
 ПЛАЌАЊА ВО ДЕНАРИ ОД РЕЗИДЕНТИ ВО КОРИСТ НА ТРС НА НЕРЕЗИДЕНТИ  
 
 
Вид на трансакција 
 

Потребни информации и документи за денарски  трансфер (дознака за странство) Образец Период 
за 
плаќање 

1. Увоз на стоки од странство Проформа фактура или Извозна фактура или Извозно ЕЦД или Договор или друг документ 
соодветен на конкретната работа – една копија за банката; 

1450 два 
работни 
дена 

3. Извршени услуги во странство Договор со Фактура или Договор со Проформа, или друг документ соодветен на конкретната 
работа – една копија за банката; 

1450 два 
работни 
дена 

4.Други нестокови плаќања Договор со Фактура или Договор со Проформа или друг документ соодветен на конкретната 
работа – една копија за банката; 

1450 два 
работни 
дена 

5.Од вложувања на нерезидент во Р.М.    
 
-плаќање на дивиденди и други добивки 

Доказ за упис во регистар на директни инвестиции при Ц.Р. на Р.М.;  Доказ за сопственост на 
акции или удели;  Одлука од надлежен орган за распределба и исплата на добивка; Решение од 
УЈП на РМ за уплатени даноци и придонеси од приход; 

 
1450 

два 
работни 
дена 

-пренос на остаток на ликвидациска маса Судско решение за ликвидација или извод од Ц.Р. на Р.М. за тековна состојба ; 1450 два 
работни 
дена 

-повлекување на капитал / продажба на акции Доказ за упис во регистар на директни инвестиции при Ц.Р. на Р.М.; 1450 два 
работни 
дена 

 
-повлекување на капитал / продажба на удели 

Договор за продажба; Доказ за упис во регистар на директни инвестиции при Ц.Р. на Р.М.; 1450 два 
работни 
дена 

6.Од вложување на резидент во странство    
 
-акции и удели над 10% во капитал на друштво 

Договор за вложување за основање на друштво со мешовит капитал; Акт за основање на 
друштво во целосна сопственост на резидент; Потврда од нотар или извештај за склучена 
трансакција од брокерска куќа согласно член 17 од Закон за девизно работење; 

 
1450 

два 
работни 
дена 

 
-купени странски сопственички и должнички ХВ 

ХВ тргувани на странски пазари, портфолио инвестиции, согласно член 14 од Законот за 
девизно работење се доставува : Извештај за склучена трансакција од Брокерска Куќа ; 

 
1450 

два 
работни 
дена 

 
-купување на недвижност во странство 

Согласно член 11 од Законот за девизно работење -Резидентите не можат да вложуваат во 
недвижности во странство; или Договор или друг документ со кој се стекнува недвижност ; 

 
1450 

два 
работни 
дена 

7.Купување и плаќање на Недвижност во сопсвеност на 
Нерезидент во РМ или доход од недвижност во сопственост 
на Нерезидент во РМ  

Доказ за извршен упис во регистар на недвижности на нерезиденти при Ц.Р. на Р.М. 1450 два 
работни 
дена 



8.Плаќање на главнина и камата по земени кредити  Кредитна пријава од НБРМ 1450 два 
работни 
дена 

9.Пренос на средства на сопствена сметка во странска банка Документ согласно со „Одлуката за начинот и условите под кои резидентите кои не се 
овластени банки можат да отвораат и да имаат сметки во странство", односно Валидна работна 
дозвола-Виза и Договор или Одобрение од НБРМ 

 
1450 

два 
работни 
дена 

10. Пренос по основ извршна исправа за плаќање по основ на извршна исправа: извршната исправа; во случај на присилно плаќање 
по истиот основ: налог за извршување од овластен извршител и извршната исправа: 
“ Кај плаќањата по основ на извршна исправа и присилно плаќање по извршна исправа се 
доставува и доказ од надлежен орган дека се намирени законски пропишаните обврски врз 
основа на даноци и придонеси спрема државата ако за соодветната капитална трансакција е 
предвидено приложување на таков доказ како и доказ за извршен упис во регистарот на 
директни инвестиции при Централен регистар на Република Македонија ако за соодветната 
капитална трансакција е предвидено приложување на таков доказ.“ 

1450 два 
работни 
дена 

11. Еднострани лични трансфери над 2500 евра месечно за еднострани лични трансфери на средства над 2500 евра: соодветен документ заверен на 
нотар, иселеничка или работна виза; 
 „ За плаќање по основ на семејни заеми, подароци и мираз: договор заверен на нотар; за 
плаќање по основ на наследство: судска или извршна исправа; за плаќање по основ на 
завештанија: завештаен тестамент заверен од надлежен суд и правила (статут) за користење на 
завештанието; за плаќање по основ на намирување на долгови на доселеник кон матичната 
земја: документ за ненамирен долг издаден од матичната земја; за плаќање по основ на пренос 
на средства на иселеник во странство: иселеничка виза; за плаќање по основ на добивки од 
игри на среќа (во корист на лица кои не се резиденти): лиценца за приредување на игри на 
среќа во казино, издадена од Владата на Република Македонија и дневна пресметка во која се 
прикажани сите обврски за плаќање спрема учесниците на игрите и состојбата на приходите 
од игрите на среќа, потврдена од одговорното лице за друштвото, и за плаќање по основ на 
заштеди на вработени лица во Република Македонија кои не се резиденти (странско физичко 
лице кое поседува виза за престој и работна виза во траење од најмалку 6 месеци): нема 
потреба од приложување на документ ако средствата потекнуваат од исплатени надоместоци 
за плата или други оданочени приходи.“ 

1450 два 
работни 
дена 

12. Лични трансфери до 2500 евра месечно Трансфери во странство на домашни физички лица коишто се однесуваат на семејни животни 
трошоци (престој во странство заради школување, лекување и други трошоци), како и за 
лични трансфери на средства во противвредност до 2.500 евра месечно, може да се извршат 
без презентација на соодветниот документ, т.е. доволна е информацијата од резидентот врз 
основа на која се утврдува основот на плаќањето.  

1450 два 
работни 
дена 

 


