AZӘRBAYCAN RESPUBLİKASININ HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLӘT REYESTRİ
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“Qiymәtli kağızlar bazarı haqqında” Azәrbaycan Respublikası Qanununun 16.16.4‑cü maddәsinә vә “Azәrbaycan
Respublikasının Mәrkәzi Bankı haqqında” Azәrbaycan Respublikası Qanununun 22.0.17‑ci maddәsinә әsasәn Azәrbaycan
Respublikası Mәrkәzi Bankının İdarә Heyәti
QӘRARA ALIR:
1. “Milli Depozit Mәrkәzinin xidmәt haqları” tәsdiq edilsin (әlavә olunur).
2. Hüquq departamentinә (Rәna Mәlikova) tapşırılsın ki, bu Qәrarın 3 gün müddәtindә Azәrbaycan Respublikasının Hüquqi
Aktların Dövlәt Reyestrinә daxil edilmәsi üçün Azәrbaycan Respublikasının Әdliyyә Nazirliyinә tәqdim edilmәsini tәmin etsin.
Mәrkәzi Bankın sәdri

Elman Rüstәmov
“Tәsdiq edilmişdir”
Azәrbaycan Respublikasının
Mәrkәzi Bankı
Qәrar № 52/3
“01” dekabr 2020‑ci il

Milli Depozit Mәrkәzinin xidmәt haqları

manatla ifadә edilmişdir
№

Xidmәt növlәri

Ödәnişin dövriliyi

[1]
Ödәnişin mәblәği

birdәfәlik

5

1. Hesabların açılması

1.2.

[2]
Depo vә emitent hesabının açılması
[3]
Nominal saxlayıcı hesabının açılması

1.3.

Mәrkәzi depozitarın üzvlәri üçün hesabların açılması

1.1.

2. Hesab üzrә çıxarışların verilmәsi vә mәlumatların tәqdim edilmәsi
Qiymәtli kağız mülkiyyәtçilәrinin reyestrindәn vә ya depo hesabından bir

haqq tutulmur
haqq tutulmur

№

Xidmәt növlәri

Ödәnişin dövriliyi

[1]
Ödәnişin mәblәği

2.1.

Qiymәtli kağız mülkiyyәtçilәrinin reyestrindәn vә ya depo hesabından bir
qiymәtli kağız üzrә deponentlәrә çıxarışların tәqdim olunması

birdәfәlik

1

2.2.

Bütün qiymәtli kağızlar üzrә depo hesabından çıxarışın tәqdim olunması

birdәfәlik

20

Qiymәtli kağız mülkiyyәtçilәrinin reyestrindәn emitentә ildә bir dәfә çıxarışın
haqq tutulmur
tәqdim olunması
Qiymәtli kağız mülkiyyәtçilәrinin reyestrindәn emitentә növbәti çıxarışların
2.4.
birdәfәlik
30
[4]
tәqdim olunması
Qiymәtli kağızlar üzrә aparılmış әmәliyyatlar haqqında mәlumatların
2.5.
birdәfәlik
5
deponentlәrә tәqdim olunması
3. Qiymәtli kağız mülkiyyәtçilәrinin reyestrinin aparılması üzrә emitentlәrә xidmәtlәrin göstәrilmәsi (hәr qiymәtli kağız buraxılışı üzrә)
[5]
2.3.

3.1.1.

[6]
Fond birjasında listinqdә olan qiymәtli kağızların mülkiyyәtçilәrinin
reyestrinin aparılması

illik

3.1.2.

Fond birjasında listinqdә olmayan qiymәtli kağızların mülkiyyәtçilәrinin
reyestrinin aparılması

illik

3.1.3.

Fond birjasında listinqdә olan qiymәtli kağızların mülkiyyәtçilәrinin
reyestrinin aparılması üzrә xidmәtlәrin bәrpası

birdәfәlik

3.1.4.

Fond birjasında listinqdә olmayan qiymәtli kağızların mülkiyyәtçilәrinin
reyestrinin aparılması üzrә xidmәtlәrin bәrpası

birdәfәlik

Azәrbaycan Respublikasının dövlәt qiymәtli kağızları vә Azәrbaycan
Respublikasının Mәrkәzi Bankının qiymәtli kağızlarının mülkiyyәtçilәrinin
reyestrinin aparılması
Azәrbaycan Respublikası tәrәﬁndәn yaradılan vә bütün sәhmlәri dövlәtә
3.1.6.
mәxsus sәhmdar cәmiyyәtlәrinin sәhm mülkiyyәtçilәrinin reyestrinin
aparılması
Azәrbaycan Respublikası tәrәﬁndәn yaradılan vә bütün sәhmlәri dövlәtә
3.1.7.
mәxsus sәhmdar cәmiyyәtlәrinin sәhm mülkiyyәtçilәrinin reyestrinin
aparılması üzrә xidmәtlәrin bәrpası
Sәhmdar investisiya fondunun sәhm mülkiyyәtçilәrinin vә paylı investisiya
3.1.8.
fondunun pay sahiblәrinin reyestrinin aparılması
[7]
4. Qiymәtli kağızların saxlanması üzrә xidmәtlәrin göstәrilmәsi
3.1.5.

nominal dәyәrin 0,02%‑i,
(minimum 50, maksimum
5000)
nominal dәyәrin 0,05%‑i,
(minimum 50, maksimum
8000)
gecikdirilmiş günlәrin sayına
görә nominal dәyәrin 0,05%‑i
(minimum 50, maksimum
7000)
gecikdirilmiş günlәrin sayına
görә nominal dәyәrin 0,1%‑i
(minimum 50, maksimum
10000)
haqq tutulmur

illik

600

haqq tutulmur
haqq tutulmur

4.1. Emitentlәr üzrә (hәr qiymәtli kağız buraxılışı üzrә)
4.1.1.

Fond birjasında listinqdә olan qiymәtli kağızların saxlanması

illik

4.1.2.

Fond birjasında listinqdә olmayan qiymәtli kağızların saxlanması

illik

4.1.3.

Fond birjasında listinqdә olan qiymәtli kağızların saxlanması xidmәtlәrinin
bәrpası

illik

4.1.4.

Fond birjasında listinqdә olmayan qiymәtli kağızların saxlanması
xidmәtlәrinin bәrpası

illik

4.1.5
4.1.6.

Azәrbaycan Respublikasının dövlәt qiymәtli kağızları vә Azәrbaycan
Respublikasının Mәrkәzi Bankının qiymәtli kağızlarının saxlanması
Azәrbaycan Respublikası tәrәﬁndәn yaradılan vә bütün sәhmlәri dövlәtә
mәxsus sәhmdar cәmiyyәtlәrinin sәhmlәrinin saxlanması

nominal dәyәrin 0,02%‑i,
(minimum 50, maksimum
5000)
nominal dәyәrin 0,05%‑i,
(minimum 50, maksimum
8000)
gecikdirilmiş günlәrin sayına
görә nominal dәyәrin 0,05%‑i
(minimum 50, maksimum
7000)
gecikdirilmiş günlәrin sayına
görә nominal dәyәrin 0,1%‑i
(minimum 50, maksimum
10000)
haqq tutulmur
haqq tutulmur

4.2. Deponentlәr üzrә
4.2.1

Sәnәdsiz qiymәtli kağızların saxlanması

4.2.2.

Sәnәdli qiymәtli kağızların saxlanması

[8]
5. Qiymәtli kağızların yerlәşdirilmәsi üzrә әqdlәrin qeydiyyatı
Dövlәt qiymәtli kağızlarının vә Azәrbaycan Respublikasının Mәrkәzi

haqq tutulmur
illik

bir әdәd qiymәtli kağız üzrә
2

№

Xidmәt növlәri

5.1.1.

Dövlәt qiymәtli kağızlarının vә Azәrbaycan Respublikasının Mәrkәzi
Bankının qiymәtli kağızlarının yerlәşdirilmәsi üzrә әqdlәrin qeydiyyatı

5.1.2.

Digәr qiymәtli kağızların yerlәşdirilmәsi üzrә әqdlәrin qeydiyyatı

Ödәnişin dövriliyi

[1]
Ödәnişin mәblәği

birdәfәlik

әqdin mәblәğinin 0,01%‑i
haqq tutulmur

[9]
6. Qiymәtli kağızların tәdavülü üzrә әqdlәrin qeydiyyatı
6.1.1.

Fond birjasında bağlanan әqdlәrinin qeydiyyatı

birdәfәlik

6.1.2.

Birjadankәnar bazarda vә notariat qaydasında bağlanan әqdlәrin
[10]
qeydiyyatı

birdәfәlik

6.1.3.
6.1.4.

Dövlәt qiymәtli kağızları vә Azәrbaycan Respublikasının Mәrkәzi Bankının
qiymәtli kağızları ilә bağlanan әqdlәrin qeydiyyatı
Qiymәtli kağızlara hüquqların vәrәsәliklә keçmәsi üzrә әmәliyyatların
qeydiyyatı

әqdin mәblәğinin 0,01%‑i
(minimum 1, maksimum
1000)
әqdin mәblәğinin 0,05%‑i
(minimum 3, maksimum
5000)
haqq tutulmur
haqq tutulmur

7. Mәhkәmә qәrarına әsasәn mülkiyyәt hüququnun ötürülmәsinin qeydiyyatı
7.1.

Mәhkәmә qaydasında әqd etibarsız hesab olunduğu halda qiymәtli kağızları
qәbul edәn tәrәfdәn

7.2.

Digәr hallarda әqd üzrә әvvәlki tәrәﬂәrin birinin xeyrinә olduqda

birdәfәlik

haqq tutulmur

[11]
8. Qiymәtli kağızlara repo әmәliyyatlarının qeydiyyatı
Dövlәt qiymәtli kağızları vә Azәrbaycan Respublikasının Mәrkәzi Bankının
8.1.
qiymәtli kağızları ilә aparılan repo әmәliyyatlarının qeydiyyatı
8.2.

Digәr qiymәtli kağızlarla repo әmәliyyatlarının qeydiyyatı

6‑cı hissәyә uyğun olaraq

haqq tutulmur
birdәfәlik

açılış әqdinin mәblәğinin
0,001%‑i

9. Emitentlәrә göstәrilәn digәr xidmәtlәr
9.1.

Sәhmdarların ümumi yığıncaqlarının tәşkili üzrә xidmәtlәr vә korporativ
xidmәtlәr haqqında qiymәtli kağız mülkiyyәtçilәrinin mәlumatlandırılması

birdәfәlik

400

9.2.

Dividendlәrin hesablanması vә onların ödәnilmәsi xidmәti

birdәfәlik

ödәnilәn dividend
mәblәğinin 0,2%‑i

9.3.
9.4.

Dövlәt qiymәtli kağızları vә Azәrbaycan Respublikasının Mәrkәzi Bankının
qiymәtli kağızları üzrә faizlәrin hesablanması vә ödәnilmәsi xidmәti
Azәrbaycan Respublikasının üzv olduğu beynәlxalq tәşkilatlar tәrәﬁndәn
buraxılan istiqrazların faizlәrinin hesablanması vә ödәnilmәsi xidmәti

haqq tutulmur
birdәfәlik

9.5.

Digәr istiqrazlar üzrә faizlәrin hesablanması vә ödәnilmәsi xidmәti

birdәfәlik

9.6.

Qiymәtli kağızların birlәşdirilmәsi, xırdalanması (bölünmәsi) vә
konvertasiyası

birdәfәlik

9.7.

Dövlәt qiymәtli kağızları, Azәrbaycan Respublikasının Mәrkәzi Bankının
qiymәtli kağızları vә Azәrbaycan Respublikasının üzv olduğu beynәlxalq
tәşkilatların istiqrazlarına beynәlxalq eynilәşdirmә nömrәlәrinin verilmәsi

9.8.

Digәr qiymәtli kağızlara beynәlxalq eynilәşdirmә nömrәlәrinin verilmәsi

ödәnilәn faiz mәblәğinin
0,1%‑i
ödәnilәn faiz mәblәğinin
0,2%‑i
әmәliyyat mәblәğinin
0,1%‑i
(minimum 1, maksimum
3000)
haqq tutulmur

birdәfәlik

50

[12]
10. Tәmin edilmiş istiqrazlar üzrә tәminatın sәrәncamçısı xidmәtlәrinin göstәrilmәsi
10.1.

[13]
İpoteka istiqrazları vә girovla tәmin edilmiş digәr istiqrazlar üzrә

illik

10.2.

Qarantiya ilә, dövlәt vә ya bәlәdiyyә zәmanәti ilә tәmin edilmiş istiqrazlar
üzrә

illik

nominal dәyәrin
0,065%‑i (minimum 500)
nominal dәyәrin
0,01%‑i (minimum 500)

11. Qiymәtli kağızların girovu ilә bağlı xidmәtlәr
11.1.

Girovun qeydiyyatı

birdәfәlik

20

11.2.

Maliyyә girovunun qeydiyyatı

birdәfәlik

0

11.3.

Girov hüququnda dәyişikliyin qeydiyyatı

birdәfәlik

10

11.4.

Sonrakı girovun qeydiyyatı

birdәfәlik

20

11.5.

Tәlәbin girov predmetinә yönәldilmәsi ilә әlaqәdar bildirişin qeydiyyatı

birdәfәlik

10

12. Üzvlük haqları
12.1.

Mәrkәzi depozitarın üzvü

13. Nominal saxlayıcıların hesablarının uçotunun aparılması

illik

3000
hәr nominal saxlayıcı ilә
razılaşma әsasında

[1]

Milli Depozit Mәrkәzinin xidmәt haqlarına әlavә dәyәr vergisi daxil edilmişdir.

[2]

Emitent hesabı depozitar sistemindә qiymәtli kağızların buraxılışı mәqsәdilә emitentin müraciәti әsasında açılan vә qiymәtli kağızlara dair müvafiq mәlumatları әks etdirәn
hesabdır.

[3]

Nominal saxlayıcı hesabı depozitar sistemindә nominal saxlayıcının müraciәti әsasında açılan vә müqavilә vә ya etibarnamә әsasında investorun tapşırığı ilә vә onun
xeyrinә qiymәtli kağızlara dair hüquqları әks etdirәn hesabdır.

[4]
[5]

Xidmәt haqqı Azәrbaycan Respublikasının Mәrkәzi Bankı vә Azәrbaycan Respublikasının Maliyyә Nazirliyindәn tutulmur.
Xidmәt haqqı dövriyyәdә olan istiqrazların nominal dәyәrinin ödәnilmәmiş hissәsinә hesablanır.

[6]

Fond birjasında listinqdә olan qiymәtli kağızlar emitent vә ya onun vәkil edilmiş nümayәndәsinin müraciәti әsasında Azәrbaycan Respublikasında fond birjası fәaliyyәti
üzrә lisenziyaya malik olan fond birjasının daxili qaydalarına uyğun olaraq listinqә qәbul edilmiş qiymәtli kağızlardır.

[7]
[8]

Xidmәt haqqı dövriyyәdә olan istiqrazların nominal dәyәrinin ödәnilmәmiş hissәsinә hesablanır.
Xidmәt haqqı qiymәtli kağızların mülkiyyәtçilәrindәn tutulur.

[9]

Xidmәt haqqı tәrәflәrin razılığı ilә hәr iki tәrәf arasında bәrabәr bölüşdürülür vә ya bir tәrәfdәn tam hәcmdә tutulur. Әqdin tәrәflәrindәn biri Azәrbaycan Respublikasının
Mәrkәzi Bankı vә ya İpoteka vә Kredit Zәmanәt Fondu olduqda, hәmin tәrәfdәn xidmәt haqqı tutulmur.

[10]
[11]
[12]
[13]

Alış qiymәti nominaldan aşağıdırsa әqdin mәblәği nominal qiymәt ilә hesablanır.
Xidmәt haqqı tәrәflәrin razılığı ilә hәr iki tәrәf arasında bәrabәr bölüşdürülür vә ya bir tәrәfdәn tam hәcmdә tutulur.
Xidmәt haqqı dövriyyәdә olan istiqrazların nominal dәyәrinin ödәnilmәmiş hissәsinә hesablanır.

İpoteka istiqrazları üzrә sәrәncamçı xidmәtlәri göstәrildikdә, ipoteka istiqrazlarının saxlanılması vә mülkiyyәtçilәrinin reyestrinin aparılması xidmәtlәri üzrә emitentdәn
haqq tutulmur.

