Tarif cədvəli

“Milli Depozit Mərkəzi” QSC tərəfindən göstərilən xidmətlər üzrə tariflər

N
1
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4
5
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11

Xidmət növləri

Qeydlər

1.1. Hesabların açılması
bir hesaba görə
1.2. Müxbir depo hesabının açılması2
bir hesaba görə
Qeydiyyata alınmış şəxsin rekvizitlərinin dəyişdirilməsi
hər dəyişiklik üçün
Qiymətli kağız sertifikatlarının təqdim olunması
bir sertifikata görə
Qiymətli kağız sahiblərinin reyestrindən və ya depo hesabından (bir
bir çıxarışa görə
subhesabı üzrə) ilk dəfə çıxarışların təqdim olunması
Qiymətli kağız sahiblərinin reyestrindən və ya depo hesabından (bir
bir çıxarışa görə
subhesabı üzrə) əlavə çıxarışların təqdim olunması
Depo hesabından çıxarışın (bütün subhesablar üzrə) təqdim
bir çıxarışa görə
olunması
Qiymətli kağız sahiblərinin reyestrinin təqdim olunması
ildə bir dəfə
Qiymətli kağız sahiblərinin əlavə reyestrinin təqdim olunması
hər əlavə reyestrə görə
Səhmdarların ümumi yığıncaqlarının təşkili üzrə xidmətlər
göstərilmiş xidmətə görə
Qiymətli kağızlar üzrə dividendlərin və istiqraz üzrə faizlərin hesablanması və onların ödənilməsində vasitəçilik
10.1. Qiymətli kağızlar üzrə dividendlərin hesablanması və onların
dividendlər üçün ayrılmış məbləğdən
ödənilməsində vasitəçilik
10.2. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi tərəfindən
buraxılan istiqrazlar üzrə faizlərin hesablanması və onların
haqq ödənilmir
ödənilməsində vasitəçilik
10.3. Digər istiqraz üzrə faizlərin hesablanması və onların
istiqraz sahiblərinə ödənilən məbləğdən
ödənilməsində vasitəçilik
10.4. Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının notları üzrə
faizlərin və ya digər ödənişlərin hesablanması və onların
haqq ödənilmir
ödənilməsində vasitəçilik
Sənədli və sənədsiz qiymətli kağızların saxlanması (deponentləşdirilməsi) üzrə xidmətlərin göstərilməsi 3,4,9
11.1. Emitentlər üçün
11.1.1. Tam dövlət mülkiyyətində olan emitentlər5
illik ödəniş olaraq
11.1.2. Digər emitentlər
a) qiymətli kağızların saxlanmağa qəbulu üçün
birdəfəlik ödəniş olaraq qiymətli kağızların
nominal dəyərinin:
Bakı şəhərində yerləşən emitentlər üzrə
Digər şəhər və rayonlarda yerləşən emitentlər
üzrə
b) qiymətli kağızların saxlanması üçün illik
ödəniş olaraq qiymətli kağızların nominal
dəyərinin:
Bakı şəhərində yerləşən emitentlər üzrə

Ödənişin məbləği
Hüquqi şəxslər üçün
Fiziki şəxslər üçün
AZN
AZN
8
4
50
haqq ödənilmir
haqq ödənilmir
50
50
haqq ödənilmir

haqq ödənilmir

1

1

20

20

haqq ödənilmir
30
500 + Təşkilati xərclər

-

0,2% + Təşkilati xərclər
-

-

0,2% + Təşkilati xərclər
-

-

250

-

0,025%

-

0,0125%

-

0,025%

-

1

Digər şəhər və rayonlarda yerləşən emitentlər
üzrə
11.2. Deponentlər üçün
11.2.1. Sənədsiz qiymətli kağızlar üzrə

11.2.2. Sənədli qiymətli kağızlar üzrə

11.3. Dövlət özəlləşdirmə çeklərinin saxlanmasına görə

12

13

-

0,025%
0,025%
qiymətli kağızların saxlanmağa qəbulu və
(10
AZN-dən
aşağı,
10000
saxlanması üçün illik ödəniş olaraq qiymətli
(10 AZN-dən aşağı, 10000 AZNkağızların (hər buraxılış üçün) nominal dəyərinin: AZN-dən yuxarı olmamaq
dən yuxarı olmamaq şərtilə)
şərtilə)
a) qiymətli kağızlar saxlanmağa qəbul edilərkən 1
(bir) ədəd qiymətli kağız müqabilində birdəfəlik
0,2
0,2
ödəniş olaraq
b) qiymətli kağızların saxlanması üçün 1 (bir)
ədəd qiymətli kağız müqabilində aylıq ödəniş
0,2
0,2
olaraq
a) dövlət özəlləşdirmə çekləri saxlanmağa qəbul
edilərkən 1 (bir) özəlləşdirmə payı (4 çek)
0,02
0,02
müqabilində birdəfəlik ödəniş olaraq
b) dövlət özəlləşdirmə çeklərinin saxlanması üçün
1 (bir) özəlləşdirmə payı (4 çek) müqabilində
1 günə- (P х 0,02) qəp. 6 1 günə- (P х 0,02) qəp. 6
aylıq ödəniş olaraq
haqq ödənilmir
haqq ödənilmir

11.4. Dövlət özəlləşdirmə opsionlarının saxlanmasına görə
11.5. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi tərəfindən
buraxılan istiqrazların, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının
notlarının saxlanmasına görə
Qiymətli kağız sahiblərinin reyestrinin aparılması üzrə xidmətlərin göstərilməsi 3,4
12.1. Tam dövlət mülkiyyətində olan emitentlər5
illik ödəniş olaraq
12.2. Digər emitentlər
a) qiymətli kağız sahiblərinin reyestrinin ilkin
formalaşdırılması üçün birdəfəlik ödəniş olaraq
qiymətli kağızların nominal dəyərinin:
Bakı şəhərində yerləşən emitentlər üzrə
Digər şəhər və rayonlarda yerləşən emitentlər
üzrə
b) qiymətli kağız sahiblərinin reyestrinin
aparılması üçün illik ödəniş olaraq qiymətli
kağızların nominal dəyərinin:
Bakı şəhərində yerləşən emitentlər üzrə
Digər şəhər və rayonlarda yerləşən emitentlər
üzrə
12.3. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi tərəfindən
buraxılan istiqrazların, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının
notlarının sahiblərinin
reyestrinin aparılmasına görə
12.4.Qiymətli kağız sahiblərinin reyestrinin aparılması üzrə
xidmətlərin bərpası

0,0125%

xidmət haqqı düsturla hesablanır

haqq ödənilmir

haqq ödənilmir

250

-

0,025%

-

0,0125%

-

0,025%

-

0,0125%

-

haqq ödənilmir

haqq ödənilmir

“Bərpa tarixinə qüvvədə olan tarif üzrə qiymətli kağız
sahiblərinin reyestrinin aparılmasına görə haqq bölünsün 365
gün vurulsun fasilə müddəti (təqvim günü ilə) ilə

Əlavə emissiyanın uçota alınması

2

13.1. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi tərəfindən
buraxılan istiqrazların, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının
notlarının əlavə emissiyanın uçota alınması
13.2. Digər qiymətli kağızların əlavə emissiyanın uçota alınması
14

haqq ödənilmir

haqq ödənilmir

emissiya edilmış qiymətli kağızların ümumi
həcmindən emitent tərəfindən ödənilir

0,1%
(5 AZN-dən aşağı, 1500
AZN-dən yuxarı olmamaq
şərtilə)

-

Qiymətli kağızların tədavülü, təkrar bazarda qiymətli kağızlar üzrə əqdlərin qeydiyyatı7
14.1. Səhmlər üzrə

14.1.1. Birja əqdlərinin qeydiyyatı

14.1.2. Birjadankənar əqdlərin qeydiyyatı

14.2. İstiqrazlar üzrə
14.2.1. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi tərəfindən
buraxılan istiqrazlar üzrə əqdlərin qeydiyyatı
14.2.2. Digər İstiqrazlar üzrə

Əqdlərin qeydiyyatına görə xidmət haqqı
səhmlərin alqı-satqısı və ya digər yolla
mülkiyyət hüququnun dəyişməsinə görə hər
bir əqd üzrə əqdin ümumi məbləğindən
400 AZN qədər
400 AZN və yuxarı, 1 000 AZN qədər
1 000 AZN və yuxarı, 2 000 AZN qədər
2 000 AZN və yuxarı, 4 000 AZN qədər
4 000 AZN və yuxarı, 10 000 AZN qədər
10 000 AZN və yuxarı, 20 000 AZN qədər
20 000 AZN və yuxarı, 40 000 AZN qədər
40 000 AZN və yuxarı, 100 000 AZN qədər
100 000 AZN və yuxarı, 200 000 AZN qədər
200 000 AZN və yuxarı, 300 000 AZN qədər
300 000 AZN və yuxarı, 500 000 AZN qədər
500 000 AZN və yuxarı, 700 000 AZN qədər
700 000 AZN və yuxarı, 1 000 000 AZN qədər
1 000 000 AZN və yuxarı
400 AZN qədər
400 AZN və yuxarı, 1 000 AZN qədər
1 000 AZN və yuxarı, 2 000 AZN qədər
2 000 AZN və yuxarı, 4 000 AZN qədər
4 000 AZN və yuxarı, 10 000 AZN qədər
10 000 AZN və yuxarı, 20 000 AZN qədər
20 000 AZN və yuxarı, 40 000 AZN qədər
40 000 AZN və yuxarı, 100 000 AZN qədər
100 000 AZN və yuxarı, 200 000 AZN qədər
200 000 AZN və yuxarı, 300 000 AZN qədər
300 000 AZN və yuxarı, 500 000 AZN qədər
500 000 AZN və yuxarı, 700 000 AZN qədər
700 000 AZN və yuxarı, 1 000 000 AZN qədər
1 000 000 AZN və yuxarı
-

3
4
5
10
20
50
100
250
400
700
1000
1500
2000
3000
6
8
10
20
40
100
200
500
800
1400
2000
3000
4000
6000

3
4
5
10
20
50
100
250
400
700
1000
1500
2000
3000
6
8
10
20
40
100
200
500
800
1400
2000
3000
4000
6000

haqq ödənilmir

haqq ödənilmir

0,025%

0,025%

3

14.3. Dövlət özəlləşdirmə çekləri və opsionlar üzrə

14.4 Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının notları üzrə
əqdlərin qeydiyyatı
15

16
17

18

Əqdlərin qeydiyyatına görə xidmət haqqı
istiqrazların alqı-satqısı və ya digər yolla mülkiyyət
hüququnun dəyişməsinə görə hər bir əqd üzrə əqdin
ümumi məbləğindən
Dövlət özəlləşdirmə çekləri ilə əqdin qeydiyyatı
zamanı əqdin aparılması tarixinə özəlləşdirmə
çeklərinin rəsmi qiyməti, dövlət özəlləşdirmə
opsionları ilə əqdin qeydiyyatı zamanı əqdin
aparılması tarixinə özəlləşdirmə opsionlarının rəsmi
qiyməti əsas götürülməklə əqdin ümumi
məbləğindən
-

(3 AZN-dən aşağı, 250 AZN-dən
yuxarı olmamaq şərtilə)

(3 AZN-dən aşağı, 250
AZN-dən yuxarı
olmamaq şərtilə)

0,2%

0,2%

haqq ödənilmir

haqq ödənilmir

Qiymətli kağızlara repo/əks repo əməliyyatların aparılması
15.1. Repo/əks repo əməliyyatları aparılması zamanı repo predmeti
qismində Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi tərəfindən
haqq tutulmur
buraxılan istiqrazlar, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının
notları olduqda
15.2. Digər qiymətli kağızlar ilə repo/əks repo əməliyyatları
haqq açılış əqdi həcmindən tərəflərin razılığı ilə, hər
3 günə dək, hər gün üçün 0,001% ; 3 gündən artıq olduqda –
aparılması
iki tərəf arasında bərabər bölüşdürülür və ya bir
bütün müddət üçün 0,003%
tərəfdən tam həcmdə tutulur
Qiymətli kağızlara hüquqların vərəsəliklə keçməsi üzrə
Qiymətli kağızların sayından asılı olmayaraq hər bir
1
1
əməliyyatların qeydiyyatı
depo hesab üzrə aparılan əməliyyata görə
Qiymətli kağızlarla qlobal əməliyyatlar
17.1. Qiymətli kağızlarla xırdalanma (split) və birləşdirmə
Müəssisə üzrə mövcud hesabların sayı
(konsolidasiya) əməliyyatlarının aparılması
a) 100-dək olduqda
300
b) 100-500-dək olduqda
500
c) 500-dən artıq olduqda
1000
17.2. Qiymətli kağızlarla konvertasiya əməliyyatlarının aparılması I. Qlobal konvertasiya əməliyyatları zamanı
qiymətli kağızları konvertasiya edilən müəssisə
(müəssisələr) üzrə mövcud hesabların sayı (cəmi)
a) 100-dək olduqda
300 x N8
b) 100-500-dək olduqda
500 х N8
c) 500-dən artıq olduqda
1000 х N8
II. İndividual konvertasiya əməliyyatları zamanı
konvertasiya edilən qiymətli kağızların (daha
0,2%
0,2%
yüksək nominal dəyərə malik hissənin) nominal
dəyərinin
Qiymətli kağızlar ilə əqdlərin bağlanması nəticəsində pul vəsaitləri və qiymətli kağızlar üzrə öhdəliklərin və tələblərin müəyyənləşdirilməsi, pul vəsaitləri üzrə hesablaşmaların
aparılması
18.1. Qiymətli kağızlar ilə əqdlərin bağlanması nəticəsində pul
vəsaitləri və qiymətli kağızlar üzrə öhdəliklərin və tələblərin
haqq ödənilmir
haqq ödənilmir
müəyyənləşdirilməsi
18.2. Qiymətli kağızlar ilə əqdlərin bağlanması nəticəsində pul
haqq ödənilmir
haqq ödənilmir
vəsaitləri üzrə hesablaşmaların aparılması

4

19

20

21

Qiymətli kağızlara beynəlxalq kodların verilməsi
19.1. Qiymətli kağızlara CFI kodlarının verilməsi
hər qiymətli kağız buraxılışına
100
19.2. İnvestisiya və törəmə qiymətli kağızlarına ISIN kodlarının
hər qiymətli kağız buraxılışına
haqq ödənilmir
verilməsi
19.3. Digər qiymətli kağızlara ISIN kodlarının verilməsi
hər qiymətli kağız buraxılışına
100
19.4. Qiymətli kağızların ISIN və CFI kodlarının dəyişdirilməsi və
hər qiymətli kağız buraxılışına
haqq ödənilmir
ya ləğv edilməsi
Müxbir depozitarlara xidmətlərin göstərilməsi
20.1. Müxbir depozitara birja ilə elektron sənəd mübadiləsi imkanın
1000
yaradılması(illik rüsum)
20.2. Müxbir depozitar birja ilə elektron sənəd mübadiləsi imkanından istifadə edərək əməliyyatların aparılmasına dair xidmət haqqını bu tariflərin 14.1.1., 14.2.2. əsasən ödəyir
Sərəncamçı xidmətlərinin göstərilməsi üzrə emitentlərdən tutulan xidmət haqqı
21.1. Girovla təmin edilmiş istiqrazlar üzrə girov predmeti ipoteka Xidmət haqqı məbləğinə təmin edilmiş istiqrazların Təmin edilmiş istiqrazların buraxılışının həcmindən illik
kağızları, ipoteka kağızları üzrə tələb hüquqları olduqda
saxlanılması, onlara dair mülkiyyət hüququnun
olaraq
dəyişməsi üzrə əqdlərin qeydiyyatı, istiqraz
10 000 000 AZN-nə qədər
0,1% (500 AZN-dən aşağı
sahiblərinin reyestrinin aparılması və sərəncamçı
olmamaq şərtilə)
xidmətlərin göstəriliməsi daxildir
10 000 000 AZN –dən
0,09%
20 000 000 AZN-dək
20 000 000 AZN- dən 40
0,081%
000 000 AZN -dək
40 000 000 AZN-dən - 60
0,073%
000 000 AZN-dək
60 000 000 AZN- dən yuxarı
0,067%
21.2. Təmin edilmiş istiqrazlar üzrə təminat qismində digər əmlak Xidmət haqqı MDM və istiqrazların emitenti ilə
olduqda
bağlanılan müqavilə ilə müəyyən edilir
21.3. Törəmə qiymətli kağızları üzrə
Sərəncamçı xidmətlərin göstərilməsi və xidmət
haqqı müqavilə ilə müəyyən edilir

1

Dövlət özəlləşdirmə çeklərinin saxalnması istisna olmaqla Preyskurantda Tarif cədvəlində qeyd edilmiş tariflərə əlavə dəyər vergisi daxil edilməmişdir (qiymətli kağızların tədavülü ilə bağlı əməliyyatların əlavə dəyər vergisindən azad
olunduğu nəzərə alınmalıdır). Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 22.06.2005-ci il tarixli 116 saylı Qərarına əsasən: “...Qəpiyin kəsir hissəsi yarım qəpikdən az olarsa məbləğ tam qəpiyədək azaldılmalı, bu hissə yarım qəpiyə
bərabər və daha çox olduqda məbləğ tam qəpiyədək artırılmalıdır”.
2
Xidmətlərin ödənilməsi üzrə depozitarlararası münasibətlər xüsusi müqavilə ilə tənzimlənir.
3
Emitentlərə müqavilələr və onların tərkib hissəsi olan əlavələr (buraxılan hər bir qiymətli kağız üzrə ) əsasında göstərilən xidmətlərə görə:
Bakı şəhərində yerləşən emitentlər üçün ümumi illik xidmət haqqının minimumu 100 AZN, maksimumu isə 10000 AZN məbləğində müəyyən edilir.
Digər şəhər və rayonlarda yerləşən emitentlər üçün ümumi illik xidmət haqqının minimumu 50 AZN, maksimumu isə 5000 AZN məbləğində müəyyən edilir.
4
Mənzil sertifikatların saxlanması və və ya Reyestrin aparılması üzrə xidmət haqqları birdəfəlik olaraq bütün tədavül müddətinə götürülür. (Mənzil sertifikatların sahiblərinə müvafiq mənzillərə mülkiyyət hüquqlarını təsdiq edən
sənədlərin təqdim edilməsi, mənzil sertifikatının ödənilməsi barədə məlumatın, mənzil sertifikatları sahibinin mülkiyyətinə mənzil sertifikatında göstərilən mənzilin verilməsinin dövlət qeydiyyatına alınmasına dair müvafiq sənədin
surətinin və ya mənzil sertifikatlarının sahiblərinə mənzil sertifikatının nominal dəyərinin və buraxılış şərtləri ilə müəyyən edilmiş kompensasiyanın ödənilməsinin təsdiq edən sənədin MDM-ə təqdim edilməsi müddəti ərzində
saxlanılması və mənzil sertifikatalrının sahiblərinin reyestrin aparılmasına dair xidmət haqqı tam olaraq əvvəlcədən ödənilir.)
5
Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi tərəfindən buraxılan istiqrazlara, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının notlarına və investisiya qiymətli kağızları olmayan qiymətli kağızlara şamil edilmir. Azərbaycan Respublikasının
Maliyyə Nazirliyi tərəfindən buraxılan istiqrazlara, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının notlarına bu tariflər cədvəlinin 11.5 və 12.3-cü bəndləri, investisiya qiymətli kağızları olmayan qiymətli kağızlara isə 11.1.2 və 12.2-ci
bəndləri ilə nəzərdə tutulmuş qaydalar tətbiq edilir.
6
P-dövlət özəlləşdirmə paylarının sayı, 0,02-vurma əmsalı
7
Əqdin ümumi məbləği alqı-satqı müqaviləsində göstərilmiş qiymətlə, lakin qiymətli kağızın nominal dəyərindən aşağı olmayaraq müəyyən edilir. Xidmət haqqın ümumi məbləği tərəflərin razılığı ilə, hər iki tərəf arasında bərabər
bölüşdürülür və ya bir tərəfdən tam həcmdə tutulur.
8
N-konvertasiya edilən qiymətli kağız növlərinin sayı
9
Sənədsiz qiymətli kağızlar üzrə, emitentin müqavilə öhdəliyini icra edilməməsi səbəbindən qiymətli kağızların saxlanması üzrə xidmətlərin göstərilməsi barədə müqavilə MDM tərəfindən ləğv edilərsə və emitent həmin müqavilənin
ləğvindən sonra qiymətli kağızların digər depozitarda saxlanmasını təmin etməzsə, qiymətli kağızların saxlanması xidmətlərinin göstərilməsi ilə əlaqədar müqavilənin bağlanması məqsədilə təkrar MDM-ə müraciət etdiyi təqdirdə MDM
müqavilənin bağlanması üçün aşağıdakı düsturla tarif tətbiq edir: bərpa tarixinə qüvvədə olan tarif üzrə qiymətli kağızların saxlanmasına görə haqq bölünsün 365 gün vurulsun fasilə müddəti (təqvim günü ilə).
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