НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Врз основа на член 47 став 1 точка 6 од Законот за Народната банка на
Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10
и 123/12) и член 21 став 2 од Законот за девизното работење („Службен весник
на Република Македонија“ бр. 34/01, 49/01, 103/01, 51/03, 81/08, 24/11 и
135/11), Советот на Народната банка на Република Македонија донесе
ОДЛУКА
за условите и начинот под кои резидентите
можат да склучуваат кредитни работи во девизи и да вршат плаќања
врз основа на тие кредитни работи
(Службен весник на Република Македонија бр. 166/2013)
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
1. Со оваа одлука се определуваат условите и начинот под кои
резидентите можат да склучуваат кредитни работи во девизи и да вршат
плаќања врз основа на тие кредитни работи во странство или во земјата.
Кредитни работи во девизи со резиденти може да склучува само банка
којашто ги исполнува условите за вршење на финансиската активност платен
промет со странство (во понатамошниот текст: овластена банка), согласно со
Законот за банките („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/07,
90/09, 67/10 и 26/13).
За потребите на оваа одлука, под изразот: „склучување кредитни работи
во девизи“ се подразбира моментот кога овластената банка ги пренесува
средствата врз основа на кредитната работа (кредитот) на сметката на
резидентот.
II. УСЛОВИ И НАЧИН НА СКЛУЧУВАЊЕ КРЕДИТНИ РАБОТИ ВО ДЕВИЗИ
ЗА ПЛАЌАЊЕ ВО СТРАНСТВО
2. Овластена банка може да склучи кредитна работа во девизи со
резидент за плаќање во странство, доколку резидентот - корисник на
кредитната работа има достасана обврска за плаќање во странство.
Достасаната обврска за плаќање во странство се докажува со
приложување уреден налог за плаќање во странство којшто е прифатен од
страна на овластената банка, согласно со прописите со кои се регулира
вршењето платен промет со странство. Врз основа на прифатениот уреден
налог, овластената банка ги утврдува основата и обврската за плаќањето во
странство.
3. Износот на пренесените средства од кредитот во девизи за плаќање
во странство не може да го надминува износот за плаќање наведен во налогот
за плаќање во странство.

4. Овластената банка ги пренесува средствата врз основа на кредитот
во девизи за плаќање во странство на посебна сметка на корисникот како
покритие за плаќање обврски во странство.
Овластената банка не смее да ги пренесе средствата од кредитот во
девизи за плаќање во странство на посебната сметка на корисникот од ставот 1
од оваа точка, доколку резидентот има блокирани трансакциски сметки, според
сопствено сознание или според известување добиено од единствениот регистар
на трансакциски сметки.
5. Овластената банка не смее да ги пренесе средствата од кредитот во
девизи за плаќање во странство на трансакциска сметка или на други депозитни
сметки во странска валута на корисникот на кредитот.
6. Со средствата од кредитот во девизи за плаќање во странство
овластената банка е должна да го изврши плаќањето во странство со датум на
валута најдоцна три работни дена од денот на прифаќањето на налогот за
плаќање во странство, освен ако со налогодавачот не е поинаку договорено.
Ако плаќањето во странство се врши со акредитив, овластената банка ги
пренесува средствата од кредитот во девизи за плаќање во странство на
посебна сметка за покритие врз основа на акредитиви најдоцна до датумот на
плаќањето.
Доколку дојде до намалување или сторнирање на вредноста при
извршувањето на акредитивот, односно дознаката, овластената банка е должна
да го коригира или да го сторнира износот на средствата врз основа на кредитот
(покритие врз основа на акредитивот). По корекцијата, односно по
сторнирањето, овластената банка не може да му ги стави на располагање
девизните средства на корисникот, во странска валута.
7. Корисникот на кредит во девизи за плаќање во странство - правно
лице може да ја врши отплатата на кредитот во девизи, ако тие потекнуваат од
наплати од нерезиденти, или во денари.
Корисникот на кредит во девизи за плаќање во странство - физичко лице
ја врши отплатата на кредитот во денари.
За отплата во денари, овластената банка и корисникот на кредитот со
договорот за кредит задолжително го регулираат и курсот по кој ќе се отплаќа
кредитот.
III. УСЛОВИ И НАЧИН НА СКЛУЧУВАЊЕ КРЕДИТНИ РАБОТИ ВО
ДЕВИЗИ ЗА ПЛАЌАЊЕ ВО ЗЕМЈАТА
8. Овластена банка може да склучи кредитна работа во девизи за
плаќање во земјата којашто се користи во денарска противвредност.
Овластената банка ги пренесува средствата од кредитот во девизи којшто
се користи во денарска противвредност за плаќање во земјата, на
трансакциската сметка во денари на корисникот на кредитот. Денарската
противвредност на кредитот се пресметува по курс договорен помеѓу
2

овластената банка и корисникот на кредитот, којшто е составен дел на
договорот за кредит.
9. Корисникот на кредитот за плаќање во земјата - правно лице може
да ја врши отплатата на кредитот во девизи, ако тие потекнуваат од наплата од
нерезиденти, или во денари.
Корисникот на кредитот за плаќање во земјата - физичко лице ја врши
отплатата на кредитот во денари.
За отплата во денари, овластената банка и корисникот на кредитот со
договорот за кредит задолжително го регулираат и курсот по кој ќе се отплаќа
кредитот.
IV.

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

10. Гувернерот на Народната банка на Република Македонија може да го
пропише упатството за спроведувањето на оваа одлука преку пропишување на
формата и содржината на извештаите коишто се доставуваат до Народната
банка на Република Македонија и роковите за нивно доставување.
11. Со отпочнувањето со примена на оваа одлука престанува да важи
Одлуката за условите и начинот на одобрување кредити во девизи и кредити во
денари со девизна клаузула меѓу резиденти („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 41/06).
12. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување во „Службен
весник на Република Македонија“.

О бр. 02-15/XIII-5/2013
28 ноември 2013 година
Скопје

Гувернер
и претседавач
на Советот на Народната банка
на Република Македонија
Димитар Богов
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