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TABELA OPŁAT
Opłaty pobierane od uczestników
Rodzaje i stawki opłat*
1. Opłata za uczestnictwo – 10000 zł
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Zasady naliczania i pobierania opłat
Opłata roczna pobierana z góry:
1/ w pełnej wysokości od uczestników posiadających status uczestnika
rozliczającego, będących uczestnikami kupującymi, niezależnie od
liczby typów uczestnictwa, z którymi wiąże się ten status,
2/ w wysokości połowy stawki tej opłaty – od uczestników w typie
uczestnictwa uczestnik nierozliczający,
przy czym opłata jest pobierana odrębnie w zakresie działalności
gospodarczej wykonywanej przez uczestnika w miejscu położenia jego
siedziby, jego centrali albo wyodrębnionej i zorganizowanej części tej
działalności, w ramach której zawarł on umowę o uczestnictwo.
Jeżeli zawarcie umowy o uczestnictwo, odpowiednio, w typie
związanym z posiadaniem statusu uczestnika rozliczającego albo w
typie uczestnictwa uczestnik nierozliczający, z podmiotem, który w
momencie zawierania tej umowy nie posiadał takiego statusu w
żadnym zakresie, nastąpiło w pierwszym półroczu roku
kalendarzowego, opłata za ten rok pobierana jest w pełnej wysokości,
o której mowa w, odpowiednio, pkt 1 albo 2, jeżeli zaś nastąpiło to w
drugim półroczu roku kalendarzowego, opłata za ten rok pobierana jest
w ½ wysokości stawki, o której mowa w, odpowiednio, pkt 1 albo pkt
2. W razie ustania uczestnictwa we wszystkich typach, z którymi wiąże
się status uczestnika rozliczającego posiadany przez uczestnika w
danym roku kalendarzowym w pierwszym półroczu danego roku
kalendarzowego, ½ wysokości opłaty pobranej za ten rok podlega
zwrotowi, w przypadku zaś rozwiązania umowy o uczestnictwo w
drugim półroczu danego roku kalendarzowego, opłata za ten rok nie
podlega zwrotowi w żadnej części.
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Opłata pobierana miesięcznie od uczestników posiadających status
uczestnika rozliczającego, będących uczestnikami kupującymi,
naliczana od każdego konta rozliczeniowego. W przypadku, gdy konto
rozliczeniowe zostało otwarte w trakcie miesiąca kalendarzowego lub
zostało zamknięte przed upływem miesiąca kalendarzowego opłata jest
naliczana i pobierana w pełnej wysokości.
3. Opłaty za rozliczenie i rozrachunek transakcji sprzedaży uprawnień do emisji EUA/EUAA – 0,006 zł za 1
Opłaty pobierane miesięcznie od uczestników rozliczających będących
uprawnienie do emisji EUA/EUAA (1 tona ekwiwalentu dwutlenku węgla)
kupującą stroną rozliczenia transakcji sprzedaży uprawnień do emisji
EUA/EUAA, naliczane od każdej 1 tony ekwiwalentu dwutlenku węgla.
4. Opłata za zarządzanie i administrowanie środkami wniesionymi w euro na poczet depozytów
Opłata jest pobierana miesięcznie i naliczana za każdy dzień
zabezpieczających:
kalendarzowy danego miesiąca, w którym utrzymywane są przez
KDPW_CCP środki pieniężne w euro wniesione przez uczestnika i
4.1. W przypadku, jeżeli depozytowa stopa procentowa ogłaszana przez Europejski Bank
wartość depozytowej stopy procentowej ogłaszanej przez Europejski
Centralny jest ujemna – równowartość w euro, jaka wynika z iloczynu 1/360, sumy
Bank Centralny jest ujemna. W celu obliczenia wysokości tej opłaty,
wartości bezwzględnej z depozytowej stopy procentowej ogłaszanej przez Europejski Bank
KDPW_CCP przyjmuje wartość bezwzględną z depozytowej stopy
Centralny i marży w wysokości 0,2% oraz podstawy naliczenia opłaty, przy czym kwota
procentowej ogłaszanej przez Europejski Bank Centralny, obowiązującą
marży nie może być niższa niż równowartość 50 euro za dany miesiąc kalendarzowy.
w danym dniu kalendarzowym miesiąca. Podstawą naliczenia tej opłaty
jest wartość wszystkich środków pieniężnych w euro, jakie są
utrzymywane w danym dniu kalendarzowym miesiąca.
Przeliczenie wartości wyrażonej w euro, jaka została naliczona z tytułu
opłaty, na walutę polską następuje według kursu średniego euro
ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z pierwszego dnia roboczego
miesiąca następującego po okresie, za który ta opłata jest pobierana
(przepisu §87 regulaminu nie stosuje się).
5. Opłata specjalna:
Opłaty pobierane miesięcznie.
Opłata pobierana od uczestnika posiadającego status uczestnika
5.1. Za nieterminowe dostarczenie przez uczestnika rozliczającego do KDPW_CCP informacji finansowej rozliczającego, będącego uczestnikiem kupującym, który jest
– 200 zł za każdy dzień opóźnienia, za który jest naliczana ta opłata, lecz nie więcej niż 10.000 zł za
odpowiedzialny za przekazywanie do KDPW_CCP informacji
nieterminowe dostarczenie każdej odrębnej informacji finansowej, o której mowa w § 28 ust. 1 pkt 1-3
finansowych, o których mowa w § 28 ust. 1 pkt 1-3 oraz § 30, w
oraz § 30, za dany okres sprawozdawczy
terminach określonych w tych postanowieniach. Opłata jest pobierana
odrębnie za niedostarczenie do KDPW_CCP w wymaganym terminie
każdej z informacji finansowej wskazanej, odpowiednio, w § 28 ust. 1
pkt 1, 2 albo 3, albo § 30, sporządzonej za dany okres sprawozdawczy,
2. Opłata za prowadzenie konta rozliczeniowego – 50 zł
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6.

Opłaty za dodatkowe usługi:

6.1. Opłata za przesłanie analityki do faktury – 100 zł

w jakim zgodnie z właściwymi przepisami prawa powinna zostać
sporządzona, przy czym przyjmuje się, że:
1/ informacja finansowa, o której mowa w § 28 ust. 1 pkt 3, za dany
okres sprawozdawczy nie zostaje dostarczona w terminie, jeżeli nie
zawiera wszystkich wymaganych zgodnie z § 28 ust. 2 danych, chyba że
właściwy organ nadzorujący uczestnika odstąpił, zgodnie z właściwymi
przepisami rozporządzenia CRR, od stosowania wobec niego
określonych wymogów ostrożnościowych, albo zgodnie z przepisami
tego rozporządzenia wymogów tych nie stosuje się wobec tego
uczestnika,
2/ informacja finansowa, o której mowa w § 28 ust. 1 pkt 1, 2 albo 3, za
dany okres sprawozdawczy nie zostaje dostarczona w terminie, jeżeli
uczestnik nie przekazał tej informacji w ujęciu jednostkowym i
skonsolidowanym, o ile był do tego zobowiązany zgodnie z § 28 ust. 4.
Opłata jest naliczana za każdy dzień opóźnienia przypadający w okresie
począwszy od trzeciego dnia następującego po dniu, w którym
uczestnik jest zobowiązany do dostarczenia do KDPW_CCP określonej
informacji finansowej wskazanej, odpowiednio, w § 28 ust. 1 pkt 1, 2
albo 3, albo § 30, za dany okres sprawozdawczy, do dnia jej
dostarczenia do KDPW_CCP, włącznie z tym dniem.
Opłaty pobierane miesięcznie.
Opłata pobierana za udostępnienie na wniosek uczestnika analityki do
poszczególnych pozycji wystawionej mu faktury.
Opłata nie jest pobierana za udostępnienie analityki do opłat
specjalnych.

6.2. Opłata za udostępnienie środowiska testowego systemu rozliczeniowego w dniu niebędącym dniem Opłata naliczana za każdy dzień, niebędący dniem roboczym lub
roboczym lub będącym sobotą – 7 000 zł
będącym sobotą, udostępnienia systemu na wniosek uczestnika w celu
przeprowadzenia testów. Opłata nie jest pobierana, jeżeli
udostępnienie środowiska testowego następuje na potrzeby testów
organizowanych przez KDPW_CCP lub KDPW S.A.
* Opłaty określone w Tabeli Opłat nie obejmują podatku od towarów i usług, ani żadnych innych podatków lub obciążeń publicznoprawnych. Kwoty tych opłat podlegają zwiększeniu o
kwoty należnych podatków lub innych obciążeń publicznoprawnych, do których naliczenia KDPW_CCP jest lub będzie w przyszłości zobowiązany na podstawie obowiązujących przepisów
prawa.
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