БАРАЊЕ

Б-ПФПГ

за претворање на финансиска поддршка за исплата
на плати во грант

* 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 - 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 примените финансиски средства од искористената финансиска поддршка за плати ги искористив за инвестициски
вложувања за проширување на дејноста и тоа во:
1) Материјални средства (недвижности, постројки и опрема)

3) Нематеријални средства (компјутерски софтвер и патенти)

2) Материјални средства набавени преку финансиски лизинг

4) Набавките од точките 1), 2) и 3) ги извршив до крајот на 2021
година

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

Износ на финансиска поддршка

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

Набавени добра
(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

Д. ПРИЛОЗИ
Фактури за извршените набавки

Изводи од носител на платен промет како доказ за извршеното
плаќање на фактурите

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 9 став (4) од Законот за финансиска поддршка на работодавачите погодени од здравствено-економската криза
предизвикана од вирусот COVID -19, заради исплата на платите за месеците февруари и март 2021 година („Службен весник на
Република Северна Македонија“, бр.85/21), работодавачот - корисник на финансиска поддршка кој ги исполнил условите, до Управата
за јавни приходи доставува Барање за претворање на финансиската поддршка за исплата на плати во грант најдоцна до 15 јануари 2022
година.
Поднесувањето на барањето се врши 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.
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 1), 2), 3) и 4).
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 без пресметаниот
данок на додадена вредност, додека пак во случаите кога набавуваат добра за кои даночниот обврзник нема право на одбивка на
претходен данок во грант му се претвора износот на набавеното добро со пресметаниот данок на додадена вредност.
•
На даночниот обврзник нерегистриран за целите на ДДВ за набавените добра во грант му се претвора износот на набавеното
добро 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
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.303/21 и важи од 01.01.2022 година

