БАРАЊЕ

БФП-ИП/1

за финансиска поддршка на работодавач заради исплата
на плати за месеците април, мај и јуни 2020 година

* Пополнува Управа за јавни приходи
Единствен
даночен број
Датум и
број на
прием

Скратен назив
и адреса на вистинско
седиште за контакт

Телефон
е-пошта

А. СВОЈСТВО НА БАРАТЕЛОТ
Работодавач - правно лице

Работодавач - самовработено лице за своите вработени

Б. ИЗВРШУВАМ ДЕЈНОСТ

(согласно Националната класификација на дејности - НКД Рев.2: Угостителска дејност, Туризам, Транспорт)
ДА

НЕ

В. ШИФРА И ОПИС НА ДЕЈНОСТ ШТО ЈА ВРШИ БАРАТЕЛОТ (наведи ја шифрата на дејност од според НКД рев.2)
Шифра

Дејност

Г. ПЕРИОД НА ЗАПИС ВО СООДВЕТЕН РЕГИСТАР (ОСНОВАЊЕ)
а) до февруари 2019 година
б) во период од месец март 2019 година заклучно со месец февруари 2020 година

Д. МЕСЕЦ ЗА КОЈ СЕ БАРА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА
Април 2020

Мај 2020

Јуни 2020

Ѓ. ИЗЈАВА ЗА ИСПОЛНЕТОСТ НА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ СЕ ДОЗВОЛУВА ФИНАНСИСКАТА ПОДДРШКА
Изјавувам дека ги исполнувам следните услови:
а) Вкупните приходи намалени за одделни еднократни приходи кои не произлегуваат од редовното работење, во месецот за кој барам
финансиска поддршка за исплата на плати се намалени за најмалку 30% во однос на месечниот просек на вкупните приходи намалени за
одделни еднократни приходи кои не произлегуваат од редовното работење, остварени во 2019 година
б) Вкупните приходи намалени за одделни еднократни приходи кои не произлегуваат од редовното работење, во месецот за кој барам
субвенционирање се намалени за најмалку 30% во однос на месечниот просек на вкупните приходи намалени за одделни еднократни
приходи кои не произлегуваат од редовното работење, остварени од денот на запишувањето во соодветен регистар во 2019 година и
месеците јануари и февруари 2020 година
в) Просечните вкупни приходи намалени за одделни еднократни приходи кои не произлегуваат од редовното работење за последниот
сезонски период од 4 месеци споредено со просечните вкупни приходи намалени за одделни еднократни приходи кои не произлегуваат од
редовното работење за сезонскиот период од истите 4 месеци во претходната година се намалени за најмалку 30%
г) Не e исплатенa дивиденда на сопствениците и не e извршенa исплата по основ на награда за деловна успешност (учество во добивка,
бонус) или друг вид на годишна награда на вработените и органите на управување и надзор на работодавачот - барател на финансиска
поддршка, од денот на влегувањето во сила на уредбата, до денот на исплатата на платата за месецот за кој е добиена финансиска поддршка
д) Нето платата на работникот за последните три месеци не е повисока од 39.900 денари за секој месец одделно, сразмерно на часовите
на пријавено работно време (полно или неполно работно време) , односно доколку работникот засновал работен однос за време пократко
од три месеци, нето платата на работникот не е повисока од 39.900 денари за секој месец одделно за периодот за кој е пријавен во работен
однос, сразмерно на часовите на пријавено работно време (полно или неполно работно време)
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ѓ) За месецот за кој барам финансиска поддршка, повеќе од 10% од вкупниот број на вработени немаат поединечна месечна нето плата
поголема од 120.000 денари месечно по вработен
е) Како работодавач кој не врши угостителска дејност или туризам или транспорт, нема да користам субвенционирање согласно со Уредбата
со Законска сила за субвенционирање на износ за исплата на придонеси од задолжително социјално осигурување за време на вонредна
состојба
ж) За вработените за кои ќе користам финансиска поддршка согласно со Уредбата, не користам ослободување од плаќање на данокот
на личен доход и придонеси од задолжително социјално осигурување, согласно со Законот за вработувањето и осигурување во случај на
невработеност (за мерките од проектот “Македонија вработува”)
з) За времетраење на финансиската поддршка согласно со Уредбата и два месеци после нејзиното престанување (заклучно со месец јули
2020 година), во однос на месец април 2020 година, бројот на вработени со исклучок на причините за намалување од членот 6 ставот (2) од
Уредбата, нема да го намалам за повеќе од 5%, 10%, односно 15% согласно условите дефинирани во Уредбата

Оваа мерка за финаниска поддршка на работодавачите заради справување со COVID-19 кризата е поддржана и кофинансирана со заем од Светската Банка. Пополнувањето на Прашалникот од точка „Е“ кој е изработен по стандардите на
Светска Банка, е задолжителен но истиот НЕ претставува предуслов за добивање на финансиската поддршка.
Прашалникот ќе послужи за потребите на проектот заради утврдување на делот на финансисрање на истиот со средства
обезбедени од Светска Банка.
Сите компании треба задолжително да одговорат на сите прашања. Барателите нема да имаат можност да добијат комплетно
барање доколку не одговорат на сите наведени прашања.
Со штиклирање на ова квадратче, корисникот на грант средства, кои се финансирани од страна на Светска банка преку
ова барање, се согласува да ги почитува одредбите од Упатството за борба против корупцијата на Светска банка.

Е. ПРАШАЛНИК

Ве молиме означете дали вашата компанија е вклучена во следниве активности:
Трговија со животни и производи од животинско потекло забранети согласно Спогодбата за меѓународна трговија со
загрозени видови на дива фауна и флора (CITES)

ДА

НЕ

Производство, дистрибуција и продажба на забранети пестициди и хербициди

ДА

НЕ

Производство, ракување и отстранување на радиоактивни производи

ДА

НЕ

Складирање, третман и отстранување на опасен отпад сертифицирано / дозволено во согласност со националното
законодавство и ЕУ

ДА

НЕ

Користење на хлорофлуоројаглеродите (CFC) при производство или сервис или на други супстанци регулирани со
Монтреалскиот протокол

ДА

НЕ

Производство на електрична опрема што содржи полихлорирани бифенили (PBC) повеќе од 0,005% од тежина

ДА

НЕ

Производство на производи кои содржат азбест

ДА

НЕ

Производство на нуклеарни реактори и нивни делови

ДА

НЕ

Производство на тутун, преработен или непреработен

ДА

НЕ

Производство на машини за преработка на тутун

ДА

НЕ

Производство на огнено оружје

ДА

НЕ

Производство или трговија со алкохолни пијалоци (со исклучок на пиво и вино, угостителски услуги и туризам)

ДА

НЕ

Игри на среќа

ДА

НЕ

ЖИВОТНА СРЕДИНА
Дали во изминатата година компанијата имала негативни извештаи / записници или парници поврзани со животната
средина?

ДА

НЕ

Дали компанијата била одговорна за смртни случаи или сериозни повреди на вработен на работно место при работа во
изминатата година?

ДА

НЕ

Сите вработени во компанијата имаат договори за вработување

ДА

НЕ

Да дава јасен опис на работните позиции и условите за вработување на своите вработени

ДА

НЕ

Потврдување на возраста. Ве молиме за потврден одговор дека Вашата компанија не вработува малолетни лица

ДА

НЕ

Компанијата ги исполнува и е во согласност со регулативите и националната стратегија за безбедност и здравје при работа
(со посебен акцент на градежната индустрија)

ДА

НЕ

ДАЛИ КОМПАНИЈАТА СЕ ОБВРЗУВА ДА ГИ ИСПОЛНУВА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИ:
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Ж. ИЗЈАВА НА БАРАТЕЛОТ ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ЗА ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА
Ги разбирам условите под кои се дозволува субвенцијата и под полна материјална и кривична одговорност изјавувам дека точно сум
ги потполнил и сум согласен со горенаведените податоци.

ПОДАТОЦИ ЗА СОСТАВУВАЧОТ
Назив /
Име и презиме
ЕДБ / ЕМБГ

Датум на
поднесување

Својство

Потпис

ПОДАТОЦИ ЗА ПОДНОСИТЕЛ
Име и презиме
ЕМБГ

Датум на
поднесување

Својство

Потпис
* Пополнува Управа за јавни приходи

Податоци за
обработката
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УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ

БФП-ИП/1

Врз основа на Уредба со законска сила за финансиска поддршка на работодавачите погодени од здравствено - економската криза
предизвикана од вирусот COVID-19, заради исплата на платите за месеците април, мај и јуни 2020 година, за остварување на правото
работодавачот поднесува Барање за финансиска поддршка за исплата на платите до Управата за јавни приходи.
Поднесувањето на барањето се врши преку системот е-Даноци http://etax.ujp.gov.mk, а комплетноста на Барањето го потврдува
Управата за јавни приходи, во рок од 3 дена од денот на доставувањето на барањето.
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 е-пошта и телефон.
А. СВОЈСТВО НА БАРАТЕЛОТ - се означува соодветно поле согласно формата преку која ја врши својата дејност. Доколку е регистриран
како трговско друштво одбира Работодавач - правно лице, доколку е регистриран како физичко лице кое врши само дејност одбира
Работодавач - самовработено лице за своите вработени.
Б. ИЗВРШУВАМ ДЕЈНОСТ - се означува соодветно поле согласно дејноста која ја врши барателот.
В. ШИФРА И ОПИС НА ДЕЈНОСТ ШТО ЈА ВРШИ БАРАТЕЛОТ - се впишува шифрата и опис на дејноста што ја врши барател.
Г. ПЕРИОД НА ЗАПИС ВО СООДВЕТЕН РЕГИСТАР (ОСНОВАЊЕ) - се означува периодот во кој е извршен упис на дејноста во
соодветен регистар:
а) до февруари 2019 година
б) во период од месец март 2019 година заклучно со месец февруари 2020 година
Д. МЕСЕЦ ЗА КОЈ СЕ БАРА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА - се одбира само еден од понудените месеци за кој бара субвенција за кој ги
исполнува условите.
Ѓ. ИЗЈАВА ЗА ИСПОЛНЕТОСТ НА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ СЕ ДОЗВОЛУВА ФИНАНСИСКАТА ПОДДРШКА:
•
Барателот Работодавач - правно лице кој не врши угостителска дејност, туризам или транспорт ги означува полињата а) и/или б),
и/или в), г), д), ѓ), е), ж), з), додека пак Работодавач - правно лице кој врши угостителска дејност, туризам или транспорт ги означува
полињата а) и/или б), и/или в), г), д), ѓ), ж), з).
•
Барателот Работодавач - самовработено лице кој не врши угостителска дејност, туризам или транспорт ги означува полињата а)
и/или б), и/или в), д), ѓ), е), ж), з ), додека пак Работодавач - самовработено лице кој врши врши угостителска дејност, туризам или
транспорт ги означува полињата а) и/или б), и/или в), д), ѓ), ж) и з).
Е. ПРАШАЛНИК - означете дали вашата компанија е вклучена во дефинираните активности.
Прашалник изработен по стандардите на Светска Банка, е задолжителен но истиот НЕ претставува предуслов за добивање на
финансиската поддршка.
Прашалникот ќе послужи за потребите на проектот заради утврдување на делот на финансисрање на истиот со средства обезбедени од
Светска Банка.
Ж. ИЗЈАВА НА БАРАТЕЛОТ ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ЗА ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА - Барателот изјавува дека
под целосна материјална и казнена одговорност сите податоци дадени во ова барање се проверени и целосно вистинити.
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.154/2020 и важи од 10.06 2020 година

