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за финансиска поддршка за исплата на финансиски средства
на физички лица кои вршат самостојна дејност
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А. СВОЈСТВО НА БАРАТЕЛОТ
Физичко лице кое врши самостојна дејност и се оданочува
според вистински доход

Физичко лице кое врши самостојна дејност и се оданочува според
утврден годишен паушален нето доход

Б. МЕСЕЦ ЗА КОЈ СЕ БАРА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ЗА ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА
Месец

Година

В. УСЛОВИ ПОД КОИ СЕ ДОЗВОЛУВА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ЗА ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА
а) Месечниот просек на вкупните приходи од редовното работење остварени во периодот ноември, декември 2020 година и јануари 2021
година, односно декември 2020 година, јануари и февруари 2021 година се намалени најмалку за 30% во однос на месечниот просек на
вкупните приходи од редовното работење остварени во периодот од месец ноември, декември 2019 година и јануари 2020 година, односно
декември 2019 година, јануари и февруари 2020 година.
* За обврзниците регистирани после месец јануари 2020 година, намалувањето е во однос на вкупните приходи од редовното работење остварени од денот на
запишувањето во соодветен регистар до крајот на месец октомври, односно ноември 2020 година.
* За физичко лице кое во 2020 година се оданочувало по вистински доход, а во 2019 година се оданочувало според утврден годишен паушален нето доход
намалувањето е во однос на месечниот просек на вкупните приходи од редовното работење остварени од денот кога физичкото лице кое врши самостојна
дејност отпочнало да се оданочува по вистински доход до крајот на месец октомври, односно ноември 2020 година.

б) Остварениот нето доход пред оданочување зголемен за непризнаените расходи за даночни цели во даночниот биланс за 2020 година,
односно утврдениот паушален нето-доход за 2020 година не е поголем од 478.800 денари.
в) За времетраење на финансиската поддршка и четири месеци по месецот за кој се користи финансиската помош, нема да престанам со
вршење на дејноста, освен во случај на пензионирање или смрт на физичкото лице.

Г. ИЗЈАВА НА БАРАТЕЛОТ ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ЗА ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА
Изјавувам дека ги разбирам горенаведените услови под кои се дозволува финансиската поддршка и под полна материјална и
кривична одговорност изјавувам дека точно се потполнети бараните податоци и дека ги исполнувам условите
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УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ

БФС-СВД/3

Врз основа на Законот за финансиска поддршка на физички лица кои вршат самостојна дејност погодени од здраствено-економската
криза предизвикана од вирусот COVID-19, за месеците февруари и март 2021 година за остварување на правото физичкото лице кое
врши самостојна дејност поднесува Барање за финансиска поддршка за исплата на финансиски средства до Управата за јавни приходи.
Поднесувањето на барањето се врши преку системот е-Персонален данок https://e-pdd.ujp.gov.mk, а комплетноста на Барањето го
потврдува Управата за јавни приходи, во рок од три дена од денот на приемот на барањето.
ПОДАТОЦИ ЗА БАРАТЕЛ
•
Единствен даночен број (ЕДБ) - се впишува Единствениот даночен број на барателот.
•
Единствен матичен број на граѓанинот - се впишува Единствениот матичен број на граѓанинот (ЕМБГ) на лицето кое врши
самостојна дејност.
•
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.
•
Трансакциска сметка - се внесува трансакциската сметка преку која лицето врши трансакции за дејноста.
А. СВОЈСТВО НА БАРАТЕЛОТ - се означува соодветно поле согласно начинот на оданочување на остварен доход од вршење на
самостојна дејност. Доколку оданочувањето е според вистински доход се одбира “Физичко лице кое врши самостојна дејност и се
оданочува според вистински доход”, доколку пак, оданочувањето е според годишен утврден паушален нето доход се одбира “Физичко
лице кое врши самостојна дејност и се оданочува според утврден годишен паушален нето доход”.
Б. МЕСЕЦ ЗА КОЈ СЕ БАРА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ЗА ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА - се одбира само еден од
понудените месеци за кој бара субвенција за кој ги исполнува условите.
В. УСЛОВИ ПОД КОИ СЕ ДОЗВОЛУВА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ЗА ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА
•
Барателот - физичко лице кое врши самостојна дејност и се оданочува според вистински доход, треба да ги исполнува сите
наведени услови во оваа рубрика, додека барателите кои започнале со вршење на дејност во текот на 2021 година и не се
оданочуваат според паушално утврден нето-доход треба да ги исполнуваат условите под а) и в),
•
Барателот - физичко лице кое врши самостојна дејност и се оданочува според утврден годишен паушален нето-доход треба да ги
исполнува условите под б) и в), додека барателите кои започнале со вршење на дејност во текот на 2021 година и се оданочуваат
според паушално утврден нето-доход треба да го исполнат условот под в).
•
Г. ИЗЈАВА НA БАРАТЕЛОТ ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ЗА ИСПЛАТА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА
Барателот изјавува под целосна материјална и казнена одговорност дека ги има разбрано условите под кои се дозволува финансиската
поддршка, точно се потполнети бараните податоци и дека ги исполнува соодветните услови кои се однесуваат на барателот (според
начинот на оданочување).
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.87/21 и важи од 20.04.2021 година

