ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА
РАБОТОДАВАЧИТЕ ОД ПРИВАТНИОТ СЕКТОР
ПОГОДЕНИ ОД ЗДРАВСТВЕНО-ЕКОНОМСКАТА
КРИЗА ПРЕДИЗВИКАНА ОД ВИРУСОТ COVID-19,
ЗАРАДИ ИСПЛАТА НА ПЛАТИ

14.500
по вработен/месечно
за април и мај 2020

Што добиваат
работодавачите
и работниците?

Работодавачите

Финансиска поддршка од
14.500 денари/месечно по
работник заради
финансирање на
потребите за плата на
работниците

Работниците

Извесност во смисла
на задржување на
работното место за
време на
коронакризата

01

ЗА КОИ РАБОТОДАВАЧИ?

Да има намалување на приходите од најмалку
30% во април и мај:
Во однос месечниот просек од 2019
Во однос на месечниот просек од
основање на компанијата (за регистрирани
после март 2019)

МЕРКА за СИТЕ
работодавачи кои
ги исполнуваат
следните услови:

Во однос на сезонскиот просек од последните
4 месеци спореден со сезонскиот просек од
претходната година

02

Да не исплаќаат дивиденди, бонуси, годишни
награди, награди за деловна успешност за
времетраење на мерката

03

Просекот на највисоките нето плати на 10% од
вработените да не надминува 120.000 денари по
вработен

ЗА КОИ РАБОТНИЦИ?
Финансиската поддршка
од 14.500 по вработен
МОЖЕ да се искористи
за СИТЕ работници, освен:

●
●
●

01

За вработените со плата над 39.900 денари

02

За вработените за кои се користи
ослободување од плаќање придонеси од
проектот “Македонија вработува”

*МОЖЕ да аплицираат фирми за работици за кои ја користат мерката за субвенција на придонеси за
покачување на плата од 600 до 6.000 денари
**МОЖЕ да се користи и за управители и сопственици
*** Мерката од првиот сет на економски мерки за субвенционирање на 50% од придонесите е алтернатива
на оваа мерка. Не може двете да се комбинираат и да се користат во исто време.

КАКО?

01

Едноставен и лесен
процес за аплицирање
и добивање
на поддршката:

Се пополнува барање за исполнетост на условите
До 5-ти во месецот за претходниот месец
Преку системот е-даноци
Во рок од 3 дена УЈП ја потврдува комплетноста
на барањето

02

Следи пополнување на МПИН образецот во полето 3.23 се
внесува:
- шифра 619 (ако се користи само оваа мерка) или
- шифра 621 (ако се користи во исто време и
мерката за субвенционирање на
придонесите за покачување на платите)

03

До 13-ти во месецот работодавачот на својата трансакциска
сметка добива исплата на финансиската поддршка

04

До 15-ти во месецот треба да се исплати платата за
претходниот месец

ШТО ТРЕБА ДА ЗНАЕТЕ?

Работодавачот кој ја користи
мерката треба да го задржи истиот
број на вработени до јули 2020
(сметано во однос на месецот за
кој добил финансиска поддршка)

Работодавачот кој ја користи
мерката, ако не оствари
добивка за 2020, не ги враќа
средствата земени преку
мерката на државата.

За останатите работодавачи враќањето
е лимититирано до износ од 50% од
добивката пред оданочување зголемена
за оданочивите расходи.
Со ваквиот лимит, и извесноста на
очекуваните финансиски резултати,
голем дел од компаниите нема да ја
вратат примената финансиска
поддршка во целост

Да ги задржиме работните места
и економската активност погодени
од Covid-19

