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ПОГЛАВЈЕ 4. СЛОБОДНО ДВИЖЕЊЕ НА КАПИТАЛ

НИВО НА ПОДГОТОВКА

ОСТВАРЕН НАПРЕДОК

Умерено подготвена (Moderately Prepared) - 3

Одреден напредок (Some Progress) - 3

КОМЕНТАР
Во рамки на Поглавјето 4, остануваат ограничувањата за граѓаните на Северна Македонија кои не можат да отворат сметка во странство.
На тој начин, одредени групи на граѓани се изложени на непотребно поголеми банкарски трошоци. Од друга страна, странските државјани не
можат да поседуваат земјоделско земјиште во државата. Во однос на борбата против перењето пари, посебно внимание треба да се посвети на
финансирањето на тероризмот, особено во време кога борбата против радикализацијата која води кон насилен екстремизам станува мошне
важна тема во македонското општество (види повеќе во Поглавје 24).

ПРЕПОРАКИ ОД ЕВРОПСКАТА КОМИСИЈА
- Треба да се применат правилата за слободно движење на капитал по влегувањето во сила на втората фаза од Спогодбата за стабилизација и
асоцијација (ССА);
- Треба да се донесе и спроведе новото законодавство за платежни услуги; Да се превземат мерки за натамошна постепена примена на
слободното движење на капитал;
- Треба да се покаже солиден резултат во борба против перењето пари и финансирањето на тероризам, како и понатаму да се усогласува
законодавството на ЕУ во оваа област.
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- Државјаните на ЕУ сè уште не можат да купуваат
земјоделско земјиште.

- И понатаму постојат ограничувањата во движењето на
капитал за резидентни граѓани кои купиле недвижнина
или хартии од вредност во странство или имаат
банкарска сметка во странство.
- Странци можат да имаат сметка во банка, но сè уште не
можат да поседуваат земјоделско земјиште.

- Остануваат ограничувањата на движењето на
капиталот, имено, за резидентни граѓани кои не можат
да отворат банкарска сметка во странство.
- Странците можат да отворат банкарска сметка во
земјата, но тие не можат да поседуваат земјоделско
земјиште, освен ако не постои реципроцитет за договор
кој е во сила.
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- Потребни се натамошни усогласување со европското
законодавство.
- Управата за финансиско разузанавања треба да
покаже досие на примена.

- Потребни се натамошни усогласувања со европското
законодавство во борбата против перењето на пари и
финансирањето на тероризмот и зада може да се
учествува
во follow-up процедурата на MONEYVAL
комитетот.
- Соработка меѓу надлежните институции за
спроведување на законот, разузнувачките служби и
релевантните клучни државни институции треба да се
интензивираат. трансакции пријавени. Бројот на
пријавени сомнителни трансакции од Единицата за
финансиско разузнавање до органите за спроведување
на истрага за 2017 е незначително зголемена).

- Потребна е понатамошна работа со цел усогласување
со законодавството на ЕУ.

- Треба да се гарантира соработка меѓу чинителите во
оваа сфера без политички влијанија.

