ШИФРИ НА ОСНОВИ ЗА НАПЛАТА ОД НЕРЕЗИДЕНТИ ОД СТРАНСТВО И ОД Р.МАКЕДОНИЈА
ШИФРИ
250

251
252

255

ОПИС НА ШИФРА
КОМПЈУТЕРСКИ И ИНФОРМАЦИСКИ УСЛУГИ
Компјутерски услуги: обработка на податоци, изработка на компјутерски програми, преземање апликативни решенија - софтвер од интернет, советувања од областа на
компјутеризацијата, поправка и одржување на компјутерската опрема, како и наплата на надоместок за употреба и продажба на права на интелектуална сопственост од
компјутерски услуги.
Услуги на новински агенции: провизии за вести, фотографии, статии.
Останати информациски услуги: услуги поврзани со бази на податоци, како складирање и објавување податоци; портали за интернет-пребарување; поединечна
претплата на весници и списанија (било преку е-пошта, електронски пренос или на друг начин).
ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
Лиценци, патенти, трговски марки, франшиза и други авторски права: наплата на надоместок: за употреба на франшизи, трговски марки и патенти; и за
репродукција и/или дистрибуција на правата на интелектуална сопственост. За продажба на франшиза и трговски марки види Капитални трансакции - стекнување

непроизводни, нефинансиски средства.

641

ДРУГИ ДЕЛОВНИ УСЛУГИ
Посредување и други услуги поврзани со трговија
Работи на посредување со услуги: наплата во рамките на работите на посредување со услуги. Посредувањето со услуги е определено како услуга којашто домашниот
посредник ја обезбедува од нерезидент и ја дава (обезбедува) на друг нерезидент. За провизија во рамките на работите на посредување со услуги види Посредничка

провизија при работи на посредување - услуги.
291

Посредничка провизија при работи на посредување - услуги.

263

Останати услуги поврзани со трговија: провизии за посредници и застапници во трговската размена на стоки и услуги со нерезиденти.

228

Лекување на резиденти во странски здравствени установи и трошоци за болничко сместување.

229

Целокупните трошоци за школување, стипендии и школарини, трошоци за специјализација на резиденти во странство.

266
269

Истражување и развој: научни истражувања, лабораториски и други услуги, проекти и елаборати; наплата на надоместок од продажба на права на интелектуална
сопственост.
Правни услуги: правни услуги и котизации за семинари.

253
254

Сметководствени услуги: сметководствени услуги, ревизии, консултантски услуги и котизации за семинари.
Деловно-раководни услуги: деловно-раководни услуги, ревизии, услуги поврзани со односи со јавноста, консултантски услуги, котизации за деловни семинари.

262
273

Пропаганда и истражување на пазарот: анкетирање на јавното мислење, огласување во медиуми, саемски приредби, промоција на производи во странство, трошоци
за учество на тендер.
Архитектонски услуги.

256
257
274

Инженерски услуги.
Научни и други технички услуги: спроведување прашалници и анкети, картографија, тестирање производи и сертификување.
Земјоделски и рударски услуги, третман на отпад и заштита на средината.

277
261
275

Складирање во магацински простории. За складирање на аеродроми и други терминални линии види Транспорт - останато.
Квалитативен и квантитативен прием на стоки: контрола на квалитетот и квантитетот при прием на стока, техничко тестирање стока, анализа и издавање
сертификат.
Наплата на наемнина за закуп на простории.

278
279

Други услуги: превод и толкување, фотографски услуги, услуги за чистење, комунални услуги и сл.
Намалување на побарување од нерезидент по дадени услуги (дисконт).

271

ЛИЧНИ, КУЛТУРНИ И РЕКРЕАТИВНИ УСЛУГИ
Аудиовизуелни услуги: наплата на надоместок за употреба и продажба на права на интелектуална сопственост од филмска и видеодејност, радио и телевизија;
преземање аудио и видеозаписи од интернет.

270

Култура, спорт и рекреација: услуги на музеи, книжарници, оркестри, други културни и спортски дејности; котизации и чланарини за културни и спортски организации.

272

Хонорари на лекари, предавачи за извршените услуги.

400

ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ
Официјални трансфери: помош и подарок од странски влади и меѓународни организации на државна институција (сектор - држава).

404

Даноци од доход и имот, такси, други јавни давачки и камати за нивно ненавремено плаќање. За данок на наследство и на подарок на капитално добро види

403

Судски и царински депозити, кауции и казни.

441
442

Поврат на странски даноци платени од резиденти во странство.
Донации во корист на резиденти - регионални центри: бруто вредност на донација.

410

Дознаки од странство: сите дознаки од иселеници и работници кои престојуваат во странство во корист на резиденти - физички лица во Република Македонија.

440

Останати тековни трансфери во корист на резиденти: помош и подарок, награди, наследства, мираз, алиментации, издршки, добивки од игри на среќа, спонзорство
на спортски и културни манифестации и сл., придонеси за членство во верски, хуманитарни, научни и културни организации и други видови трансфери.

320

Пензии, инвалиднини и други социјални примања.

Други деловни, професионални и технички услуги

Капитален трансфер.

ДОХОД
ДОХОД ОД ДЕЛО
310

Плати и други видови надоместоци: бруто плата на вработени резиденти во странски дипломатски и други претставништва и меѓународни организации; на сезонски
работници вработени во странство за извршување работи пократки од 6 месеци; на дневните мигранти на работа во странство.
ДОХОД ОД КАПИТАЛ
Доход од вложување во сопственички хартии од вредност, односно удели во капиталот на странското друштво

330

Дивиденди од странски сопственички хартии од вредност и други исплатени добивки од удел во капиталот на странското друштво, коишто имаат
третман на директна инвестиција на резидентот во странство трансфер на добивката.

333

331

Дивиденди од странски сопственички хартии од вредност и други исплатени добивки од удел во капиталот на странското друштво коишто имаат
третман на портфолио инвестиција на резидентот во странство: трансфер на добивката.
Доход од вложување на резидентите во удели на странски инвестициски фондови.
Доход од вложување во должнички хартии од вредност
Наплатена камата од вложување во странски должнички хартии од вредност.

340
350

Доход од вложување во други облици на капитал
Доход од недвижности во странство.
Наплатена камата за среднорочни и долгорочни кредити одобрени на нерезиденти, вклучително и камата за финансиски лизинг.

351
352

Наплатена камата за краткорочни кредити одобрени на нерезиденти, вклучително и камата на финансиски лизинг.
Наплатена камата на депозити, вклучително и камата на тековни сметки.

346

Други трошоци по основ на одобрени кредити на нерезиденти: трошоци за неискористени средства - commitment fee.

353

Наплата на казнена камата.

334

СТОКИ
Девзини приливи
112

Извоз на стоки: наплата за извоз на стока. За наплата на извоз на стока за кој е склучен писмен договор за кредит со рок на наплата подолг од една година (предмет на

540

Аванси при извоз на стоки: однапред наплатен извоз на стока. За однапред наплатен извоз на стока којшто ќе се изврши во рок подолг од една година и за кој е

120

Извоз на стоки без царинска декларација: наплата за извоз на стоки за кои при извозот не е изготвена царинска декларација, независно од тоа дали наплатата е
извршена пред или по набавката на стоките (книги, стручна литература и друго).

130

Одобрување: разлика помеѓу наплатата и фактурната вредност на извезената стока врз основа на одобрение/задолжение од нерезидент/резидент - поголема наплата.

131

Задолжување: разлика помеѓу наплатата и фактурната вредност на извезената стока врз основа на задолжение/одобрение од нерезидент/резидент - помала наплата.

640

Работи на посредување со стоки: наплата во рамките на работите на посредување. Посредувањето е определено како купување на стока, којашто домашниот
посредник ја купува од нерезидент и повторно ја продава на нерезидент. За провизија во рамките на работите на посредување види Посредничка провизија при работи на

поединечно известување согласно со Одлуката за начинот и условите за евидентирање и поднесување извештаи за склучените кредитни работи) види Капитални
трансакции - Останати вложувања - заеми, кредити и финансиски закуп. За продадената стока во рамките на работите на посредување види Други деловни услуги.
склучен писмен договор за кредит (предмет на поединечно известување согласно со Одлуката за начинот и условите за евидентирање и поднесување извештаи за
склучените кредитни работи) види Капитални трансакции - Останати вложувања - заеми, кредити и финансиски закуп.

Работи на посредување во трговија со стоки

посредување - стоки.
290

Посредничка провизија при работи на посредување - стоки

238
239

Осигурување - премија.
Осигурување - надомест на штета: склучувач на осигурувањето кај странски осигурувач и корисник е резидент.

240
241
242
243
244

501

Осигурување - надомест на штета: склучувач на осигурувањето кај странски осигурувач е нерезидент, а корисникот е резидент.
Осигурување - провизија.
Реосигурување - премија.
Реосигурување - надомест на штета.
Реосигурување - провизија.
Б. КАПИТАЛНИ ТРАНСАКЦИИ
КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ
Трансфери од нерезиденти за стекнување опрема и други основни средства за однапред дефинирани инвестициски проекти.

504
507

Данок на наследство и на подарок на капитално добро.
Останати капитални трансфери од нерезиденти за надомест при штети, непокриени со полиса за осигурување; завештание.

502
503

Трансфери од мигранти и други капитални трансфери: пренос на средства поврзани со миграција на поединци во Република Македонија.
Пренос помеѓу сметките на физички лица заради промена на статусот од резидент во нерезидент и обратно.
СТЕКНУВАЊЕ НЕФИНАНСИСКИ - НЕПРОИЗВОДНИ СРЕДСТВА
Продажба на права на интелектуална сопственост - продажба на франшизи и трговски марки.
Продажба на недвижности на странски дипломатски претставништва во Република Македонија и од домашни дипломатски претставништва во
странство: За продажбата на недвижности на други нерезиденти види Капитални трансакции - вложување во недвижности.

ОСИГУРУВАЊЕ

505
506

510
511
516
515

518
519

ДИРЕКТНИ ИНВЕСТИЦИИ
Вложување на нерезиденти во Република Македонија
Основачки влог, зголемување на основната главнина на друштвото вклучувајќи и нова емисија на акции.
Наплата од продадени акции или удели поседувани од резидент во домашно друштво, на нерезидент: наплатата од нерезидентот ја прима резидентот сопственик на акцијата/уделот.
Покривање загуба во домашно друштво.
Вложување на резиденти во странство
Повлекување на капитал: наплати врз основа на продажба на акции и удели поседувани од резидент во странско друштвото, на нерезидент. За дивиденди и други

исплатени добивки од учество во капитал види Тековни трансакции - Доход од капитал.

Вложување во недвижности
Продажба на недвижност во Република Македонија на нерезидент согласно со важечките законски прописи. За продажба на недвижности на странски
дипломатски претставништва види Капитални трансакции - Продажба на непроизводни, нефинансиски средства.
Продажба на недвижности во странство во сопственост на резидент согласно со важечките законски прописи.
ПОРТФОЛИО ИНВЕСТИЦИИ
Вложување во сопственички хартии од вредност

513

Продажба на домашни сопственички хартии од вредност на нерезидент. За удели види Останат капитал - Вложување во удели во нефинансиски друштва.

514

Продажба на странски сопственички хартии од вредност во сопственост на резидент. За удели види Останат капитал - Вложување во удели во нефинансиски

543

Останат капитал - Вложување во удели во нефинансиски друштва
Вложување во удели во домашни друштва со учество на нерезидентот во капиталот под 10%.

544

друштва.

520
521

Повлекување удели на резидент во капиталот на странско друштво (учество под 10%).
Вложување во должнички хартии од вредност
Продажба на домашни должнички хартии од вредност на нерезидент.
Продажба на странски должнички хартии од вредност во сопственост на резидент, вклучително и главнина. За камати од вложување во должнички хартии

560

Вложување во удели на инвестициски фондови
Вложување на нерезиденти во удели на домашен инвестициски фонд.

561
570
571

од вредност види Тековни трансакции - Доход од капитал.

Повлекување удели на резиденти од странски инвестициски фонд.
Вложување во финансиски деривативи
Продажба на нерезиденти на финансиски деривати издадени од резиденти.
Продажба на резиденти на финансиски деривати издадени од нерезиденти.
ОСТАНАТИ ВЛОЖУВАЊА

545

Заеми, кредити и финансиски лизинг
Користење на среднорочни и долгорочни кредити од нерезиденти (над една година).

546

Користење краткорочни кредити од нерезиденти.

530

Наплата врз основа на дадени среднорочни и долгорочни кредити на нерезиденти, вклучително и финансиски лизинг - главнина.*

532

Наплата врз основа на дадени краткорочни кредити на нерезиденти, вклучително и финансиски лизинг - главнина.*

*За наплата на камата на дадени кредити на нерезиденти, види Тековни трансакции - Доход од капитал

НАПОМЕНА:
За Ваше пошироко информирање со законската регулатива во девизното работење, Ве молиме да го посeтите следниот линк:
http://www.nbrm.mk/ns-newsarticle-upatstvo_za_nachinot_za_vrshienjie_na_platniot_promiet_so_stranstvo_.nspx

