
ТАКСИ И КОМИСИОНИ ПРИ ТЪРГОВИЯ С ОПЦИИ 

 

Северна Америка 

Комисионите при търговия с опции включват комисиона за Interactive Brokers, която е 

базирана на месечния оборот, обменни и регулаторни такси
1
. 

 
САЩ – SMART ROUTED ПОРЪЧКИ

2
 

МЕСЕЧЕН ОБОРОТ КОМИСИОНА МИНИМАЛНА КОМИСИОНА 

<= 10,000  

Премия < USD 0.05 USD 0.50 на контракт USD 2.00 

Премия < USD 0.10 

Премия => USD 0.10 
USD 1.00 на контракт USD 2.00 

Премия => USD 0.05 USD 1.30 на контракт USD 2.00 

10,001 - 50,000  

Премия < USD 0.05 USD 0.50 на контракт USD 2.00 

Премия => USD 0.05 USD 1.00 на контракт USD 2.00 

50,001 – 100,000  

Всички премии USD 0.50 на контракт USD 2.00 

=> 100,001  

Всички премии USD 0.30 на контракт USD 2.00 

 

 
САЩ – DIRECT ROUTED ПОРЪЧКИ 

МЕСЕЧЕН ОБОРОТ КОМИСИОНА МАКСИМАЛНА КОМИСИОНА 

Всички премии USD 2.00 на контракт USD 2.00 

  

 

 

 

https://www.interactivebrokers.eu/en/index.php?f=1685


 
САЩ – БОРСОВИ ТАКСИ 

AMEX MERCURY 

BATS MIAX 

BOX MIAX PEARL 

C2 MIAX EMERALD 

CBOE 
 
NASDAQOM 

EDGX 
 
NASDAQ OMX BX Options Exchange 

GEMINI 
 
NYSE Arca (PSE) 

ISE PHLX 

 

 
САЩ – РЕГУЛАТОРНИ ТАКСИ 

 КОМИСИОНА 

Регулаторна такса 
4,5

  USD 0.0660 на контракт 

 

 
САЩ – ТРАНЗАКЦИОННИ ТАКСИ 

 КОМИСИОНА 

Транзакционни такси 
6
 

 
USD 0.0000102 * стойността на агрегираните 
продажби 

FINRA такса USD 0.004 * Продаденото количество 

 

 
САЩ – ТАКСИ ЗА КЛИРИНГ 

 КОМИСИОНА 

От 1 до 2,750 контракта  USD 0.0660 на контракт 

Над 2,750 контракта USD 110.00 на сделка 

 

 

https://www.interactivebrokers.eu/en/index.php?f=1197&nhf=T
https://www.interactivebrokers.eu/en/index.php?f=17654&nhf=T
https://www.interactivebrokers.eu/en/index.php?f=1328&nhf=T
https://www.interactivebrokers.eu/en/index.php?f=4806&nhf=T
https://www.interactivebrokers.eu/en/index.php?f=1198&nhf=T
https://www.interactivebrokers.eu/en/index.php?f=23923&nhf=T
https://www.interactivebrokers.eu/en/index.php?f=1514&nhf=T
https://www.interactivebrokers.eu/en/index.php?f=42762&nhf=T
https://www.interactivebrokers.eu/en/index.php?f=1199&nhf=T
https://www.interactivebrokers.eu/en/index.php?f=1201&nhf=T
https://www.interactivebrokers.eu/en/index.php?f=1201&nhf=T
https://www.interactivebrokers.eu/en/index.php?f=15926&nhf=T
https://www.interactivebrokers.eu/en/index.php?f=4099&nhf=T
https://www.interactivebrokers.eu/en/index.php?f=4099&nhf=T
https://www.interactivebrokers.eu/en/index.php?f=5598&nhf=T
https://www.interactivebrokers.eu/en/index.php?f=1203&nhf=T
https://www.interactivebrokers.eu/en/index.php?f=1203&nhf=T
https://www.interactivebrokers.eu/en/index.php?f=1200&nhf=T
https://www.interactivebrokers.eu/en/index.php?f=1202&nhf=T


 
КАНАДА 

МЕСЕЧЕН ОБОРОТ КОМИСИОНА МИНИМАЛНА КОМИСИОНА 

<= 10,000  

Всички премии CAD 2.50 на контракт CAD 3.00 

10,001 - 50,000  

Всички премии CAD 2.30 на контракт CAD 3.00 

50,001 - 100,000  

Всички премии CAD 2.10 на контракт CAD 3.00 

=> 100,000  

Всички премии CAD 2.00 на контракт CAD 3.00 

 

Забележки: 

1. Разходите, които са платени от Interactive Brokers на съответните борси, регулатори, 
клиринг къщи и трети страни може да бъдат по-ниски, отколкото тези, които Interactive 
Brokers начислява на клиентите. Например, Intaractive Brokers може да получи отстъпка 
за по-голям обем, която няма да прехвърли към клиента. Също така, отстъпките, които 
Intaractive Brokers прави на клиента, може да бъдат по-ниски, отколкото отстъпките, 
които са направени на Intaractive Brokers.  

2. Достъпът до IB SmartRouting за инструменти, които са регистрирани в САЩ, 
обикновено са достъпни само за професионални клиенти.. 

3. Изтъргуваните обеми от САЩ и Канада се комбинират за целите на изчисляването на 
месечния оборот. 

4. Регулаторна такса се начислява на следните борси: AMEX, BATS, BOX, CBOE, CBOE2, 
EDGX, EMERALD, ISE, GEMINI, MERCURY, MIAX, NOM, NASDAQBX, PSE и PHLX. 

5. Таксата се прилага за изпълнения, които се начисляват в клиентската сметка в 
клиринговата къща. Това обикновено са транзакции на публични и професионални 
клиенти,  

6. Транзакционните разходи се начисляват само за поръчките за продажба.  

 

 Комисионите се начисляват за всички типове поръчки. 

 Модифицираните поръчки ще бъдат третирани като анулиране на съществуващи 
поръчки и замяната им с нови. На определени борси това може да бъде третирано като 
нова поръчка и да бъде обложена с допълнителна комисиона. Например, ако се 
подаде поръчка за 200 акции, от които само 100 акции се изпълнят, след което 
модифицирате поръчката и останалите 100 акции се изпълнят, комисионата ще се 
приложи и за двете сделки. Поръчките, които се оставят и за през нощта за следващ 
работен ден, ще се считат за нови поръчки. 

 

 

 

 



Европа 

Комисионите при търговия с опции включват комисиона за Interactive Brokers, обменни 

такси и такси за клиринг. ДДС се прилага отделно за съответните услуги, където е 

приложимо.
1,2  

Европейските и азиатските опции върху индекси се считат като част от 

фючърсите за целите на ценообразуването. Изтъргуваните обеми при тях се 

комбинират с изтъргуваните обеми при фючърсите за целите на изчислението. Те не се 

комбинират с изтъргуваните месечни обеми на опции върху акции.   

 

 
ЕВРОПЕЙСКИ ОПЦИИ ВЪРХУ АКЦИИ 
 

 КОМИСИОНА МИНИМАЛНА КОМИСИОНА 

Опции върху шведски акции 

0.70% от стойността на 
сделката, минимум SEK 0.50 
на контракт, плюс външни 
такси 

SEK 20.00
3
 

 

 
ЕВРОПЕЙСКИ ОПЦИИ ВЪРХУ АКЦИИ – КОМИСИОНИ ОБВЪРЗАНИ С ОБЕМА 

4 

 

МЕСЕЧЕН ОБОРОТ EUR GBP CHF 

MINI OPTIONS 
EURONEXT 
PARIS EUR 5 

<= 8,000 2.00 2.00 2.70 0.30 

8,001 - 40,000 1.40 1.40 1.90 0.20 

40,001 - 80,000 0.80 0.80 1.20 0.10 

=> 80,000 0.50 0.50 0.70 0.06 

 

 
ЕВРОПЕЙСКИ ОПЦИИ ВЪРХУ ИНДЕКСИ 

4
 
 

 

МЕСЕЧЕН 
ОБОРОТ 

USD 
 

EUR 
 

GBP 
 

CHF 
 

SEK 
 

NOK 
 

<= 1,000 2.10 1.80 1.20 2.80 20 20 

1,001 - 10,000 1.30 1.20 0.90 1.80 16 16 

10,001 - 20,000 0.90 0.80 0.60 1.20 12 12 

> 20,000 0.50 0.50 0.30 0.70 8 8 

 

 



 
БОРСОВИ И РЕГУЛАТОРНИ ТАКСИ 
 

 
БЕЛГИЯ 

 
EURONEXT.LIFFE 
 

 
ФРАНЦИЯ  

 
EURONEXT.LIFFE 
 

 
ГЕРМАНИЯ  EUREX 

 
ИТАЛИЯ  IDEM 

 
НИДЕРЛАНДИЯ  

 
EURONEXT.LIFFE  
 

 
ИСПАНИЯ  
 

 
MEFF 

 

 
ШВЕЦИЯ  

STOCKHOLM DERIVATIVES EXCHANGE 
(OMS)  
 

 
ШВЕЙЦАРИЯ  

 
EUREX 
 

 
ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО  

 
EURONEXT.LIFFE 
 

 

Забележки: 

1. Разходите, които са платени от Interactive Brokers на съответните борси, регулатори, 
клиринг къщи и трети страни може да бъдат по-ниски, отколкото тези, които Interactive 
Brokers начислява на клиентите. Например Intaractive Brokers може да получи отстъпка 
за по-голям обем, която няма да прехвърли към клиента. Също така, отстъпките, които 
Intaractive Brokers прави на клиента, може да бъдат по-ниски отколкото отстъпките, 
които са направени на Intaractive Brokers.  

2. Данъчните разходи (Обединено Кралство=0.5%), свързани с упражняването на опцията 
се прехвърлят директно към клиента. 

3. Борсовите такси за опциите върху шведски акции не се включват при определянето на 
минимума за поръчка. Те се начисляват допълнително в допълнение към посочените 
комисиони.  

4. Изтъргуваните обеми върху опции върху индекси се комбинират с фючърсите и 
опциите върху фючърси за цените на изчисляването на месечния оборот. Не се 
включват при изчислението на месечния оборот за опциите върху акции, за целите на 
изчислението на комисионните. 

5. За целите на определянето на изтъргувания месечен обем, всеки „Mini options Euronext 
Paris” контракт ще се счита за 1/10 от обема на един стандартен контракт на опции 
върху акции на същата борса. 

 

 

 

https://www.interactivebrokers.eu/en/index.php?f=641&nhf=T
https://www.interactivebrokers.eu/en/index.php?f=655&nhf=T
https://www.interactivebrokers.eu/en/index.php?f=650&nhf=T
https://www.interactivebrokers.eu/en/index.php?f=651&nhf=T
https://www.interactivebrokers.eu/en/index.php?f=634&nhf=T
https://www.interactivebrokers.eu/en/index.php?f=1201&nhf=T
https://www.interactivebrokers.eu/en/index.php?f=1201&nhf=T
https://www.interactivebrokers.eu/en/index.php?f=4099&nhf=T
https://www.interactivebrokers.eu/en/index.php?f=4099&nhf=T
https://www.interactivebrokers.eu/en/index.php?f=654&nhf=T
https://www.interactivebrokers.eu/en/index.php?f=4151&nhf=T
https://www.interactivebrokers.eu/en/index.php?f=4151&nhf=T
https://www.interactivebrokers.eu/en/index.php?f=1203&nhf=T
https://www.interactivebrokers.eu/en/index.php?f=1203&nhf=T
https://www.interactivebrokers.eu/en/index.php?f=660&nhf=T
https://www.interactivebrokers.eu/en/index.php?f=660&nhf=T
https://www.interactivebrokers.eu/en/index.php?f=653&nhf=T


 

 Комисионите се начисляват за всички типове поръчки. 

 Модифицираните поръчки ще бъдат третирани като анулиране на съществуващи 
поръчки и замяната им с нови. На определени борси това може да бъде третирано като 
нова поръчка и да бъде обложена с допълнителна комисиона. Например, ако се 
подаде поръчка за 200 акции, от които само 100 акции се изпълнят, след което 
модифицирате поръчката и останалите 100 акции се изпълнят, комисионата ще се 
приложи и за двете сделки. Поръчките, които се оставят и за през нощта за следващ 
работен ден, ще се считат за нови поръчки. 
 
 

 

Азиатско-Тихоокеански регион 

Комисионите при търговия с опции включват комисионна за Interactive Brokers, която 

варира в зависимост от изтъргуваните обеми, обменни такси, регулаторни такси, такси 

за клиринг и такси за прехвърляне на позиции за следващ ден. ДДС се прилага отделно 

за съответните услуги, където е приложимо. В случай, че Interactive Brokers получи 

отстъпка от някоя такса, може да прехвърли частично или изцяло тази отстъпка към 

клиента.
 1 

Европейските и азиатските опции върху индекси се считат като част от фючърсите за 

целите на ценообразуването. Изтъргуваните обеми при тях се комбинират с 

изтъргуваните обеми при фючърсите за целите на изчислението. Те не се комбинират с 

изтъргуваните месечни обеми на опции върху акции.   

 

 
АВСТРАЛИЙСКИ ОПЦИИ ВЪРХУ ИНДЕКСИ 

2,3
 

МЕСЕЧЕН ОБОРОТ КОМИСИОНА МИНИМАЛНА КОМИСИОНА 

<= 1,000 AUD 3.00 на контракт AUD 3.00 

1,001 - 10,000 AUD 2.00 на контракт AUD 3.00 

10,001 - 20,000 AUD 1.40 на контракт AUD 3.00 

> 20,000 AUD 1.00 на контракт AUD 3.00 

 

БОРСОВИ И РЕГУЛАТОРНИ ТАКСИ 

 
АВСТРАЛИЯ ASX 

 

 

 

 

https://www.interactivebrokers.eu/en/index.php?f=34613&nhf=T


Забележки: 

1. Разходите, които са платени от Interactive Brokers на съответните борси, регулатори, 
клиринг къщи и трети страни може да бъдат по-ниски отколкото тези, които Interactive 
Brokers начислява на клиентите. Например Intaractive Brokers може да получи отстъпка 
за по-голям обем, която няма да прехвърли към клиента. Също така, отстъпките, които 
Intaractive Brokers прави на клиента, може да бъдат по-ниски отколкото отстъпките, 
които са направени на Intaractive Brokers.  

2. Разходите за упражняване на ASX опции са 0.275 на контракт при опциите върху акции 
и 0.75 на контракт при опциите върху индексите.   

3. Обемите при търговия с опции върху индекси се комбинират с обемите при търговия с 
фючърси за целите на изчисляването на месечния оборот.  

 

 Комисионите се начисляват за всички типове поръчки. 

 Модифицираните поръчки ще бъдат третирани като анулиране на съществуващи 
поръчки и замяната им с нови. На определени борси това може да бъде третирано като 
нова поръчка и да бъде обложена с допълнителна комисиона. Например, ако се 
подаде поръчка за 200 акции, от които само 100 акции се изпълнят, след което 
модифицирате поръчката и останалите 100 акции се изпълнят, комисионата ще се 
приложи и за двете сделки. Поръчките, които се оставят и за през нощта за следващ 
работен ден, ще се считат за нови поръчки. 

 


