Χρεώσεις στα Μέλη ΧΑ για Διεξαγωγή Συναλλαγών επί Αξιών
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ΕΙΔΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ

Συναλλαγές επί Μετοχών, Δικαιωμάτων
προτίμησης, Δ.Α.Κ., Τίτλων παραστατικών
επί κινητών αξιών

Συναλλαγές επί Ομολόγων

Συνδρομές Μελών υπέρ ΧΑ (Απόφαση 24/17.7.2008 του ΔΣ της ΕΧΑΕ)
Χρηματιστηριακή συναλλαγή
Εισαγωγή εντολής για χρηματιστηριακή
συναλλαγή

0,015% επί της αξίας των ημερησίων
συναλλαγών

(1) (2) (3)

0,06 ευρώ ανά εντολή

(4) (5)

0,0001% επί της αξίας των ημερησίων
συναλλαγών
0,06 ευρώ ανά εντολή

Συνδρομή σε σχέση με το ύψος των ετήσιων καταρτιζόμενων συναλλαγών
Ύψος ετήσιας αξίας καταρτιζόμενων συναλλαγών μέλους σε (€)
0,01 - 150.000.000,00
150.000.000,01 - 500.000.000,00
500.000.000,01 - 1.000.000.000,00
1.000.000.000,01 - 2.500.000.000,00
2.500.000.000,01 - 5.000.000.000,00
5.000.000.000,01 - 10.000.000.000,00
10.000.000.000,01 - 15.000.000.000,00
15.000.000.000,01 - 20.000.000.000,00
20.000.000.000,01 και πάνω
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Ετήσια χρέωση σε (€)
0
2.000
18.000
25.000
60.000
70.000
180.000
200.000
300.000

Δικαιώματα υπέρ ΕΧΑΕ (Απόφαση 1/18.12.2006 του ΔΣ της ΕΧΑΕ)
Χρηματιστηριακή μεταβίβαση

0,025% επί της αξίας της χρηματιστηριακής
0,00625% επί της αξίας της
συναλλαγής για κάθε συμβαλλόμενο (αγοραστή-χρηματιστηριακής συναλλαγής για κάθε
πωλητή)
συμβαλλόμενο (αγοραστή, πωλητή)

Καταχώρηση εξωχρηματιστηριακών
μεταβιβάσεων

0,1% επί της αξίας της μεταβίβασης για κάθε
συμβαλλόμενο (αγοραστή-πωλητή)

0,015% επί της αξίας της μεταβίβασης για
κάθε συμβαλλόμενο (αγοραστή, πωλητή)

Aπό 1/1/2005 το ΚΑΑ εισπράττει για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου φόρο 0,15% επί της αξίας
της συναλλαγής χρηματιστηριακής μεταβίβασης μετοχών, ο οποίος βαρύνει τον πωλητή.
(1) Η εν λόγω προμήθεια ανέρχεται σε 0,010% εφόσον πρόκειται για προσυμφωνημένες συναλλαγές.
(2) Σε περίπτωση μεταβίβασης μετοχών συνολικής αξίας άνω των 150.000.000 ευρώ ανωνύμων εταιριών των οποίων οι μετοχές ανήκουν κατά πλειοψηφία στο Ελληνικό Δημόσιο
ή των οποίων το σύνολο του ενεργητικού υπερβαίνει τα 1.500.000.000 ευρώ από τους μετόχους στους αναδόχους της διάθεσης, μεταξύ των αναδόχων και από τους αναδόχους
ή δια των αναδόχων στους τελικούς επενδυτές, το Μέλος του ΧΑ που εκτελεί την συναλλαγή για λογαριασμό τόσο του αγοραστή όσο και του πωλητή, θα καταβάλει εφ' άπαξ στο ΧΑ
0,01% επί της ημερήσιας αξίας των παραπάνω συναλλαγών.
(3) Στην αξία των ημερησίων συναλλαγών του μέλους δεν συνυπολογίζονται τα πακέτα αποκατάστασης που καταρτίζονται σύμφωνα με τον κανονισμού του ΧΑ για τα
οποία τα δικαιώματα του ΧΑ καθορίζονται στο ποσό των 50€ ανά πακέτο αποκατάστασης.
(4) Οι πρώτες 300 εντολές ανά ημέρα, ανά Μέλος είναι δωρεάν
(5) Από την υποχρέωση καταβολής στο ΧΑ του ποσού των 0,06€ εξαιρείται το Μέλος του ΧΑ που έχει αποκτήσει την ιδιότητα του Ειδικού Διαπραγματευτή σε κινητή αξία,
για τις εντολές που εισάγει στο ΟΑΣΗΣ σε εκτέλεση των υποχρεώσεών του ειδικής διαπραγμάτευσης (ζεύγη εντολών αγοράς και πώλησης-quotes)

