ТТК БАНКА АД Скопје
Ул. Народен Фронт 19а, 1000 Скопје
тел. 02/ 3236 400; факс. 02/ 3236 444
ttk@ttk.com.mk; www.ttk.com.mk

БАРАЊЕ
за издавање на царинска гаранција
Подносител на барањето
(назив според регистрација)
Адреса
Број на жиро
сметка

Депонент на:
Контакт лице
Телефон

Факс

ПОДАТОЦИ ЗА ОСНОВАЧИТЕ И НИВНОТО УЧЕСТВО

Име и презиме на
основачите
Учество во проценти
ПОДАТОЦИ ЗА УПРАВИТЕЛОТ НА ПРАВНОТО ЛИЦЕ

Име и презиме

ЕМБГ

Број на лична карта

Телефон

УЧЕСТВО НА ОСНОВАЧИТЕ / УПРАВИТЕЛОТ ВО ДРУГИ ПРАВНИ ЛИЦА

Учество во
проценти

Назив на правното лице
БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЦАРИНСКА ГАРАНЦИЈА

Корисник
Точен назив и адреса
Износ на гаранцијата

Вид на царинска постапка

□ Пуштање во слободен платен промет; □ Царинско складирање
□ Увоз за облагодарување; □ Преработка под царинска контрола
□ Привремен увоз; □ Извоз

Да се заокружи видот на банкарската гаранција

□

Оваа царинска гаранција се употребува и за обезбедување на долг на други царински должници кога
налогодавецот на оваа банкарска гаранција настапува пред царинските органи како директен застапник на
царинскиот должник.

□

Оваа банкарска гаранција се употребува и за обезбедување на долг од царински постапки со економски
ефект, започнати во рокот на важност на претходната гаранција бр. ______________ од __________ година
издадена од Банката гарант _____________________________, доколку тие не биле завршени во
согласност со царинските прописи и може да настане долг кој бил обезбеден со претходна гаранција.

□

Оваа банкарска гаранција се употребува и за обезбедување на долг од царински постапки започнати во
рокот на важност на претходната гаранција бр. _____________ од _____________ година издадена од
Банката гарант ___________________________, кој би можел на настане со прифаќање на дополнителна
декларација, завршување на проверка на царинската декларација или во други случаи кога согласно
царинските прописи стоката се пушта во слободен платен промет со обезбедување на евентуалниот
царински долг кој бил обезбеден со претходната гаранција. Оваа банкарска гаранција се намалува за секој
по оваа гаранција платен износ, до вкупниот износ на гаранцијата.

Основ (договор, профактура, понуда)
Рок на важност на
гаранцијата

Обезбедување на обврските
кон банката

_________________________
(Место и датум)

Депозит на физичко лице - износ
Депозит на правно лица – износ
Договор за рамковен кредит
Меница
Друго
Приложени документи

_______________________________
(потпис и печат на одговорно лице)

ЛИСТА НА ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЦАРИНСКА ГАРАНЦИЈА
















Тековна состојба од Централен Регистар (не постара од 3 месеци)
ЗП Образец (образец за потписници во име на фирмата)
Копија од лична карта на управител
Биланс на состојба и биланс на успех за последните две години пополнето по аналитика
Заклучен лист за последната година, и за тековната година со последна дата која е прокнижена
Аналитички конта со датум ист како и заклучните листови:
- Конта 120/121;
- Конта 220/221;
- Конто 262 и 286 (по потреба);
- Конто 74 (по месеци);
- Конто 100 (по месеци);
- Состојба на залихи;
Ревизорски извештај (се однесува за АД и друштва кои според законот се обврзани да изготвуваат
ревизорски извештај)
Акционерска книга и статут за АД
Потврда за бонитет издаден од депонентна банка
Докази за сопственост на понуденото обезбедување
За недвижен имот: имотен лист
За залог на опрема (фактури, увозни царински декларации)
Извештај за проценка на вредноста на понуденото обезбедување изготвена од овластен судски
проценител

