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Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat przez TGE S.A.

1. Postanowienia ogólne
§1
1. Celem niniejszego dokumentu jest określenie zasad obliczania wysokości i pobierania
opłat przez Towarową Giełdę Energii S.A. („TGE”) w następującym obszarze
działalności:
▪

Rynek Towarów Giełdowych

▪

Zorganizowana Platforma Obrotu

▪

Rynek Instrumentów Finansowych

▪

Rejestr Świadectw Pochodzenia

▪

Rejestr Gwarancji Pochodzenia

▪

Registered Reporting Mechanism

W zakresie następujących opłat:
▪

Opłat giełdowych

▪

Opłat za dostępy do systemów informatycznych giełdy

▪

Opłat za szkolenia i egzaminy

▪

Opłat rejestrowych

▪

Opłat za raportowanie transakcji

2. W niniejszym dokumencie stosuje się następujące skróty/definicje:
▪

ACER – Agencja ds. Współpracy Regulatorów Rynku Energii powołana
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 712/2009 z dnia
13.07.2009 r.

▪

Członek Giełdy – podmiot posiadający status Członka Giełdy na RTG lub Członka
Giełdy na RIF,

▪

Członek OTF – podmiot posiadający status Członka OTF

▪

członkostwo – rozumiane jako uzyskanie statusu Członka Giełdy/OTF na
podstawie uchwały Zarządu TGE

▪

DLOZ - dzienny linii operacji na zleceniach

▪

Makler TGE – osoba reprezentująca Członka Giełdy lub Członka OTF w
transakcjach, zatrudniona przez Członka Giełdy lub Członka OTF lub będąca
członkiem ich władz, spełniająca wymogi i uprawniona do czynności określonych
w Regulaminie RTG//OTF/RIF

Nr wersji:

Data wydania

Numer strony

4.0

22.12.2020

Strona 3 z 14

Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat przez TGE S.A.

▪

Opłaty giełdowe – opłaty pobierane przez TGE, określone w Regulaminach
RTG/OTF/RIF

▪

Opłaty rejestrowe – opłaty pobierane przez TGE, określone w Regulaminie RŚP
i Regulaminie RGP

▪

OTF – Zorganizowana Platforma Obrotu

▪

RDB – Rynek Dnia Bieżącego

▪

RDNiB – Rynek Dnia Następnego i Bieżącego

▪

RDNiBg – Rynek Dnia Następnego i Bieżącego gazu

▪

Regulamin

OTF

–

Regulamin

obrotu

Zorganizowanej

Platformy

Obrotu

prowadzonej przez Towarową Giełdę Energii S.A.,
▪

Regulamin RGP – Regulamin Rejestru Gwarancji Pochodzenia z Odnawialnych
Źródeł Energii

▪

Regulamin

RIF

–

Regulamin

obrotu

Rynku

Instrumentów

Finansowych

prowadzonego przez Towarową Giełdę Energii S.A.,
▪

Regulamin RRM – Regulamin RRM, na podstawie którego Towarowa Giełda
Energii S.A. świadczy usługi m.in. raportowania danych

▪

Regulamin RŚP – Regulamin Rejestru Świadectw Pochodzenia

▪

Regulamin RTG – Regulamin obrotu Rynku Towarów Giełdowych prowadzonego
przez Towarową Giełdę Energii S.A.

▪

RGP – Rejestr Gwarancji Pochodzenia

▪

RIF – Rynek Instrumentów Finansowych

▪

RPM – Rynek Praw Majątkowych

▪

RRM

–

Registered

Reporting

Mechanism,

prowadzony

przez

TGE

i

zarejestrowany w ACER
▪

RŚP – Rejestr Świadectw Pochodzenia

▪

RTG – Rynek Towarów Giełdowych

▪

RTPE – Rynek Terminowy Produktów z dostawą energii elektrycznej

▪

RTPG – Rynek Terminowy Produktów z dostawą gazu

▪

RTPM – Rynek Terminowy Praw Majątkowych

▪

RTRS – Rynek Towarów Rolno-Spożywczych

▪

system informatyczny giełdy – zespół urządzeń

i oprogramowania, w

szczególności wyspecjalizowany program komputerowy,

za pośrednictwem

którego odbywa się obrót na RTG, RIF oraz OTF
▪

TGE, Giełda – Towarowa Giełda Energii S.A.

▪

uczestnictwo

–

rozumiane jako dopuszczenie do działania

prowadzonych przez Giełdę na podstawie uchwały Zarządu TGE
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3. Zobowiązanie do uiszczenia opłat, o których mowa w ust. 1 powstaje z chwilą
zaistnienia okoliczności, z którymi odpowiednie dokumenty TGE łączą powstanie
takiego zobowiązania.
4. Wysokość zobowiązania określana jest zgodnie z odpowiednim dokumentem TGE w
zakresie nieuregulowanym w tych dokumentach, zgodnie z zasadami określonymi w
niniejszych Szczegółowych zasadach obliczania wysokości i pobierania opłat przez TGE.
§2
W zakresie nieuregulowanym w innych dokumentach TGE, zasady określone w niniejszych
Szczegółowych zasadach obliczania wysokości i pobierania opłat przez TGE stosuje się
również do obliczania i pobierania opłat, w przypadku zmiany lub ustania okoliczności,
o których mowa w § 1 ust. 11.
§3
Zarząd TGE ma prawo do obniżenia lub zwolnienia z wnoszenia opłat
na zasadach określonych w odpowiednich dokumentach TGE. W takim przypadku Zarząd
może określić szczegółowe zasady obliczania ich wysokości oraz płatności niezależnie od
przepisów poniższych.
§4
1. Podmiot zobowiązany do uiszczenia opłaty dokonuje płatności na podstawie faktury
wystawionej przez TGE.
2. Na wniosek podmiotu zobowiązanego do uiszczenia opłaty, TGE może udostępnić
szczegółowe informacje lub dokumenty będące podstawą obliczenia wysokości
zobowiązania tego podmiotu.
§5
1. Faktury są wystawiane zgodnie z właściwymi przepisami prawa, z uwzględnieniem
zasad określonych w niniejszych Szczegółowych zasadach obliczania wysokości
i pobierania opłat przez TGE. Wysokość podatku VAT na fakturze wystawionej przez
TGE zależna jest od stawki podatku VAT obowiązującej zgodnie z przepisami prawa
w danym okresie.
2. Obliczanie opłat i wystawianie faktur należy do kompetencji właściwych komórek
organizacyjnych TGE.
3. Faktury, a w przypadku konieczności wystawienia duplikatów, duplikaty, doręcza się
niezwłocznie podmiotowi zobowiązanemu do uiszczenia opłaty.
4. Faktury wystawiane są w formie elektronicznej pod warunkiem złożenia przez podmiot
zobowiązany
do
uiszczenia
opłaty
oświadczenia
o
wyrażeniu
zgody
na przesyłanie faktur w formie elektronicznej, stanowiącego załącznik nr 1 do
niniejszego dokumentu lub wyrażenia takiej woli w innej, pisemnej formie dopuszczonej
przepisami prawa.
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2. Opłaty giełdowe
§6
TGE pobiera zgodnie z Regulaminem RTG, Regulaminem OTF i Regulaminem RIF
następujące opłaty giełdowe:
a) opłaty stałe,
b) opłaty transakcyjne,
c) opłaty dodatkowe,
d) pozostałe opłaty ustalone przez Zarząd TGE, przewidziane w Regulaminie RTG,
Regulaminie OTF oraz Regulaminie RIF.

2.1

Opłaty stałe
§7

TGE, na wniosek podmiotu ubiegającego się o nadanie statusu Członka Giełdy/OTF,
wystawia niezwłocznie fakturę z tytułu opłaty od wniosku o zawarcie umowy o członkostwo:
na RTG na OTF lub RIF z 14-dniowym terminem płatności.
§8
1.

Opłata roczna za członkostwo i uczestnictwo na rynkach określonych w Regulaminie
RTG jest należna za cały okres członkostwa i uczestnictwa podmiotu na tych rynkach
oraz naliczana przez TGE odrębnie za każdy rok z góry w terminach wskazanych w ust.
2 i ust. 5 poniżej.

2.

Opłata roczna za członkostwo i uczestnictwo powinna zostać wniesiona do 15 stycznia
danego roku kalendarzowego, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej.

3.

Na Rynku Towarów Giełdowych prowadzonym w ramach Regulaminu RTG, Członek
Giełdy zobowiązany jest dokonać wyboru wariantu opłaty rocznej za uczestnictwo
obowiązującej na RDNiB oraz RDNiBg na kolejny rok poprzez złożenie w terminie –
najpóźniej 15 dni przed zakończeniem roku kalendarzowego – pisemnej deklaracji
wyboru wariantu opłaty rocznej za uczestnictwo. Wzór deklaracji stanowi załącznik do
wniosku o dopuszczenie do działania na Rynku Towarów Giełdowych.

4.

W przypadku, gdy Członek Giełdy nie złoży w terminie określonym w ust. 3 deklaracji
wyboru wariantu opłaty rocznej za uczestnictwo na RDNiB lub RDNiBg uznaje się, że
Członek Giełdy kontynuuje dotychczas wybrany wariant opłaty rocznej na ww.
rynkach.

5.

Opłata roczna za uczestnictwo na Rynku Towarów Giełdowych, z zastrzeżeniem ust. 8:
a) w Wariancie I może zostać wniesiona przez Członka Giełdy w dwóch równych
ratach, pierwsza rata płatna do dnia 15 stycznia, druga rata płatna do dnia 30
czerwca danego roku kalendarzowego,
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b) w Wariancie II powinna zostać wniesiona jednorazowo do dnia 15 stycznia danego
roku kalendarzowego.
6.

Wysokość pierwszej opłaty rocznej za członkostwo i uczestnictwo od Członków Giełdy
zawierających umowę o członkostwo w trakcie trwania danego roku kalendarzowego,
będzie obliczona proporcjonalnie do pozostałej części danego roku kalendarzowego, z
uwzględnieniem miesiąca, w którym umowa o członkostwo została zawarta, z
zastrzeżeniem ust. 7 poniżej.

7.

Wysokość pierwszej opłaty rocznej za uczestnictwo od Członków Giełdy zawierających
umowę o członkostwo w trakcie trwania danego roku kalendarzowego i wybierających
wariant I opłaty za uczestnictwo na RDNiB lub RDNiBg, będzie obliczona
proporcjonalnie do pozostałej części danego roku kalendarzowego, z uwzględnieniem
miesiąca, w którym umowa o członkostwo została zawarta. Wysokość pierwszej opłaty
rocznej od Członków Giełdy zawierających umowę o członkostwo w trakcie trwania
danego roku kalendarzowego i wybierających wariant II opłaty za uczestnictwo na
RDNiB lub RDNiBg, będzie naliczana w pełnej wysokości.

8.

Opłata roczna za uczestnictwo może być wniesiona w ratach, jeżeli jej wysokość
ustalona przez Zarząd Giełdy na dany rok kalendarzowy jest nie mniejsza niż 50.000
zł.
§9

1. Opłata roczna za członkostwo i uczestnictwo na rynkach określonych w Regulaminie
OTF jest należna za cały okres członkostwa i uczestnictwa podmiotu na tych rynkach,
oraz naliczana przez TGE odrębnie za każdy rok z góry, płatna do 15 stycznia danego
roku kalendarzowego.
2. Wysokość pierwszej opłaty rocznej za członkostwo i uczestnictwo od Członków OTF
zawierających umowę o członkostwo w trakcie trwania danego roku kalendarzowego,
będzie obliczona proporcjonalnie do pozostałej części danego roku kalendarzowego, z
uwzględnieniem miesiąca, w którym umowa o członkostwo została zawarta.
§ 10
1. Opłata roczna za członkostwo i uczestnictwo na rynkach określonych w Regulaminie
RIF jest należna za cały okres członkostwa i uczestnictwa podmiotu na tych rynkach,
oraz naliczana przez TGE odrębnie za każdy rok z góry, płatna do 15 stycznia danego
roku kalendarzowego, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.
2. Opłata roczna za uczestnictwo może zostać wniesiona przez Członka Giełdy w dwóch
równych ratach, pierwsza rata płatna do dnia 15 stycznia, druga rata płatna do dnia 30
czerwca danego roku kalendarzowego, z zastrzeżeniem ust. 4.
3. Wysokość pierwszej opłaty rocznej za uczestnictwo od Członków Giełdy dopuszczonych
do działania na rynku w trakcie trwania danego roku kalendarzowego, będzie obliczona
proporcjonalnie do pozostałej części danego roku kalendarzowego, z uwzględnieniem
miesiąca, w którym podmiot został dopuszczony do działania na rynku.
4. Opłata roczna za uczestnictwo może być wniesiona w ratach, jeżeli jej wysokość
ustalona przez Zarząd Giełdy na dany rok kalendarzowy jest nie mniejsza niż 50.000
zł.
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§ 11
Opłaty roczne, o których mowa w § 8, § 99 i §10 pobierane są z góry i nie podlegają
zwrotowi lub zmniejszeniu w przypadku:
a) zawieszenia członkostwa lub rozwiązania umowy o członkostwo,
b) uchylenia decyzji o dopuszczeniu do działania na danym rynku w odniesieniu do
rynków wskazanych w Regulaminie RTG lub Regulaminie OTF,
c) ograniczenia, zawieszenia, opóźnienia lub zakończenia obrotu na poszczególnych
rynkach,
d) odwołania sesji giełdowej.

2.2

Opłaty transakcyjne
§ 12

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.
§ 13
Opłata transakcyjna naliczana jest od każdej zawartej transakcji w dniu obrotu, bez
względu na ustalony w tej transakcji termin dostawy towaru giełdowego.
§ 14
1. Na Rynku Towarów Giełdowych, w tym na: Rynku Dnia Następnego i Bieżącego, Rynku
Dnia Następnego i Bieżącego gazu, Rynku Praw Majątkowych, Rynku Towarów RolnoSpożywczych oraz na Zorganizowanej Platformie Obrotu, w tym na: Rynku
Terminowym Produktów z dostawą energii elektrycznej, Rynku Terminowym Produktów
z dostawą gazu, Rynku Terminowym Praw Majątkowych wartość netto faktury stanowi
iloczyn wolumenu zawartych transakcji wyrażonego w MWh/toe/tona i wysokości opłaty
transakcyjnej.
2. Na Rynku Instrumentów Finansowych w zakresie Uprawnień do emisji wartość netto
faktury stanowi iloczyn liczby uprawnień i stawki opłaty transakcyjnej.
§ 15
Opłaty transakcyjne są naliczane w miesięcznym okresie rozliczeniowym obejmującym
okres od pierwszego do ostatniego dnia danego miesiąca kalendarzowego.
§ 16
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.
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2.3

Opłaty dodatkowe i pozostałe
§ 17

1. Opłaty z tytułu anulowania transakcji błędnej są pobierane od Członka Giełdy/OTF
wnioskującego o anulowanie transakcji błędnej.
2. W przypadku wyrażenia zgody przez Zarząd TGE lub upoważnionego przez Zarząd
pracownika TGE na anulowanie transakcji błędnej, od stron transakcji nie są pobierane
opłaty transakcyjne.
3. Niewyrażenie zgody na anulowanie transakcji błędnej przez Zarząd TGE lub
upoważnionego przez Zarząd pracownika TGE nie stanowi podstawy dla Członka
Giełdy/OTF, który złożył wniosek o anulowanie transakcji błędnej, do ubiegania się o
zwrot opłaty z tytułu złożonego wniosku.
§ 18
Opłaty za przeprowadzenie aukcji na RTRS są pobierane od Członka Giełdy wnioskującego
o przeprowadzenie aukcji.
§ 19
Opłaty za przekroczenie wskaźników, określonych w Regulaminie RTG i Regulaminie OTF,
pobierane są od Członka Giełdy/OTF, który przekroczył maksymalną wielkość określonych
wskaźników.

§ 20
1. Faktury z tytułu opłat dodatkowych i pozostałych TGE wystawia w terminie 7 dni od
dnia zaistnienia okoliczności powodującej powstanie zobowiązania.
2. Termin płatności zobowiązania z tytułu opłaty dodatkowej i pozostałej wynosi 14 dni od
dnia wystawienia faktury.

3. Opłaty za dostępy do systemów informatycznych giełdy
§ 21
1. Opłaty za dostępy do produkcyjnych systemów informatycznych giełdy na RTG, OTF i
RIF są płatne za każdy rok odrębnie, przez cały okres ich trwania.
2. Opłaty roczne, o których mowa w ust. 1 powinny zostać wniesione jednorazowo do dnia
15 stycznia danego roku kalendarzowego, na podstawie faktury wystawionej przez TGE.
3. Opłaty roczne, o których mowa w ust. 1 pobierane są z góry i nie podlegają zwrotowi
lub zmniejszeniu także w przypadku zawieszenia członkostwa lub rozwiązania umowy
o członkostwo.
4. Wysokość opłaty rocznej od podmiotów wnioskujących o dostęp do środowiska
produkcyjnego w trakcie trwania danego roku kalendarzowego, będzie obliczona
proporcjonalnie do pozostałej części danego roku kalendarzowego, z uwzględnieniem
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miesiąca, w którym dostęp do środowiska produkcyjnego systemu informatycznego
został nadany.
5. Sposób naliczenia opłat jest określony w odpowiednich Szczegółowych warunkach
dostępu do systemu informatycznego.
§ 22
1. Z tytułu dziennego limitu operacji na zleceniach (DLOZ) w systemie M7 Trading System
na Rynku Dnia Bieżącego, wyznaczanego na zasadach określonych w Szczegółowych
warunkach dostępu do systemów informatycznych giełdy na Rynku Towarów
Giełdowych, naliczane są opłaty miesięczne.
2. W przypadku wprowadzenia zmiany DLOZ do systemu w trakcie trwania miesiąca
kalendarzowego, zmiana wysokości wymaganej opłaty, zgodnie z przedziałami dziennej
liczby operacji na zleceniach, następuje od następnego miesiąca.
3. Faktury z tytułu opłaty za DLOZ są wystawiane do 7 dnia miesiąca, w którym powstaje
obowiązek zapłaty.
4. Termin płatności zobowiązania z tytułu DLOZ wynosi 14 dni od daty wystawienia
faktury.

4. Opłaty za szkolenia i egzaminy
§ 23
1. TGE organizuje szkolenia i egzaminy, dla osób mających pełnić funkcje Maklerów TGE,
które podlegają opłatom, zgodnie z cennikiem i na zasadach określonych w
Szczegółowych zasadach szkoleń i egzaminów organizowanych przez Towarową Giełdę
Energii S.A.
2. Szkolenia i egzaminy organizowane poza siedzibą Giełdy podlegają dodatkowym
opłatom, na zasadach określonych w Szczegółowych zasadach szkoleń i egzaminów
organizowanych przez Towarową Giełdę Energii S.A.

5. Opłaty rejestrowe
§ 24
Opłaty rejestrowe są naliczane w miesięcznym okresie rozliczeniowym obejmującym okres
od pierwszego do ostatniego dnia danego miesiąca kalendarzowego.
§ 25
1. Faktury z tytułu opłat rejestrowych są wystawiane w terminie 7 dni od dnia kończącego
okres rozliczeniowy.
2. Termin płatności zobowiązania z tytułu opłat rejestrowych wynosi 14 dni od dnia
wystawienia faktury.
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5.1

Opłaty Rejestru Świadectw Pochodzenia
§ 26

Opłaty Rejestru Świadectw Pochodzenia obejmują następujące typy opłat:
a) opłata za wpis świadectwa pochodzenia do RŚP i wystawienie praw majątkowych,
b) ewidencyjna opłata transakcyjna dla strony zwiększającej saldo praw majątkowych
na koncie ewidencyjnym,
c) opłata za umorzenie świadectw pochodzenia,
d) opłata za wydanie dokumentu potwierdzającego stan posiadania praw majątkowych
do umorzenia,
e) opłata za przeniesienie praw majątkowych na skutek innego zdarzenia prawnego
dla strony zwiększającej saldo praw majątkowych na koncie ewidencyjnym,
f) ewidencyjna opłata transakcyjna dla strony zmniejszającej saldo praw majątkowych
na koncie ewidencyjnym (dotyczy jedynie realizacji kontraktu typu forward).
§ 27
Wartość zobowiązań Członka Rejestru z tytułu opłat RŚP jest określana na podstawie
danych zawartych w systemie informatycznym TGE.
§ 28
Opłata RŚP naliczana jest od każdej czynności dokonanej w rejestrze, zgodnie
z Regulaminem RŚP.
§ 29
1. Wartość netto faktury dla opłat określonych w § 26 lit. a), b) c), f) stanowi iloczyn
wolumenu zwartych transakcji wyrażonego w MWh lub toe i stawki opłaty rejestrowej.
2. Wartość netto faktury dla opłaty określonej w § 26 lit. d) i e) stanowi iloczyn liczby

wydanych dokumentów i stawki opłaty rejestrowej.

5.2

Opłaty Rejestru Gwarancji Pochodzenia
§ 30

Opłaty Rejestru Gwarancji Pochodzenia obejmują następujące typy opłat:
a)

opłata za wpis gwarancji pochodzenia,

b)

opłata za wpis gwarancji pochodzenia uznanej przez Prezesa URE,

c)

opłata za zgłoszenie przekazania gwarancji pochodzenia odbiorcy końcowemu,

d)

opłata za każde przyjęcie oferty sprzedaży gwarancji pochodzenia dla strony, która
zwiększyła ilość gwarancji pochodzenia na swoim koncie,
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e)

opłata za rozpatrzenie wniosku o przeksięgowanie gwarancji pochodzenia
wynikająca z § 17 Regulaminu RGP dla strony, która zwiększyła ilość gwarancji
pochodzenia na swoim koncie,

f)

opłata za wystawienie potwierdzenia przysługiwania danej gwarancji pochodzenia.
§ 31

Wartość zobowiązań Członka Rejestru z tytułu opłat RGP jest określana na podstawie
danych zawartych w systemie informatycznym TGE.
§ 32
Opłata RGP naliczana jest od każdej czynności dokonanej w rejestrze, zgodnie
z Regulaminem RGP.
§ 33
1. Wartość netto faktury dla opłat określonych w § 30 lit. a), b), c), d), e) stanowi iloczyn
wolumenu zwartych transakcji wyrażonego w MWh i stawki opłaty rejestrowej.
2. Wartość netto faktury dla opłaty określonej w § 30 lit. f) stanowi iloczyn liczby wydanych
dokumentów i stawki opłaty rejestrowej.

6. Opłaty za raportowanie transakcji
§ 34
Opłaty za raportowanie danych, zgodnie z wymogami ACER, obejmują następujące rodzaje
opłat:
a) Raportowanie danych giełdowych
b) Raportowanie danych OTC
c) Raportowanie danych przesyłowych i podstawowych
d) Raportowanie gotowych raportów giełdowych XML
§ 35
Opłaty za raportowanie naliczane są, zgodnie z Regulaminem RRM, w miesięcznym okresie
rozliczeniowym obejmującym okres od pierwszego do ostatniego dnia danego miesiąca
kalendarzowego.
§ 36
1. Faktury z tytułu opłat za raportowanie są wystawiane w terminie 7 dni od dnia
kończącego okres rozliczeniowy.
2. Termin płatności zobowiązania z tytułu opłat za raportowanie wynosi 14 dni od dnia
wystawienia faktury.
§ 37
1.

Na podstawie DECYZJA KOMISJI (UE) 2020/2152 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie
opłat należnych Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Regulacji
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Energetyki z tytułu gromadzenia, obsługi, przetwarzania i analizy informacji
zgłaszanych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1227/2011 będą pobierane opłaty roczne od zarejestrowanych mechanizmów
sprawozdawczych (RRM).
2.

Wysokość opłaty rocznej ustala ACER w pierwszym
kalendarzowego, na podstawie danych za rok poprzedni.

kwartale

danego

roku

3.

RRM TGE refakturuje opłatę, o której mowa w ust. 1, na Uczestników rynku,
korzystających z systemu RRM TGE, zgodnie z wykazem ACER, na zasadach
określonych w Regulaminie RRM .

4.

W związku z obsługą refakturowania, o którym mowa w ust. 3, TGE nalicza opłatę
serwisową w wysokości, określonej w tabeli opłat Regulaminu RRM.

7. Lista regulacji i przepisów powiązanych
1. Regulamin obrotu Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A.
2. Regulamin obrotu Zorganizowanej Platformy Obrotu Towarowej Giełdy Energii S.A.
3. Regulamin obrotu Rynku Instrumentów Finansowych Towarowej Giełdy Energii S.A.
4. Regulamin Rejestru Świadectw Pochodzenia
5. Regulamin Rejestru Gwarancji Pochodzenia z Odnawialnych Źródeł Energii
6. Regulamin RRM
7. Szczegółowe warunki dostępu do systemów informatycznych giełdy na Rynku Towarów
Giełdowych
8. Szczegółowe warunki dostępu do systemu informatycznego na Zorganizowanej
Platformie Obrotu
9. Szczegółowe warunki dostępu do systemu informatycznego giełdy – Rynek
Instrumentów Finansowych
10. Szczegółowe zasady szkoleń i egzaminów organizowanych przez Towarową Giełdę
Energii S.A.
11. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 nr 54 poz.
535 z późn.zm.)

8. Lista załączników
Załącznik nr 1. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przesyłanie faktur w formie
elektronicznej.
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Załącznik nr 1. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przesyłanie faktur w formie
elektronicznej.

AKCEPTACJA
na wysyłanie faktur w formie elektronicznej

Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst
.........................................................................................................................................
/pełna nazwa Członka/

Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst
……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………
/nr NIP/

Niniejszym wyrażamy zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną faktur wystawianych
i przesyłanych przez Towarową Giełdę Energii S.A. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
w formacie PDF (faktury będą przesyłane z adresu tge-faktury@tge.pl).
Jednocześnie, wystawca faktur oświadcza, iż zapewnia autentyczność pochodzenia oraz integralność
i czytelność treści faktur przesyłanych drogą elektroniczną, zgodnie z Ustawą o podatku od towarów
i usług z dnia 11 marca 2004 roku (Dz.U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.).
W związku z powyższym prosimy o przesyłanie faktur na adres poczty elektronicznej:

Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst.
…………………………………………………………………..
Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst
…………………………………………………………………..
W przypadku cofnięcia przez nas niniejszej akceptacji na wysyłanie faktur w formie elektronicznej
TGE zostanie o tym powiadomiona w formie pisemnej lub elektronicznej (na adres tgefaktury@tge.pl); w tym jednak przypadku zobowiązujemy się do uzgodnienia z TGE w formie
pisemnej lub elektronicznej terminu utraty przez TGE prawa do przesyłania faktur w formie
elektronicznej, który nie będzie dłuższy niż 30 dni od dnia następującego po dniu, w którym TGE
otrzymała powiadomienie o cofnięciu akceptacji.

Kliknij tutaj, aby wprowadzić tekst
………………………….…...............................................................................................................
/data oraz podpisy osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Członka zgodnie z KRS/

Uwaga:
Oryginał oświadczenia prosimy przesłać na adres Towarowej Giełdy Energii S.A., ul. Książęca 4,
00-498 Warszawa
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