
 

OPŁATY REPOZYTORIUM TRANSAKCJI DLA SFT*  
 
Opłaty pobierane od uczestników raportujących 

Opłata za uczestnictwo, miesięczna 

900 PLN 195 EUR raportowanie wyłącznie transakcji własnych 

1 000 PLN 217 EUR 
raportowanie transakcji własnych oraz kontrahentów, w ramach 
obowiązku uczestnika oraz w imieniu podmiotów z grupy 
kapitałowej 

2 000 PLN 433 EUR raportowanie transakcji dowolnych kontrahentów 

Opłata za raport  

0,04 PLN 0.0087 EUR  od 1 do 10 000 raportów/miesiąc 

0,01 PLN 0.0022 EUR  za 10 001 i kolejne raporty/miesiąc 

Maksymalna wysokość sumy opłat za raporty 

700 000 PLN/rok 151 686 EUR/rok 
raporty przekazane przez jednego uczestnika raportującego w 
imieniu jednego kontrahenta 

1 400 000 PLN/rok 303 372 EUR/rok 
raporty uczestnika uprawnionego do raportowania transakcji 
własnych oraz kontrahentów, w ramach obowiązku uczestnika oraz 
w imieniu podmiotów z grupy kapitałowej  

3 400 000 PLN/rok 736 760 EUR/rok raporty uczestnika uprawnionego do raportowania transakcji 
dowolnych kontrahentów 

Opłaty pobierane od uczestników raportujących, którzy zadeklarowali raportowanie 
niskich wolumenów transakcji (np. raportowanie ReUse) 

Opłata za uczestnictwo, miesięczna 

400 PLN 87 EUR 
raportowanie transakcji własnych oraz kontrahentów, w ramach 
obowiązku uczestnika oraz w imieniu podmiotów z grupy 
kapitałowej 

Opłata za raport 

0,70 PLN 0,15 EUR za raport 

Opłaty pobierane od uczestników nie raportujących 

Opłata za uczestnictwo, miesięczna 

120 PLN 26 EUR dostęp wyłącznie do transakcji własnych 

360 PLN 78 EUR 
dostęp do transakcji własnych lub zgłoszonych w ramach 
obowiązku uczestnika 

Inne opłaty 

Przeniesienie danych do innego repozytorium 

500 PLN 108 EUR 
przeniesienie nie więcej niż 10 tys. raportów dotyczących jednego 
kontrahenta 

1 500 PLN 325 EUR w pozostałych przypadkach 

Udzielenie dostępu do informacji podmiotowi upoważnionemu do komercyjnego dostępu do 
danych 
500 PLN 108 EUR  

* uproszczony opis opłat REPOZYTORIUM TRANSAKCJI DLA SFT wyłącznie do celów informacyjnych; 

pełny opis opłat zawiera Tabela Opłat stanowiąca załącznik nr 1 do REGULAMINU REPOZYTORIUM TRANSAKCJI 
DLA TRANSAKCJI FINANSOWANYCH Z UŻYCIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH;  

wartość opłaty w EUR podana wyłącznie do celów porównawczych, wg kursu średniego NBP z dnia 31 grudnia 2020r. 

http://www.kdpw.pl/pl/uslugi/SFTR/Strony/Regulacje.aspx
http://www.kdpw.pl/pl/uslugi/SFTR/Strony/Regulacje.aspx

