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Wykaz kosztów związanych z wykonywaniem zleceń nabycia i zbycia instrumentów finansowych ponosoznych przez klienta w Patron FX
OFERTA W PLATFORMIE WEB
OFERTA MT 4
TYP PROWIZJI
Otwarcie
Zamkniecie
OFERTA Standard*

nie dotyczy

nie dotyczy

OFERTA PRO**

15 PLN, 4 EUR, 4.4 USD, 3.2 GBP

15 PLN, 4 EUR, 4.4 USD, 3.2 GBP

OFERTA PLATINIUM***

2.6 EUR

2.6 EUR

OFERTA W PLATFORMIE WEB

OFERTA MT 4

SWAPY
Naliczane zgodnie z tablea na stronie www dla wszystkich typów ofert (standard, PRO, Platinuim)

SPREADY (spred średni)
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OFERTA Standard*
OFERTA PRO**

OFERTA PLATINIUM***

https://patronfx.pl/oferta-platformy-inwestycyjne/#swaps

OFERTA W PLATFORMIE WEB
OFERTA MT 4
https://patronfx.pl/oferta-platformy-inwestycyjne/#spreads
https://patronfx.pl/oferta-platformy-inwestycyjne/#spreads-pro
https://patronfx.pl/oferta-platformy-inwestycyjne/#spreads-pro

*oferta oprata na spreadzie bez prowizji
** oferta z niższym spredem i stałą prowizją zależną od waluty rachunku Klienta
*** oferta dla wybranych Klientów z prowadzona tylko na platformie MT4 tylko w EURO

Koszty i inne opłaty
Koszty wejścia i wyjścia z transakcji, czyli towarzyszące każdorazowemu otwarciu i zamknięciu pozycji są determinowane przez spread oraz inne potencjalne prowizje, których
wysokość zależy od produktu oraz rodzaju rachunku.
Standardowy spread wynosi 2 punkty bazowe. Każda transakcja w wysokości 1 lot, będzie się w tym przypadku wiązała z kosztem około $20. https://patronfx.pl/oferta-platformyinwestycyjne/#spreads

Prowizja
Opłata prowizyjna pobierana przy otwarciu oraz zamknięciu transakcji. Opłata dotyczy tylko rachunków PRO.https://patronfx.pl/oferta-platformy-inwestycyjne/#spreads-pro
Koszty utrzymywania pozycji powyżej jednego dnia są różne w zależności od pary walutowej. Są one publikowane na stronie internetowej i można je sprawdzić przed dokonaniem
transakcji: https://patronfx.pl/oferta-platformy-inwestycyjne/#swaps
Proszę pamiętać, że koszty utrzymywania pozycji występują jedynie w przypadku przetrzymania pozycji przez noc. Proszę być również świadomym tego, że w przypadku
przetrzymywania pozycji przez weekend, koszty utrzymywania pozycji zostaną naliczone w piątek za trzy dni.
Podatek dochodowy
Zgodnie z ustawią o podatku dochodowych od osób fizycznych , przychód z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw, które z nich wynikają,
jest stawką podatku dochodowego w wysokości 19%. Broker przesyła do inwestora odpowiedni formularza PIT-8C, w którym wykazane są wszystkie przychody i koszty za
ostatni rok podatkowy. Dane te następnie należy przenieść do PIT-38. Różnica dodatnia to zysk, od którego należy odliczyć podatek w wysokości 19%.

Pełne informacje o kosztach i innych opłatach można uzyskać na stronie www : https://patronfx.pl/oferta-platformy-inwestycyjne/#agreements PLIK : TABELA KOSZTÓW

