Anexa 9 – Comisionarea

SaFIR

Valoare comision
(RON)

A. COMISIOANE
Comision pentru intrarea în sistem a participanţilor

0.00

Comision pentru înregistrarea participanţilor care nu au deschis in
evidentele sistemului SaFIR un cont de evidenţa instrumentelor
financiare(terţele părţi)

0.00

Comision anual de participare la sistem a participanţilor

0.00

Comision pentru ieşirea din sistem

0.00

B. COMISIOANE DE PROCESARE ŞI DECONTARE
Comision pentru procesarea operaţiunilor de livrarea contra plată
(vânzare/cumpărare, operațiuni reversibile, executare garanţii prin
vânzare)

79.00

Comision pentru procesarea instrucțiunilor de anulare a pasului al doilea
(operațiuni reversibile)

95.00

Comision pentru procesarea operaţiunilor de livrare fără plată (transfer de
portofoliu, executare garanţii prin apropriere, substituire operațiuni
reversibile, apel în marjă)

95.00

Comision pentru procesarea evenimentelor de plată (plată de cupon, plată
dobândă, răscumpărare parţială, răscumpărare opţională, răscumpărare
totală)

10.50

Comision pentru procesarea rezultatelor pieţei primare

10.50

Comision pentru procesarea garanțiilor (înregistrare garanție, substituire
garanție, titluri în litigiu, transfer beneficiar garanție, transfer portofoliu
titluri evidențiate ca garanții, eliberare garanție)

95.00

Comision pentru decontarea fondurilor în TARGET2

Comision
pentru
decontarea
fondurilor aferente
operațiunilor DvP
în
euro,
prin
intermediul
TARGET2.

Comision pentru transfer SaFIR-Euroclear

Comision
pentru
procesarea
operaţiunii
de
livrare fără plată în
sistemul SaFIR şi

REGULILE SISTEMULUI DE ÎNREGISTRARE ŞI DECONTARE
A OPERAŢIUNILOR CU INSTRUMENTE FINANCIARE – SaFIR
SaFIR

Valoare comision
(RON)
comisioanele
percepute
de
Euroclear
pentru
transfer

Comision pentru custodie Euroclear

Comision perceput
de Euroclear

Comision pentru transfer SaFIR-RoClear

Comision
pentru
procesarea
operaţiunii
de
livrare fără plată în
sistemul SaFIR şi
comisioanele
percepute
de
RoClear
pentru
transfer

Comision pentru custodie RoClear

Comision perceput
de RoClear

C. COMISIOANE PENALIZATOARE
Comision pentru coada de aşteptare (În aşteptare pentru titluri, În
aşteptare pentru fonduri suplimentare, În aşteptare pentru confirmare
fonduri )

0.00

Comision penalizator pentru mesaje respinse automat de sistem (erori de
validare, mesaje transmise în afara timpului permis)

0.00

Comision penalizator pentru instrucţiuni excluse din compensare (plafon
de decontare insuficient, fonduri de rezervă în ReGIS insuficiente)

0.00

D. COMISIOANE ADMINISTRARE1
Comision administrare detalii participant/solicitare

10.00

Comision administrare detalii utilizatori/solicitare

10.00

Comision administrare profile utilizatori/solicitare

10.00

E. ALTE COMISIOANE
Elaborare de rapoarte la cerere

1

Administrarea reprezintă ansamblul operaţiunilor de înregistrare, modificare şi ştergere.
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Se vor stabili la data
solicitării, funcţie de
complexitatea
rapoartelor solicitate

REGULILE SISTEMULUI DE DEPOZITARE ŞI DECONTARE
A OPERAŢIUNILOR CU TITLURI DE STAT - SaFIR

SaFIR
Organizarea de sesiuni de instruire
Atestarea operatorilor SaFIR

Valoare comision
(RON)
725,80
80,65

Note:


Comisionul pentru procesarea tranzacţiilor DvP se va aplica în sistemul ReGIS doar cumpărătorului
instrumentelor financiare;



Comisionul pentru procesarea transferurilor de fonduri pe bază netă se va aplica în sistemul ReGIS ambelor
părţi;



Acest comision este destinat recuperării costurilor aferente participării SaFIR la TARGET2 și este compus
din următoarele: (i) comisionul de decontare a instrucțiunilor transmise de SaFIR în TARGET2,
reglementat de Eurosistem (în prezent, acesta este de 0,40 euro/tranzacție) şi (ii) cota parte din
comisioanele fixe achitate de BNR pentru participarea SaFIR la TARGET2, calculată anual în funcție de
nivelul comisioanelor fixe reglementat de Eurosistem și de numărul tranzacțiilor cu decontare în euro
prognozat de BNR pentru anul următor (de regulă, acesta este egal cu numărul tranzacțiilor cu decontare în
euro înregistrate în anul precedent).



Comisioanelor pentru „Organizarea de sesiuni de instruire” şi „Atestarea operatorilor SaFIR” li se va aplica
și TVA, conform prevederilor Codului fiscal în vigoare.



Comisioanele pentru transfer SaFIR-Euroclear, pentru custodie Euroclear, pentru transfer SaFIR-RoClear şi
pentru custodie RoClear se stabilesc în funcţie de comisioanele percepute de Euroclear, respectiv de
RoClear.
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