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До
Овластените менувачи
ПРЕДМЕТ: Доставување на збирен декаден извешта - образец „ИМР1”
Почитувани,
Народната банка согласно со член 45 став 1 од Законот за девизното работење
(„Службен весник на РМ“ бр. 34/01, 49/01, 103/01, 51/03, 81/08, 24/11, 135/11, 188/13,
97/15, 153/15 и 23/16), е задолжена да врши надзор над работењето на менувачниците
на кои им издала дозвола за работа и како и контрола, следење, собирање и
проверување на доставените збирни декадни извештаи на образец “ИМР1”.
Овластениот менувач кој има добиено дозвола за вршење менувачки
работи, должен е до Народната банка на Република Северна Македонија,
согласно точка 17 став 1 алинеја 8 од Одлуката за менувачки работи
(„Службен весник на РМ“ бр. 127/12, 42/14, 42/16 и 184/18), и точка 7 од
Упатството за спроведување на Одлуката за менувачки работи („Службен
весник на РМ“ бр. 164/12, 61/14 и 89/18), да доставува збирен декаден
извештај за реализираниот промет по менувачко работење во рок од два
работни дена по истекот на декадата на образецот “ИМР1” - електронски
преку интернет-апликација.
Овластениот менувач, за кој по истекот на предвидениот рок за доставување на
извештајот “ИМР1”, од два работни дена по истекот на декадата за која се изветува, се
констатира дека не ја исполнил законската обврска, постапува постапува спротивно на
точка 17 став 1 алинеја 8 од горенаведената Одлука, што според одредбата од член 56а став 1 точка 30 и став 3 од Законот за девизно работење е прекршок за правното и за
одговорното лице во правното лице.
На овластениот менувач, кај кој ќе се констатира дека не ја исполнил законксата
обврска за доставување на извештајот “ИМР1”, му се одставува писмена опомена со која
се задолжува веднаш по приемот на опомената да достави збирен декаден извештај. Во
спротивно со недоставување на извештајот, против овластениот менувач ќе бидат
презимани поригорозни законски мерки.
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