НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 47 став 1 точка 6, а во врска со член 35 и 36 од
Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 158/10, 123/12 и 43/14) и член 40 став 3 од Законот
за девизно работење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 34/01,
49/01, 103/01, 51/03, 81/08, 24/11, 135/11 и 188/13), Советот на Народната
банка на Република Македонија донесе
ОДЛУКА
за начинот и постапката на известување за трансакции
со нерезиденти
1. Со оваа одлука се пропишуваат начинот и постапката на известување
на резидентите до Народната банка на Република Македонија (во натамошниот
текст: Народната банка) за трансакциите извршени со нерезиденти.
2. Резидентите се должни да известуваат за:
- состојбата и промените на сметките на резидентите во странство;
- состојбата и промените на евиденциските сметки за порамнување на
меѓусебните побарувања и обврски со нерезиденти;
- состојбата и промените на побарувањата и обврските од
комерцијално работење со нерезиденти;
- состојбата и промените на капиталот и на меѓукомпанискиот долг на
капитално-поврзаните субјекти врз основа на вложувања во и од
странство;
- состојбата и промените на побарувањата од и обврските кон
нерезиденти од трансакции со хартии од вредност;
- извозот и увозот на стоки;
- платниот промет со странство; и
- други промени на побарувањата од и обврските кон нерезиденти,
коишто влијаат врз ставките на платниот биланс.
3. За потребите на оваа одлука, поимот „состојба на побарувањата и
обврските“ се однесува на износот на средствата и обврските на почетокот,
односно на крајот на извештајниот период.
Промените на побарувањата и обврските ги вклучуваат сите трансакции
настанати во извештајниот период, како и промените настанати во обемот на
побарувањата и обврските како резултат на курсни разлики, ценовни промени и
останати промени.
4. Известувањето за трансакциите со нерезиденти може да се врши
непосредно и посредно.
Непосредното известување претставува директно известување од страна
на резидентите коишто имаат трансакции со нерезиденти, преку доставување
соодветен извештај до Народната банка.

Посредното известување претставува известување од страна на други
лица, кои не учествувале непосредно во трансакциите со нерезиденти, но
доставуваат извештаи до Народната банка за извршените трансакции, согласно
со информациите со кои располагаат.
5. За потребите на оваа одлука кај непосредното известување,
известувачи се сите резиденти кои врз основа на трансакции со нерезиденти
имаат промени во состојбата на побарувањата од или обврските кон
нерезиденти.
6. По исклучок на точка 5 од оваа одлука, за потребите на
известувањето за состојбата и промените на одредени видови побарувања и
обврски од трансакциите со нерезиденти, предвидени во точка 2 став 1 алинеја
3, 4 и 6, Народната банка може да ги определи известувачите врз основа на
постапка за избор на примерок.
Народната банка, еднаш годишно, врши избор на примерок на
известувачи, по што писмено ги известува резидентите кои се избрани за
известување.
Писменото известување од претходниот став ги обврзува известувачите
да доставуваат извештаи сѐ до нивното отповикување по пат на писмено
известување од страна на Народната банка.
Доколку во текот на годината се јави потреба за промена на примерокот,
Народната банка може да ја повтори постапката за избор на примерок на
известувачи.
7. Известувањето за трансакциите, предвидени во точка 2 став 1 алинеја
1, 2, 3 и 4 од оваа одлука, се врши непосредно, од страна на резидентите кои
имаат трансакции со нерезиденти.
За трансакциите предвидени во точка 2 став 1 алинеја 5 од оваа одлука,
во делот на трансакциите со хартии од вредност тргувани на странски
финансиски пазари, известувањето се врши непосредно и посредно.
Посредното известување за инвеститорите: друштва за осигурување,
инвестициски фондови и пензиски фондови, во нивно име, го врши соодветниот
регулатор. Точноста на доставените податоци и навременото известување
претставуваат одговорност на инвеститорите.
За трансакциите предвидени во точка 2 став 1 алинеја 5 од оваа одлука,
во делот на трансакциите со хартии од вредност тргувани на домашни
финансиски пазари, известувањето се врши посредно од страна на Централниот
депозитaр за хартии од вредност.
За трансакциите предвидени во точка 2 став 1 алинеја 6 и 7 од оваа
одлука, известувањето се врши посредно преку извештаи коишто до Народната
банка ги доставуваат:
- овластените банки (за платниот промет со странство), и
- Царинската управа на Република Македонија (за извозот и увозот
на стоки и услуги).
8. За точноста на податоците во извештаите се одговорни известувачите.
Податоците во доставените извештаи треба да бидат идентични со податоците
во сметководствените прегледи, книговодствените исправи и другата
документација којашто известувачите се должни да ја приложат на увид, по
барање на Народната банка.
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Податоците во извештаите коишто се однесуваат на поединечните
известувачи се од доверлив карактер.
9. Гувернерот донесува упатства за спроведувањето на оваа одлука со
кои се пропишуваат начинот, постапката и роковите на известување, формата и
содржината на обрасците за известување за трансакциите со нерезиденти.
10. Со отпочнувањето со примена на оваa одлука, престануваат да важат
Одлуката за начинот и постапката на известување за трансакции со
нерезиденти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 74/12) и Одлуката
за известување за работи со хартии од вредност („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 53/02).
11. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
„Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува 1 август 2014
година.

О бр. 02-15/VI-1/2014
29 мај 2014 година
Скопје

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