НАДОМЕСТОЦИ ЗА УСЛУГИ ПО ДЕВИЗНИ РАБОТИ И ДЕВИЗЕН ПЛАТЕН ПРОМЕТ ЗА
ПРАВНИ ЛИЦА СО ВАЖНОСТ ОД 10.8.2018 ГОДИНА

1.





2.

Готовински уплати и исплати на ефективни странски пари на правни лица –
резиденти
0,30%
внесување ефективни странски пари од домашни правни лица
мин. 200 ден.
враќање/внесување претходно подигнати ефективни странски
0,15%
пари
мин. 200 ден.
внесување и исплата на ефективни странски пари од овластени
0,02%
менувачи
мин. 300 ден.
исплата на ефективни странски пари за службен пат и
0,50%
експлоатациски трошоци
мин. 100 ден.
Платен промет со странство

2.1. Правни лица - резиденти
2.1.1.



Ностро дознаки (во промотивен период до 31.12.2018 година)
0,15% мин. 500 денари + 300 ден. SWIFT
ОУР трошоци – 900 ден.
по налог на домашни правни лица
1.000 ден. + фактички трошоци од странска
измена на инструкции
банка

2.1.2.
Лоро дознаки

за домашни правни лица до 50 ЕУР

за домашни правни лица над 50 ЕУР

измена на инструкции

50 ден
0,08%, мин.500 денари, макс. 5.500 денари
1.000 ден.

2.1.3. Условени дознаки

во странство

од странство
2.1.4.
Документарни работи

наплата на документи на инкасо по видување

наплата на документи на инкасо со одложено плаќање

врачување документи без плаќање, врачување документи
и слично

прибавување меничен акцепт

наплата на меници без протест

лоро наплати по извршен протест на меници

инкасо на чекови и други хартии од вредност за правни
лица


измена на инструкции



чек влечен на странска банка

0,4% мин. 600,00 ден
+ 300 ден. SWIFT

0,30%
0,60%
600 ден.
0,30% од износот мин. 500 ден.
0,20% од износот мин. 500 ден.
0,50% од износот мин. 600 ден.
0,30% мин. 2.000,00 ден.
1.000,00 ден. + фактички
трошоци од странска банка
1,50% од износот мин 1.000
ден. + фактички трошоци

2.1.5.

Обработка на девизен прилив од странство за комитенти
на други домашни банки

2.1.6.

Девизни преноси за ист комитент во земјата



девизни преноси меѓу сметки на ист комитент во други банки во
земјата

0,10% мин. 100 ден.
или по тарифа на
домашната банка
0,15% од денарската
противвредност мин.
300 ден. + 300 ден.
СВИФТ
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2.1.7.

Други услуги



издавање разни потврди, заверки на податоци и слично





издавање преписи до 3 месеци (по документ)
издавање преписи над 3 месеци (по документ)
издавање и испраќање преглед на состојба со дневни промени
(од извештај)
затворање сметка врз основа на судско решение и во согласност
со закон
затворање сметка на барање на корисник




150 ден.
50 ден.
200 ден.

27 ден. ДДВ
9 ден. ДДВ
36 ден. ДДВ
18 ден. ДДВ

100 ден.

Без надоместок
500 ден.

2.2.
Правни лица- нерезиденти
2.2.1. Исплати на ефективни странски пари и ефективни денари
0,50% или мин. 500 ден.
 Исплата на ефектива
0,10% или мин. 300 ден.
 Исплата во денари
2.2.2. Обработка на прилив
 со положување ефектива

0,40% или мин. 500 ден.

2.2.3 Ностро дознаки (во промотивен период до 31.12.2018 година)
0,15% мин. 500 ден.
+300 ден. SWIFT

во странство
OUR трошоци 900 ден.
0,15% мин. 500 ден.

во земјата
+300 ден. SWIFT
2.000 ден. + фактички

измена на инструкции
трошоци од странска банка
2.2.4.
Обработка на девизен прилив од странство за
комитенти на други домашни банки
2.2.5. Други услуги

издавање преписи до 3 месеци (по документ)

издавање преписи над 3 месеци (по документ)

издавање разни потврди, заверки на податоци и слично (по
барање)

издавање и испраќање преглед на состојба со дневни
промени (од извештај)

затворање сметка врз основа на судско решение и во
согласност со закон

затворање сметка на барање на корисник

0,10% мин. 100 ден.
или по тарифа на
домашната банка

50 ден.
200 ден.

9 ден. ДДВ
36 ден. ДДВ

150 ден.

27 ден. ДДВ

100 ден.

18 ден. ДДВ

Без надоместок
500 ден.

2

