Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych
na Rynku Instrumentów Finansowych Towarowej Giełdy Energii S.A.

Tekst jednolity
zatwierdzony Uchwałą Zarządu Nr 163/41/15 z dnia30 lipca 2015 r.
Szczegółowe zasady wchodzą w życie z dniem 30 lipca 2015 r.
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I.

Postanowienia ogólne.
§1

Niniejsze Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych na Rynku
Instrumentów Finansowych Towarowej Giełdy Energii S.A., dotyczą następujących opłat
pobieranych przez Towarową Giełdę Energii S.A. („TGE”):
a) opłat stałych, które są związane z członkostwem
Finansowych, prowadzonym przez TGE („RIF”);

na

Rynku

Instrumentów

b) opłat transakcyjnych, które są związane z zawarciem transakcji na RIF;
c)

opłat dodatkowych;

d) opłat za dostęp do systemów informatycznych giełdy.

§2
Zarząd TGE ma prawo do obniżenia lub zwolnienia z wnoszenia opłat giełdowych na zasadach
określonych w Regulaminie obrotu Rynku Instrumentów Finansowych Towarowej Giełdy Energii
S.A. („Regulamin RIF”).
§3
1.

Podmiot zobowiązany do
wystawionej przez TGE.

uiszczenia

opłaty

dokonuje

płatności

na

podstawie

faktury

2.

Na wniosek podmiotu zobowiązanego do uiszczenia opłaty, TGE może udostępnić szczegółowe
informacje lub dokumenty będące podstawą obliczenia wysokości zobowiązania tego podmiotu.
§4

1. Faktury są wystawiane zgodnie z właściwymi przepisami prawa, z uwzględnieniem zasad
określonych w niniejszych Szczegółowych zasadach obliczania wysokości i pobierania opłat
giełdowych na Rynku Instrumentów Finansowych Towarowej Giełdy Energii S.A.
2. Obliczanie opłat i wystawianie
organizacyjnych TGE.

faktur

3. Faktury, a w przypadku konieczności
niezwłocznie płatnikowi opłaty.

należy

do

wystawienia

kompetencji
duplikatów,

właściwych
duplikaty

komórek

doręcza

się

4. Faktury wystawiane są w formie elektronicznej pod warunkiem złożenia przez płatnika opłat
oświadczenia o wyrażeniu zgody na przesyłanie faktur w formie elektronicznej. W przypadku
braku wyrażenia takiej zgody, faktura wystawiona w formie papierowej zawierać będzie opłatę
dodatkową z tytułu wystawienia faktury papierowej w wysokości (netto) 10 PLN/fakturę.

II.

Opłaty stałe.

§5
TGE na wniosek podmiotu ubiegającego się o nadanie statusu Członka Giełdy wystawia
niezwłocznie fakturę z tytułu opłaty od wniosku o zawarcie umowy o członkostwo na RIF
z 7-dniowym terminem płatności.
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§6
1.

Członkostwo na Rynku Instrumentów Finansowych TGE jest odpłatne przez cały okres jego
trwania, za każdy rok odrębnie.

2.

Sposób i termin uiszczenia opłaty rocznej za członkostwo na RIF określa Zarząd TGE w formie
uchwały co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem kolejnego roku kalendarzowego.

§7
Opłata roczna pobierana jest z góry i nie podlega zwrotowi lub zmniejszeniu także w przypadku:
a) zawieszenia członkostwa lub rozwiązania umowy o członkostwo,
b) ograniczenia, zawieszenia, opóźnienia lub zakończenia obrotu na rynku,
c) odwołania sesji giełdowej.

III. Opłaty transakcyjne.
§8
Wartość zobowiązań Członka Giełdy z tytułu opłat transakcyjnych jest określana na podstawie
danych zawartych w systemie informatycznym prowadzonym przez Izbę Rozliczeniową Giełd
Towarowych S.A.
§9
Opłata transakcyjna naliczana jest dla kontraktów terminowych za każdą jednostkę instrumentu
bazowego, gdzie:
a) dla kontraktów terminowych, których instrumentem bazowym jest indeks TGe24 cen energii
elektrycznej określany na Rynku Dnia Następnego prowadzonym przez TGE za jednostkę
instrumentu bazowego przyjmuje się 1 megawatogodzinę (1 MWh).

§ 10
Opłaty transakcyjne są naliczane w miesięcznym okresie rozliczeniowym obejmującym okres od
pierwszego do ostatniego dnia danego miesiąca kalendarzowego.

§ 11
1. Faktury z tytułu opłaty transakcyjnej TGE wystawia w terminie 7 dni od dnia kończącego okres
rozliczeniowy.
2. Termin płatności zobowiązania z tytułu opłaty transakcyjnej wynosi 14 dni od dnia wystawienia
faktury.

IV. Opłaty dodatkowe.
§ 12
1. Opłaty dodatkowe z tytułu anulowania transakcji błędnej są pobierane od Członka Giełdy
wnioskującego o anulowanie transakcji błędnej.
2. W przypadku wyrażenia przez Zarząd TGE zgody na anulowanie transakcji błędnej, od stron
anulowanych transakcji nie są pobierane opłaty transakcyjne.
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3. Odmowa wyrażenia zgody na anulowanie transakcji błędnej przez Zarząd TGE nie zwalnia
Członka Giełdy, który złożył wniosek o anulowanie transakcji błędnej, z poniesienia opłaty z
tytułu złożonego wniosku.

§ 13
1. Faktury z tytułu opłaty dodatkowej TGE wystawia w terminie 7 dni od dnia zaistnienia
okoliczności powodującej powstanie zobowiązania.
2. Termin płatności zobowiązania z tytułu opłaty dodatkowej wynosi 14 dni od dnia wystawienia
faktury.

V.

Opłaty za dostęp do systemów informatycznych giełdy.
§ 14

1. Korzystanie z systemów informatycznych giełdy przez Członków Giełdy jest odpłatne przez
cały okres jego trwania, za każdy rok odrębnie.
2. Opłata roczna pobierana jest z góry i nie podlega zwrotowi lub zmniejszeniu także w
przypadku zawieszenia członkostwa lub rozwiązania umowy o członkostwo.
3. Sposób i termin uiszczenia opłaty rocznej za korzystanie z systemów informatycznych giełdy
określa Zarząd TGE w formie uchwały co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem kolejnego
roku kalendarzowego.
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