Qarkullimi pagesor në vend nëpërmjet sportelit për persona juridikë
Lloji i shërbimeve
Hapja e llogarive transakcionale, përgaditja e ekstrakteve dhe shfrytëzimi i
fakseve
Hapja e llogarisë transakcionale
Hapje urgjente e llogarisë
Mbyllja e llogarisë
Menaxhimi i llogarisë (për llogari që nuk kanë punuar gjatë ditës)
Menaxhimi i llogarisë (për llogaritë që kanë punuar gjatë ditës); (Në qarkullim borxhi hyn
i tërë qarkullimi pa marrë parasysh a është kryer në sportel apo nëpërmjet bankingut
elektronik)
0,00 qarkullim borxhi
deri 300.000,00 den. Qarkullim mujor borxhi
nga 300.000,00 denarë deri 500.000,00 denarë
nga 500.000,00 denarë deri 1.000.000,00 denarë
mbi 1.000.000,00 denarë
Këshillat shtëpiakë dhe organizatat sindikale
Përgaditja dhe dhënia e ekstraktit
Dhënia e kopjes së ekstraktit
Qarkullimi pagesor me para të gatshme/kesh

Pagesë me para të gatshme (kesh) nga persona juridikë
Pagesë me para të gatshme (kesh) nga persona juridikë që e shfrytëzojnë shërbimin
“Transporti i dërgesave me vlerë”
Pagesa/deponime në kesh nga persona juridikë
Pagesa/deponime të parave metalike në llogarinë transakcionale - Për shuma deri 5000
MKD
Pagesa/deponime të parave metalike në llogarinë transakcionale - Për shuma mbi 5000
MKD
Arkëtime në kesh nga persona juridikë

Pagesa në monedha për persona juridik
Pagesa në monedha për institucionet bankare dhe financiare

Lartësia e normës
tarifore

Pa kompenzim
300,00 MKD
1.000,00 MKD
Pa kompenzim

Pa kompenzim
200,00 MKD
300,00 MKD
500,00 MKD
800,00 MKD
100,00 MKD
Pa kompenzim
50,00 MKD për ekstrakt
-deri ora 13:00: pa
kompenzim
-pas orës 13:00: 0,06%
nga shuma e
urdhërpagesës ,minimum
20,00 MKD
Pa kompenzim
Pa kompenzim
Pa kompenzim
4% të shumës
min.0,35% min 50,00 MKD
0.90% nga shuma
0.80% nga shuma

Qarkullimi pagesor pa para të gatshme/pa kesh
Transakcione të realizuara nëpërmjet KIBS
Për shuma të urdhërpagesave deri 10.000,00 denarë
Për shuma të urdhërpagesave më të mëdha se 10.001,00 denarë
Transakcione të realizuara nëpërmjet KIBS КИБС - urdhërpagesë përmbledhëse për
rroga PP 53
Transakcione të realizuara nëpërmjet MIPS
Transakcione të realizuara nëpërmjet MIPS - urdhërpagesë përmbledhëse për rroga PP
53
Kliring intern
Për urdhërpagesa në shuma deri 10.000,00 denarë
Për urdhërpagesa në shuma më të mëdha se 10.000,00 denarë
Transakcione të realizuara nëpërmjet kliringut intern - urdhërpagesë përmbledhëse për
rroga PP 53
Pagesë për taksën radiodifuzive
Punë të tjera në qarkullimin pagesor
Pranimi dhe përpunimi i vendimeve të plotëfuqishme, urdhërpagesave për pagesë me
forcë, urdhërpagesa akceptuese dhe vendimeve nga organe të tjera të autorizuara me
ligj
Bllokimi dhe debllokimi i llogarisë
Përgaditja e listave të interesit
Përgaditja e raportit për lëvizjet në llogari
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35,00 MKD për
urdhërpagesë
45,00 MKD për
urdhërpagesë
15,00 MKD për transakcion
individual
250,00 MKD për
urdhërpagesë
80,00 MKD për transakcion
individual
20,00 MKD për
urdhërpagesë
30,00 MKD për
urdhërpagesë
0,00 MKD
10,00 MKD

1200,00 MKD
500,00 MKD
100,00 MKD
Pa kompenzim

Përgaditja e raportit për solvencë
Përgaditja e raporteve të tjera
Përgaditja e kartelës plotësuese për identifikim
Zëvendësimi i mjeteve të dëmtuara efektive
Parashtrimi i fletës obliguese për pagesë (kompenzim të cilin e paguan paditësi që
parashtron fletën obliguese)
Tërheqja e fletës obliguese me kërkesë të paditësit (kompenzim të cilin e paguan
paditësi që parashtron fletën obliguese)
Përllogaritja e borxhit të mbetur sipas vendimit
Dhënia e kopjes së vendimit/urdhërpagesës për pagesë me forcë
Përgaditja e kartelës në lëvizje me kërkesë të klientit
Provizion për transport të dërgesave me vlerë

150,00 MKD
200,00 MKD
50,00 MKD
10% të shumës ose
min.50,00 MKD
300,00 MKD
100,00 MKD
200,00 MKD
50,00 MKD
100,00 MKD
nga 600,00 MKD për
lokacion në ditë

Qarkullimi pagesor në vend nëpërmjet bankingut elektronik për persona juridikë
Lartësia e normës
Lloji i shërbimeve
tarifore
Pagesa nëpërmjet MIPS
për të gjitha shumat
100,00 MKD
Transakcione të realizuara nëpërmjet MIPS – urdhërpagesë përmbledhëse për rroga PP 60,00 MKD për transakcion
53
individual.
Pagesa nëpërmjet KIBS
Për shuma deri 10.000,00 denarë
13,00 MKD
Për shuma mbi 10.001,00 denarë
18,00 MKD
Transakcione të realizuara nëpërmjet KIBS – urdhërpagesë përmbledhëse për rroga PP
12,00 MKD për transakcion
53
individual
Pagesa interne
Për shuma deri 10.000,00 denarë
7,00 MKD
Për shuma mbi 10.000,00 denarë
10,00 MKD
Transakcione të realizuara nëpërmjet kliringut intern – urdhërpagesë përmbledhëse për
rroga PP 53
0,00 MKD
Pagesë për taksën radiodifuzive
5,00 MKD
Kompenzim i njëfishtë për qasje drejt shfrytëzimit të serviseve elektronike në
qarkullimin pagesor
Një USB token - (një shfrytëzues)
1500,00 MKD
Dhënia e USB tokenit të ri (pas skadimit të fatait të vlefshmërisë prej 3 viteve)
1500,00 MKD
USB token i ri për shkak të humbjes, heqjen e autorizimeve, qasjeve jo të
autorizuara etj.
1500,00 MKD

Qarkullimi pagesor jashtë vendit
Lloji i shërbimeve
Remitencat prej jashtë vendit (të hyra)
Të hyra në dobi të personave juridikë të vendit
Të hyra në dobi të personave juridikë të huaj
Të hyra nga personi juridik (rezident ose jorezident) në bankë
Remitenca prej jashtë vendit (të hyra devizore) të personave juridikë të vendit ose të
huaj drejtuar klientëve të HALKBANK Turqi/ Halkbank Serbia
Remitenca dhe nostro çeqe jashtë vendit të personave juridikë të vendit dhe të
huaj
Remitenca me deviza të blera në Tregun devizor
Remitenca të personave juridikë vendor dhe të huaj, të remitencuara drejt klientëve të
HALKBANK Turqi/Halkbank Serbia
Remitenca nga të hyrat personale devizore
Ndryshimi i udhëzimeve për remitenca
Shpenzimet për svift
Remitenca në dobi të personit juridik ose fizik në bankë
Kompenzimi për remitenca МТ103 të dërguara drejtëpërdrejtë deri te banka
korrespondente (me МТ202c)
Pagesa e efektivës të personave juridikë
pagesa e efektivës të personave juridikë në përputhje me Aktet e vlefshme, pagesa e
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Lartësia e normës tarifore
min 0,09% 500,00 MKD
min 0,09% 500,00 MKD
min 0,07% 500,00 MKD
Pa kompenzim

0,25% min 600,00 MKD
0,05% min 100,00 MKD
0,15% min 600,00 MKD
800,00 MKD + shpenzime
reale
350,00 MKD
nga 0,1% min 600,00 MKД
400,00 MKD
0,4% sëpaku 500,00 MKD

jorezidentëve dhe kthimi i mjeteve të tërhequra paraprake nga rezidenti
Arkëtime në efektivë-rezidentë dhe jorezidentë (dhe urdhërpagesa PP 30 nga
jorezidentë)
Arkëtime në efektivë të valutave të huaja nga persona juridikë jorezidentë
Arkëtime në efektivë në denarë nga persona juridikë jorezidentë
Konverzion të denarëve nga llogaria devizore të jorezidentëve sipas kursit valid
Arkëtime në efektivë për udhëtim zyrtar jashtë vendit dhe shpenzimet eksploatuese
Arkëtime të parave të huaja efektive këmbyesve të autorizuar
Arkëtime në efektivë nga llogaria e bankës vendore

01.04.2017

0,5%, sëpaku 600,00 MKD
0,2%, sëpaku 600,00 MKD
Pa provizion
0,5%, sëpaku 800,00 MKD
0,2%, sëpaku 800,00 MKD
0-0,7% sëpaku 500,00 MKD

