БАРАЊЕ

за претворање на финансиска поддршка за исплата
на плати во грант
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* Пополнува Управа за јавни приходи
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А. СВОЈСТВО НА БАРАТЕЛОТ
Работодавач - правно лице

Работодавач - Физичко лице кое врши самостојна дејност

Б. ИЗЈАВА ЗА ИСПОЛНЕТОСТ НА УСЛОВИТЕ ЗА ПРЕТВОРАЊЕ НА ФИНАНСИСКАТА ПОДДРШКА ЗА ИСПЛАТА НА
ПЛАТИ ВО ГРАНТ
Изјавувам дека ги исполнувам следните услови:
а) Имам вработено до 250 вработени
б) Во последните 2 години имам искажано добивка после оданочување
в) Не се наоѓам на листата на должници согласно со последната објавена Листа на должници на доспеани и неплатени долгови на Управата
за јавни приходи на денот на поднесување на барањето
г) Заклучно со 29 февруари 2020 година не сум доцнел со плаќање на обврските по основ на кредити подолго од 90 дена од денот на
достасаноста, согласно со податоците за задолженост од соодветен регистар/биро
д) Ќе докажам дека финансиските средства во износ еднаков или поголем од износот на добиена финансиска поддршка сум ги искористил
за:
1) Инвестиции во вработени:
- Обука на вработените во области како што се маркетинг и брендирање, финансиско управување, подобрување на производството,
истражување и развој, дигитални вештини и надградба и слични обуки
- Обука на вработените за управување како што е бизнис менаџмент, стратегија, корпоративно управување или која било активност
дефинирана под обука на вработените за целите на вршење на дејноста
2) Оперативни подобрувања на компанијата:
- Набавки поврзани со надградба на производството (на пр. Подобрување на производство и дизајнирање на процеси), маркетинг и
брендирање, промена на деловниот модел, дигитална трансформација (автоматизација, онлајн трговија), нова експанзија на пазарот, развој
на нов производ и слични набавки
- Воведување на акредитирани нови стандарди, набавки на патенти, авторски права, трговски марки и други права од интелектуална
сопственост
3) Продуктивен капитал:
- Набавки на опрема и други средства кои се користат за подобрување на ефикасноста и продуктивноста на работењето, опрема поврзана со
производството, компјутери и друга соодветна опрема, софтвер, опрема за транспорт и слични набавки во функција на вршење на дејноста
ѓ) Набавките од точки 1), 2) и 3) ги извршив до крајот на 2020 година

В. ИЗНОС НА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ЗА ИСПЛАТА НА ПЛАТИ КОЈ ГО ИСКОРИСТИЛ РАБОТОДАВАЧОТ
износ

Износ на финансиска подршка

Г. ИЗНОС НА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ЗА ИСПЛАТА НА ПЛАТИ ПРЕТВОРЕН ВО ГРАНТ
Даночен обврзник
(1)

Регистриран ДДВ обврзник

Набавени добра и услуги
(2)

Вкупен износ без ДДВ
(3)

Износ на ДДВ
(4)

Вкупно
(5)

со право на одбивка на претходен
данок
без право на одбивка на претходен
данок

Нерегистриран ДДВ обврзник
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Д. ПРИЛОЗИ
Фактури за извршените набавки
Изводи од носител на платен промет како доказ за извршеното плаќање на фактурите
Уверение за платени даноци и придонеси

ПОДАТОЦИ ЗА СОСТАВУВАЧОТ
Назив /
Име и презиме
ЕДБ / ЕМБГ

Датум на
пополнување

Својство

Потпис

ПОДАТОЦИ ЗА ПОДНОСИТЕЛ
Име и презиме
ЕМБГ

Датум на
пополнување

Својство

Потпис
* Пополнува Управа за јавни приходи

Податоци за
обработката
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УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ

Б-ПФПГ

Врз основа на член 12 од Законот за финансиска поддршка на работодавачите погодени од здравствено-економската криза
предизвикана од вирусот COVID -19, заради исплата на платите за месеците октомври, ноември и декември 2020 година („Службен
весник на Република Северна Македонија“, бр.267/20), работодавачот - корисник на финансиска поддршка кој ги исполнил условите
дефинирани во Уредбата со законска сила за финансиска поддршка на работодавачите погодени од здраствено-економската криза
предизвикана од корновирусот COVID-19 заради исплата на платите за месеците април, мај и јуни 2020 година („Службен весник
на Република Северна Македонија“, бр.111/20, 113/20 и 154/20), до Управата за јавни приходи доставува Барање за претворање на
финансиската поддршка за исплата на плати во грант најдоцна до рокот за поднесување на Даночниот биланс за 2020 година.
Поднесувањето на барањето за физичките лица кои вршат самостојна дејност се врши преку системот е-Персонален данок https://epdd.ujp.gov.mk, а за правните лица преку системот е-Даноци http://etax.ujp.gov.mk
Кон Барањето се приложуваат фактури за извршените набавки и изводи од носител на платен промет како доказ за извршеното
плаќање на фактурите. Кон Барањето за претворање на финансиската поддршка за исплата на плати во грант, работодавачот корисник на финансиска поддршка до Управата за јавни приходи доставува Уверение за платени даноци и придонеси.
ПОДАТОЦИ ЗА БАРАТЕЛ
•
Единствен даночен број (ЕДБ) - се впишува Единствениот даночен број на барателот.
•
Скратен назив и адреса на вистинско седиште за контакт - се впишува скратен назив и адреса на вистинско седиште за контакт.
•
Контакт - се впишува телефон и е-пошта.
А. СВОЈСТВО НА БАРАТЕЛОТ - се означува соодветно поле според формата на регистрација.
Б. ИЗЈАВА ЗА ИСПОЛНЕТОСТ НА УСЛОВИТЕ ЗА ПРЕТВОРАЊЕ НА ФИНАНСИСКАТА ПОДДРШКА ЗА ИСПЛАТА НА ПЛАТИ ВО ГРАНТ Задолжително се пополнуваат полињата а), б), в), г), д) и ѓ).
В. ИЗНОС НА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ЗА ИСПЛАТА НА ПЛАТИ КОЈ ГО ИСКОРИСТИЛ РАБОТОДАВАЧОТ - се внесува вкупниот
износ на финансиска поддршка за исплата на плати кој го искористил работодавачот.
Г. ИЗНОС НА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ЗА ИСПЛАТА НА ПЛАТИ ПРЕТВОРЕН ВО ГРАНТ
•
На даночниот обврзник регистриран за целите на ДДВ во грант му се претвора износот на набавеното добро или услуга без
пресметаниот данок на додадена вредност, додека пак во случаите кога набавуваат добра или услуги за кои даночниот обврзник
нема право на одбивка на претходен данок во грант му се претвора износот на набавеното добро или услуга со пресметаниот данок
на додадена вредност.
•
На даночниот обврзник нерегистриран за целите на ДДВ за набавените добра или услуги во грант му се претвора износот на
набавеното добро или услуга со пресметаниот данок на додадена вредност.
Д. ПРИЛОЗИ – во прилог се доставуваат
•
Фактури за извршените набавки
•
Изводи од носител на платен промет како доказ за извршеното плаќање на фактурите
•
Уверение за платени даноци и придонеси.
ПОДАТОЦИ ЗА СОСТАВУВАЧОТ И ПОДНОСИТЕЛОТ НА БАРАЊЕТО
Се пополнуваат податоците за составувачот и подносителот на барањето.
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* Образецот е објавен во „Службен весник на РСМ, бр.315/20 и важи од 31.12.2020 година

