QARKULLIMI PAGESOR JASHTË VENDIT PËR PERSONA JURIDIKË
Numri i
artikullit
tarifor

Lloji i shërbimeve
1

2

3

4

Remitanca jashtë vendit për persona juridikë rezidentë dhe jorezidentë
(të hyra)
Të hyra në dobi të personave juridikë vendorë
Të hyra në dobi të personave juridikë të huaj
Të hyra nga person juridik (rezident ose jorezident) në bankë
Remitanca nga jashtë vendit (të hyra devizore) të personave juridikë të huaj
dhe vendorë të dërguara nga klientë të Halkbank Turqi dhe Halkbank AD Sërbi
Remitanca jashtë vendit nga persona juridikë rezidentë dhe jorezidentë
(të dala)
Remitanca me deviza të blera në Tregun devizor
Remitanca të personave juridikë të huaj dhe vendorë të dërguara nga klientë
të Halkbank Turqi dhe Halkbank AD Sërbi
Remitanca nga të hyrat personale devizore
Ndryshim i udhëzimit për remitancë
Shpenzime për sfiwt
Remitanca në dobi të personit juridik apo fizik në bankë
Kompenzimi për remitanca МТ103 të dërguara drejtpërdrejt në bankën
korrespondente (me МТ202c)
Depozitime të efektivës nga persona juridikë
Depozitime të efektivës nga persona juridikë sipas Akteve të vlefshme,
depozitime të jorezidentëve dhe kthimi i mjeteve paraprakisht të tërhequra nga
rezidenti
Arkëtime në efektivë-rezidentë dhe jorezidentë (dhe urdhëresa PP 30 nga
jorezidentë)
Arkëtime në efektivë në valuta të huaja nga persona juridikë jorezidentë
Arkëtime në efektivë në denarë nga persona juridikë jorezidentë
Konvertim në denarë nga llogaria devizore e jorezidentit sipas kursit të
vlefshëm
Arkëtime të efektivës për udhëtim zyrtar jashtë vendit dhe shpenzime
eksploatuese
Arkëtime të parave efektive të huaja të këmbyesve të autorizuar
Arkëtime të efektivës nga llogaria e bankës vendore

Tarifa e rregullt

min 0,09% 500,00 den.
min 0,09% 500,00 den.
min 0,07% 500,00 den.
Pa kompenzim

0,25% min 600,00 den.
0,05% min 100,00 den.
0,15% min 600,00 den.
800,00 den + shpenzime reale;
350,00 den
од 0,1% min 600,00 den.
400 MKD

0,4% të paktën 500,00 den

0,5%, të paktën 600,00 den.
0,2%, të paktën 600,00 den.
Pa kompenzim
0,5%, të paktën 800,00 den
0,2%, të paktën 800,00 den
0-0,7% të paktën 500,00 den
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