępnianym na bieżąco przez KDPW_TR, w wersji polskiej
i angielskiej

•

Możliwości wywiązania się z wielu obowiązków poprzez raportowanie do jednego podmiotu
prowadzącego usługę RT (oszczędność kosztów i nakładów pracy z uwagi na utrzymywanie
jednego kanału komunikacji)

(SFTR) Harmonogram:

WDROŻENIE: 14 KWIETNIA 2020* (I FAZA)
*ze względu na Święta Wielkanocne ostateczny termin wdrożenia jest zależny od
ESMA i będzie potwierdzony w przyszłości
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(SFTR) Harmonogram: harmonogram ramowy

#ETAP
1

Udostępnienie środowiska testowego

29 stycznia 2020 r.

2

Warsztaty z uczestnikami
Uruchomienie systemu do obsługi
Repozytorium Transakcji zgodnego z
Rozporządzeniem SFTR

27 luty 2020 r.

3
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TERMIN

14 kwietnia 2020 r.

(SFTR) Słowniczek repozytorium, zakres podmiotowy
•

RSE – Report Submitting Entity, podmiot składający raport do repozytorium

•

RC – Reporting Counterparty, podmiot zobowiązany do raportowania, za który składany jest raport

•

ERR – Entity Resposible for Report – podmiot odpowiedzialny za złożenie raportu z mocy prawa:
» TFI w przypadku transakcji zawieranych przez zarządzane fundusze
» FI w przypadku transakcji zawieranych z NFC/SME

•

FI – Financial Institution, instytucje finansowe. W rozumieniu SFTR są to:
» Firmy inwestycyjne (definicja MIFID II) i instytucje kredytowe (autoryzacja CRD)
» Fundusze inwestycyjne UCITS i AFI oraz podmioty zarządzające funduszami, zakłady ubezpieczeń i
zakłady reasekuracji, fundusze emerytalne OFE, PPE
» Autoryzowane CSD i CCP

•

NFC – Non-financial Counterparty – pozostałe podmioty prawne z rezydencją w EOG oraz osoby fizyczne
prowadzące działalność gospodarczą. NFC: małe SME i duże Non-SME. Non-SME to podmioty
niefinansowe spełniające minimum dwa z poniższych kryteriów określonych w Dyrektywie 2013/34/UE
(w sprawie rocznych sprawozdań finansowych) w art. 3 ust. 3 (podmiot spełniający jedno lub żadne
kryterium to SME):
» suma bilansowa: 20 mln EUR

» przychody netto ze sprzedaży: 40 mln EUR
» średnia liczba zatrudnionych w roku obrotowym: 250 osób
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(SFTR) Zakres informacji wymaganych w raportach
•

Transakcje SFT - pożyczki i zabezpieczenia
•

podstawowe informacje o stronach transakcji (m.in. ID kontrahentów, Broker, Uczestnik
Rozliczający, CCP, CSD, dane o kontrahencie – np. FC czy NFC)

•

informacje o pożyczkach i zabezpieczeniach w zakresie transakcji SFT

•

szczegóły transakcji (m.in. UTI, typ kontraktu – np. identyfikator produktu, instrument bazowy,
waluta, termin zapadalności, cena, wartości zabezpieczeń, etc.)

•

rodzaje transakcji:
» REPO – Repurchase transaction, transakcje odkupu
» BSP - (Buy sell Back / Sell Buy Back), transakcja zwrotna kupno sprzedaż / sprzedaż kupno
» SL – Securities Lending, pożyczki papierów
» CL – Comodity Lending, pożyczki towarów
» ML – Margin Lending, tansakcja z obowiązkiem uzupełnienia zabezpieczenia kredytowego

•

Margin – wartość zabezpieczenia wraz z portfolio code

• ReUse – stopień ponownego wykorzystania papierów wartościowych, z podaniem kodu lub kodów
ISIN oraz stopień wykorzystania towarów lub gotówki
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(SFTR) Raportowanie – obowiązek uzgadniania identyfikatora transakcji
Ścieżka decyzyjna generacji UTI
Globalny system UTI (zatwierdzony przez ESMA)
Tryb generowania UTI uzgodniony przez strony (umowa)
Transakcja rozliczana centralnie – UTI generowany przez CCP
Transakcja zawarta w systemie obrotu – UTI generowane przez ten system
Transakcja centralnie potwierdzana – UTI generowane przez platformę konfirmacyjną
Transakcja pomiędzy FC a NFC – FC generuje UTI
Transakcja pożyczki papierów wartościowych – UTI generuje Collateral Provider

W pozostałych przypadkach – UTI generuje Collateral Taker
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(SFTR) Raportowanie (2)
Rodzaje zmian (AT) w przypadku transakcji SFT (pożyczki i zabezpieczenia)
•
•

NEWT – New, zgłoszenie nowej transakcji (na poziomi transakcji lub pozycji – position level)
Kluczem są:
» LEI RC (CP1)
» UTI
» LEI OC (CP2)

•
•
•
•
•
•
•

MODI – Modification, zmiana szczegółów raportu
EROR – Error, anulowanie raportu transakcji, która nigdy nie miała miejsca, bądź nie była objęta
obowiązkiem raportowania pod SFTR
ETRM – Early Termination, wcześniejsze rozwiązanie transakcji
CORR – Correction, zgłoszenie korekty do raportu zawierającego niepoprawne dane
VALU – Valuation update, aktualizacja wartości pożyczki
COLU – Collateral update, aktualizacja wyceny zabezpieczeń
POSC – Position component, kontrakt, który będzie zgłoszony jako nowa transakcja, a także
włączony do oddzielnego raportu pozycji zgłoszonego na ten sam dzień (zastępuje: AT NEWT + AT
ETRM)
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(SFTR) Raportowanie (3)
Rodzaje zmian (AT) w przypadku raportowania Margin

•

NEWT – New, zgłoszenie nowego depozytu:
• Kluczem są:
» LEI RC (CP1)
» LEI CP2

•

MARU – Margin update, zmiana depozytów

•

EROR – Error, anulowanie wszystkich zdarzeń dla danego Portfolio code

•

CORR – Correction, zgłoszenie korekty do raportu zawierającego niepoprawne dane

Rodzaje zmian (AT) w przypadku raportowania ReUse

•

NEWT – New, zgłoszenie nowego ReUse:
• Kluczem jest: LEI (RC) CP1

•
•
•

REUU – ReUse update, zmiana szczegółów ponownego wykorzystania instrumentów
EROR – Error, anulowanie zgłoszenia ReUse, czyli wszystkich zgłoszeń dla danego kontrahenta
CORR – Correction; zgłoszenie korekty do raportu zawierającego niepoprawne dane
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(SFTR) Rekoncyliacja (1)
Obie strony transakcji SFT mają obowiązek uzgodnienia szczegółów transakcji przed przekazaniem raportu.
Skuteczność uzgodnienia podlega weryfikacji w procesie rekoncyliacji wykonywanym przez repozytoria.
•

Kryteria włączania raportów do procesu rekoncyliacji transakcji SFT. W procesie rekoncyliacji udział biorą
raporty o transakcjach zawieranych między podmiotami prawnymi z obszaru EOG. Z procesu wyłączone są
transakcje, w których:

» jedna ze stron jest spoza obszaru EOG
» jedna ze stron jest osobą fizyczną
•

Obie strony transakcji posługują się w raportowaniu identyfikatorami LEI

•

Przedmiotem rekoncyliacji jest ostatni stan transakcji na dzień, za który przeprowadzane jest rekoncyliacji,
czyli uwzględniane są wszystkie zmiany związane z cyklem życia transakcji.

•

Transakcje poddawane są rekoncyliacji do 30 dni od ich wygaśnięcia,

•

Rekoncyliacja składa się dwóch etapów:

» parowanie – wyszukiwanie dwóch nóg transakcji z wykorzystaniem klucza transakcji LEI
CP1-UTI-LEI CP2,
» porównanie szczegółów transakcji SFT (oddzielnie pożyczki i zabezpieczeń).
•

Rekoncyliacja realizowana jest w ramach bazy repozytorium KDPW_TR, jak również z innymi TRs

» IntraTr – rekoncyliacja raportów złożonych do KDPW_TR,
» InterTr – rekoncyliacja raportów złożonych do KDPW_TR i dowolnego innego TRs.
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(SFTR) Rekoncyliacja (2)
•

KDPW_TR zwraca wynik rekoncyliacji dedykowanym komunikatem XML do RSE, RC i ERR o ile są
uczestnikami repozytorium

•

Komunikat przekazywany jest 60 minut po zakończeniu procesu rekoncyliacji

•

Wynik rekoncyliacji przekazywany jest niezależnie dla pożyczek i zabezpieczeń. Rekoncyliacja
wykonywana jest niezależnie dla pożyczki i zabezpieczeń

•

W pierwszych dwóch latach porównaniu podlegać będą 62 pola, po dwóch latach uwzględnione
zostaną 34 dodatkowe pola

•

Zakres informacyjny w komunikacie statusowym

Kategoria

Wartości

Typ raportu

Single-sided / dual-sided

Obaj kontrahenci zobowiązanie do
raportowania

Yes / No

Status parowania

Paired / Unpaired

Status rekoncyliacji pożyczki

Reconciled / Not reconciled

Status rekoncyliacji zabezpieczeń

Reconciled / Not reconciled

Szczegóły porównania 62 pól

Matched / not matched
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(SFTR) Raporty końca dnia – EoD
Po zakończeniu każdego dnia roboczego (EoD) repozytorium transakcji udostępnia uczestnikom
zestaw raportów przedstawiających stan raportowania.

•

Raporty udostępniane są RSE, RC i ERR o ile są uczestnikami repozytorium KDPW_TR

•

Raporty udostępniane są komunikatami XML , w kolejnym dniu roboczym następującym
po EoD

•

Zestaw raportów EoD:
» TrS – Trade State, stan transakcji – ostatnie stany transakcji odnoszące się do
transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych, które nie osiągnęły
jeszcze terminu zapadalności oraz, które nie zostały wcześniej rozwiązane (AT TERM)
lub usunięte (AT EROR)
» TrA – Trade Activity, raporty o transakcjach finansowane z użyciem papierów
wartościowych zgłoszonych w danym dniu.

» Rejections – wykaz zgłoszeń transakcji finansowanych z użyciem papierów
wartościowych, które danego dnia odrzucono, wraz z podaniem przyczyny, na
poziomie pliku (zgodność z XSD) i transakcji
» Missing collateral, brak zabezpieczeń – wykaz transakcji SFT , aktywnych na koniec
dnia, do których nie zgłoszono informacji dotyczących zabezpieczenia
» Reconcilation – status rekoncyliacji poszczególnych transakcji
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(SFTR) Raportowanie Komunikaty XML (1)
Raportowanie
•

auth.052.001.01 – komunikat służący do przekazania szczegółów pożyczki i zabezpieczeń

•

auth.070.001.01 – komunikat służący do przekazania Margin

•

auth.071.001.01 – komunikat służący do przekazania ReUse

•

auth.031.001.01 – komunikat statusowy do komunikatów auth.052.001, auth.070.001.01
i auth.071.001.01

Rekoncyliacja
•

auth.080.001.01 - komunikat z informacją zwrotną dotyczącą procesu rekoncyliacji

EoD
•

Trade state – stan zaraportowanych transakcji i zdarzeń:
» auth.079.001.01 – pożyczki i zabezpieczenia
» auth.085.001.01 – Margin
» auth.086.001.01 – ReUse

•

Trade activity – raporty skutecznie przekazane w danym dniu - auth.052.001.01,
auth.070.001.01, auth.071.001.01

•

Rejections – komunikat z odrzuceniami – auth.084.001.01

•

Missing collateral – auth.083.001.01
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(SFTR) Raportowanie Komunikaty XML (2)
Komunikaty XML własne KDPW:
Zgłaszanie relacji między podmiotem raportującym a RC:
•

LEI RSE

•

LEI RC

•

klasyfikacja FI/NFI (SME/Non-SME)

Komunikat notyfikacyjny - rodzaje notyfikacji:
•

notyfikacja skierowana do RSE o korekcie zgłoszonej przez RC

•

notyfikacja skierowana do RSE, RC i ERR o usunięciu transakcji zgłoszonej przez drugą stronę
transakcji

•

notyfikacja o planowanym i wykonanym zdarzeniu korporacyjnym

Komunikat do obsługi zdarzeń korporacyjnych – TBC co do zakresu i terminu
•

obsługa przejęć i połączeń

•

obsługa zmiany RSE
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(SFTR) Kanały komunikacji z KDPW_TR

Tryb przekazywania raportów do KDPW_TR
Kanał U2A – bezpieczny, graficzny interfejs użytkownika (GUI) dostępny na stronie www
umożliwiający import komunikatów XML
• rozwiązanie dedykowane uczestnikom, którzy raportują stosunkowo małą liczbę
transakcji
• portal usług KDPW - SSO – Single Sign-On, w tym Administrator zewnętrzny
Kanał A2A – oparty na kolejce MQ, umożliwiający automatyczną wymianę plików xml,
typu serwer to serwer lub client to serwer.
• rozwiązanie dedykowane dla uczestników nastawionych na raportowanie dużych
ilości danych
• certyfikaty elektroniczne (internetowe)
• powołanie dedykowanych kolejek MQ
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(SFTR) Interfejs U2A – menu użytkownika w aplikacji KDPW_TR
Widok w interfejsie U2A KDPW_TR dla transakcji SFT
Menu w interfejsie zostały podzielone na dwa bloki funkcjonalności
•

•
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Przeglądanie transakcji i pozostałych zdarzeń związanych z transakcjami
SFT . Blok widoczny dla uczestników raportujących i nieraportujących w
akresie:
»

Pożyczek i zabezpieczeń

»

ReUse

»

Collateral

Obsługa procesu raportowania.
raportujących w postaci:

Blok

widoczny

»

Budowania powiązania między RSE i RC

»

Zaczytywania komunikatów XML z raportami

»

Historii czynności wykonanych przez RSE

dla

uczestników

(SFTR) Interfejs U2A – menu użytkownika w aplikacji KDPW_TR
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(SFTR) Interfejs U2A – Upload pliku XML

•

Wybór komunikatu
»

auth.rlt.001.01

»

auth.052.001.01

»

auth.070.001.01

»

auth.071.001.01

•

Wybór lokalizacji pliku

•

Wysyłka komunikatu
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(SFTR) Interfejs U2A – przepływy komunikatów XML
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(SFTR) Interfejs U2A – formularz do raportowania ReUse1
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(SFTR) Interfejs U2A – formularz do raportowania ReUse – źródła finansowania
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(SFTR) Interfejs U2A – formularz do raportowania ReUse – zabezpieczenia w papierach

Strona 33

(SFTR) Interfejs U2A – formularz do raportowania ReUse – zabezpieczenia w gotówce
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(SFTR) Interfejs U2A – formularz do raportowania ReUse - podsumowanie

Strona 35

(SFTR) Jakie podmioty zobowiązane są do posiadania kodu LEI?

Podmioty zawierające transakcje repo, sell buy back, buy sell back, pożyczki papierów wartościowych
oraz
transakcje
związane
z
zarządzaniem
zabezpieczeniami
zgodnie
z rozporządzeniem SFTR.
od 14 kwietnia 2020 r. firmy inwestycyjne, banki, instytucje kredytowe;
od 11 lipca 2020 r. CSD i CCP;
od 11 października 2020 r. zakłady ubezpieczeń/reasekuracji, fundusze emerytalne, UCITS
(przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe), AFI (alternatywne
fundusze inwestycyjne);
od 11 stycznia 2021 r. również instytucje niefinansowe.
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Opłaty KDPW_TR

Warszawa, 27 lutego 2020

01.
Opłaty pobierane od uczestników raportujących

02.
Obniżka opłat obowiązująca do 31 grudnia 2021

03.
Nadanie i odnowienie kodów LEI

04.
Opłaty KDPW_TR dla instrumentów pochodnych

(SFTR) Zasady współpracy z KDPW_TR w obszarze SFT - opłaty

* Wartości podane w kwotach netto

(SFTR) Zasady współpracy z KDPW_TR w obszarze SFT - opłaty

* Wartości podane w kwotach netto

(SFTR) Zasady współpracy z KDPW_TR w obszarze SFT – obniżka czasowa

Obniżka czasowa

(SFTR) Zasady współpracy z KDPW_TR w obszarze SFT – obniżka czasowa

Obniżka czasowa

(LEI) Nadanie i odnowienie kodu LEI - opłaty

* w tym 43 PLN netto z tytułu opłaty na rzecz GLEIF
** opłaty za wydanie/odnowienie kodu LEI obciążone są 23% podatkiem VAT

(KDPW_TR) SSO – nowy sposób uwierzytelniania

W celu ułatwienia korzystania z różnych usług Grupy KDPW wprowadzamy nowoczesną
metodę dostępu „single sign-on” (SSO), która pozwala na jednorazowe zalogowanie się
i uzyskanie dostępu do wszystkich usług KDPW, w tym do Repozytorium transakcji (EMIR
i SFTR).
Zalety nowego sposobu dostępowego:
• jedno logowanie – dostęp do KDPW_TR EMIR i SFTR (oraz innych usług KDPW);
• odejście od
imiennych certyfikatów elektronicznych
Użytkowników aplikacji KDPW_TR pod EMIR;

dla

dotychczasowych

• przyjazne zarządzanie dostępem do aplikacji KDPW_TR (EMIR i SFTR) z poziomu
Administratora
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(KDPW_TR) SSO – nowy sposób uwierzytelniania
Zakładanie nowego konta w aplikacji KDPW (dla EMIR – dostęp do TST B, dla SFTR – TST)
http://tst-online.kdpw.pl/
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(KDPW_TR) SSO – nowy sposób uwierzytelniania
Informacja o aktualnym
środowisku pracy

Dane zalogowanej osoby

Wspólne dla usług pole nagłówka

Menu
wyboru

Ekran na którym będzie wyświetlana usługa
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(KDPW_TR) SSO – nowy sposób uwierzytelniania
Najważniejsze informacje dla obecnych i nowych klientów KDPW_TR:
•

konieczność migracji certyfikatów imiennych dla dotychczasowych Użytkowników aplikacji KDPW_TR
(EMIR)

•

przy zakładaniu konta należy pamiętać, że podany adres e-mail jest jednocześnie loginem i może być
użyty tylko jeden raz w procesie rejestracji w wybranym środowisku, tj. testowym (TSTB dla EMIR),
edukacyjnym (TST A – dla EMIR), produkcyjnym

•

Każdy podmiot będący Uczestnikiem KDPW_TR (EMIR i SFTR) będzie mieć obowiązek wyznaczenia
przynajmniej jednego Administratora dla każdej z usług.
Administrator:

✓ zarządza uprawnieniami dostępu do aplikacji w imieniu Podmiotu/Uczestnika KDPW_TR;
✓ udziela dostępu (lub go odbiera) do danej aplikacji innym osobom (wyłącznie w roli
Użytkownik/Uczestnik).

UWAGA: Administrator akceptując wniosek dostępowy Użytkownika
pełnomocnictwa do komunikowania się z KDPW w danej usłudze.
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udziela

mu

dalszego

(EMIR) Harmonogram wdrożenia nowych funkcjonalności w KDPW_TR dla EMIR

Funkcjonalność:
1

SSO - nowy sposób logowania do aplikacji
KDPW_TR dla instrumentów pochodnych
(odejście od elektronicznych certyfikatów
imiennych)

2

Nowy cennik usług

3

Zmiany kontroli dla wybranych pól zgodne z
tabelą walidacyjną ESMA, opublikowane
20 grudnia 2019
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Termin:
2 marca 2020 – TST B
1 kwietnia 2020 – TST A (EDU) i PRODUKCJA
1 kwietnia 2020
do 20 czerwca 2020
(zgodnie z wytycznymi ESMA dla Repozytoriów transakcji)

(EMIR) Opłaty KDPW_TR dla instrumentów pochodnych – obowiązują od 1 kwietnia 2020

* Wartości podane w kwotach netto

(EMIR) Opłaty KDPW_TR dla instrumentów pochodnych – obowiązują od 1 kwietnia 2020

* Wartości podane w kwotach netto

(EMIR) Opłaty KDPW_TR dla instrumentów pochodnych – obowiązują od 1 kwietnia 2020

* Wartości podane w kwotach netto

(EMIR) Opłaty KDPW_TR dla instrumentów pochodnych – obowiązują od 1 kwietnia 2020

* Wartości podane w kwotach netto

(EMIR) Opłaty KDPW_TR dla instrumentów pochodnych – obowiązują od 1 kwietnia 2020

* Wartości podane w kwotach netto

(EMIR) Opłaty KDPW_TR dla instrumentów pochodnych – obowiązują od 1 kwietnia 2020

* Wartości podane w kwotach netto

(EMIR) Zmiany walidacji ESMA – do 20 czerwca 2020 roku
•

20 grudnia 2019 – publikacja przez ESMA zmian w tabeli walidacyjnej EMIR

•

Termin implementacji przez Repozytoria transakcji – najpóźniej do 20 czerwca 2020 roku (oczekiwanie
ESMA)

•

Zmiany obejmują przede wszystkim:
✓ odejście od konieczności walidacji identyfikatorów stron transakcji (Pole 1.2 - Reporting
Counterparty ID oraz pole 1.4 – ID of the other Counterparty) oraz UTI (pole 2.12 – Trade ID) dla
rodzajów zmiany AT=C (Early termination) oraz AT=E (Error)
✓ brak ograniczenia liczby znaków w polu 2.8 – Underlying identification dla Basket (obecnie jest to
6499)
✓ uwzględnienie kodów MIC rynków krajów trzecich uznanych za równoważne do regulowanych
przy walidacji pól 2.34 (Clearing obligation) oraz 2.38 (Intragroup) (jeśli MIC nie jest wypełniony
kodem MIC rynku regulowanego – pola te stają się obligatoryjne)
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www.kdpw.pl
sftr@kdpw.pl (SFTR)
repository@kdpw.pl (EMIR)

