Прилог 6.
Образац - ПЛАТНЕ ТРАНСАКЦИЈЕ ПЛАТНИМ НАЛОЗИМА
Платне трансакције обављене платним налозима
Правно лице и предузетник
Ознака
елемента

Елемент

Број

Вредност

Потрошач
Број

Вредност

61 Укупно трансфер одобрења
од тога:
Инициран у папирној форми

611
од тога:
6111

Пренос новчаних средстава

6112

Уплате готовог новца

612 Инициран електронски
од тога:
612а

Појединачни платни налози

612б

Групни платни налози
од Иницирани електронски

6121

Телефонско плаћање

6122

Интернет банкарство

6123

Мобилно банкарство

6124

Преко АТМ-а

6125

Трајни налог

6126

Остало

613 Новчана дознака
од Укупно трансфер одобрења:
61а

Унутар истог пружаоца платних услуга

71 Укупно директно задужење
од тога:
711

Појединачни платни налози

712

Групни платни налози
од Укупно директно задужење:
Унутар истог пружаоца
платних услуга

71а
72 Остало
од тога:
721

Менице

722

Судска и др. решења извр. орг

723

Принудна наплата

Садржај обрасца:
Образац Платне трансакције платним налозима садржи податке о броју и вредности платних трансакција које
иницира:
- корисник платних услуга према било ком кориснику платних услуга или пружаоцу платних услуга, и

- пружалац платних услуга према кориснику платних услуга који није пружалац платних услуга.
У обрасцу се исказују:
- платне трансакције које се обављају између платних рачуна који се воде код различитих пружалаца платних
услуга и које се извршавају преко другог пружаоца платних услуга или преко платног система, и
- платне трансакције које се обављају између платних рачуна који се воде код истог пружаоца платних услуга и
које се извршавају интерно код тог пружаоца платних услуга.
У обрасцу се не исказују платне трансакције које пружалац платних услуга обавља према другом пружаоцу
платних услуга:
- у своје име и за свој рачун и,
- у име другог пружаоца платних услуга, а за рачун корисника платних услуга.
Трансфер одобрења (61) обухвата следеће платне трансакције:
- уплате готовог новца на платни рачун коју обавља платилац који није власник тог рачуна,
- пренос новчаних средстава са платног рачуна на платни рачун,
- платне услуге извршавања новчане дознаке.
У обрасцу се исказују платне трансакције ради измиривања доспелих потраживања пружаоца платних услуга
према кориснику платних услуга по основу коришћења кредитних картица или картица са одложеном наплатом, ако је
плаћање извршено трансфером одобрења.
Трансфер одобрења може бити инициран у папирној и електронској форми.
Трансфер одобрења инициран у папирној форми обухвата платне трансакције обављене на шалтеру пружаоца
платне услуге.
Електронски трансфер одобрења може бити инициран као појединачан платни налог или групни платни налози.
Групни платни налози трансфера одобрења (спецификација налога) иницирани су од једног платиоца према више
примаоца плаћања. То су обично плаћања правних лица према потрошачима (плате запослених) или државе према
потрошачима која се извршавају по истом основу (пензије, социјална давања, стипендије и сл.).
Код групних платних налога сваки платни налог се броји појединачно када се исказује број платних трансакција.
Трансфери одобрења извршени појединачним платним налогом и групним платним налозима су међусобно
искључиви.
Трансфер одобрења инициран електронски обухвата платне трансакције преноса новчаних средстава које су
обављене:
- помоћу телефонског уређаја преко линије у фиксној телефонској мрежи;
- коришћењем интернет банкарства;
- коришћењем мобилног банкарства;
- преко банкомата који омогућавају извршење трансфера одобрења;
- трајним налогом;
- остало.
У обрасцу се не исказују платне трансакције уплате готовог новца на платни рачун обављене у своје име и за свој
рачун, односно коришћењем интерног обрасца пружаоца платних услуга.
Директно задужење (71) обухвата све појединачне платне трансакције, без обзира да ли је сагласност за директно
задужење дато за једну или низ платних трансакција (једнократно или вишекратно директно задужење). У случају
вишекратног директног задужења свако плаћање се броји као једна платна трансакција.
Директно задужење може бити иницирано као појединачан платни налог или групни платни налози. Код групних
платних налога (спецификација налога) - сваки платни налог се броји појединачно када се исказује број платних
трансакција. Обе ове категорије су међусобно искључиве.
У обрасцу се исказују платне трансакције ради измиривања доспелих потраживања пружаоца платних услуга
према кориснику платних услуга по основу коришћења кредитних картица или картица са одложеном наплатом, ако је
такав начин наплате уговорен.
У обрасцу се не исказују платне трансакције исплате готовог новца са платног рачуна.

