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На 18 март 2020 година, Претседателот на Република Северна
Македонија прогласи вонредна состојба на целата територија на
државата заради справување со последиците од ширењето на вирусот
КОВИД – 19.

Вонредната состојба е прогласена за период од 30 дена, но истата
може да биде продолжена за дополнителни 30 дена доколку има
потреба.



Економски мерки
На 19 март 2020 година, Владата на Република Северна Македонија го
најави следниот сет на економски мерки за компаниите кои ќе бидат
најпогодени од кризата:

Финансиска помош за микро, мали и средни претпријатија
Вкупно 5,7 милиони евра ќе се дадат како бескаматни кредити на
компании чие економско работење ќе биде најпогодено од КОВИД-19.
Критериумите за селекција сеуште се предмет на дискусија, но сепак
поединечните кредити ќе се движат од 3.000 eвра до 30.000 eвра, во
зависност од бројот на вработени:

Микро претпријатија кои имаат до 10 вработени, ќе имаат право
на кредит од 3.000 евра до 5.000 евра;
Мали претпријатија кои имаат помеѓу 10 и 50 вработени, ќе
имаат право на кредит од 1.000 евра до 15.000 евра;
Средни претпријатија кои имаат помеѓу 50 и 250 вработени, ќе
имаат право на кредит од 15.000 евра до 30.000 евра.

Кредитите ќе бидат со грејс период од 6 месеци и рок на враќање од 2
години.

Ослободувањето од аконтациите за данок на добивка
Ова ослободување ќе важи за месеците април, мај и јуни 2020 година,
а е предмет на исполнување на одредени критериуми кои што
дополнително ќе бидат објавени од страна на надлежните органи.
Ослободувањето е првично наменето за компаниите во најпогодените
сектори како што се транспорт, туризам и угостителство, а исто така и
компании во други сектори кои се опфатени со мерките за спречување
на КОВИД-19.

Намалување на законската затезна камата и казнената
камата за јавни давачки
Мерката предвидува намалување на затезната камата во правните
односи помеѓу правни лица (од 10% на 5%) и намалување од 8% на
4% во правните односи во кои барем едно не е правно лице.

Дополнително, согласно мерките ќе се намали и казнената камата за
јавни давачки за 50% од 0.03% проценти на 0.015%.

Мерки за секторите во областа на туризмот и
угостителството



Министерот за економија посочи дека ќе биде формиран ‘Фонд за
туризам’ во висина од околу 1,2 милиони евра. Преку овој Фонд ќе
бидат финансирани туристичките и угостителски бизниси со цел
надминување на штетата предизвикана од КОВИД-19 кризата.

Субвенционирање на придонеси од задолжително
социјално осигурување за вработените
Друга дополнителна мерка, предвидува субвенционирање на
придонеси од задолжително социјално осигурување за вработените во
компании од секторите туризам, транспорт, угостителство како и други
погодени компании.

Мерките ќе се применуваат за месеците април, мај и јуни 2020 година.
Се предвидува субвенционирањето на придонесите од задолжително
социјално осигурување да се утврдува врз основа на просечната плата
исплатена во 2019 по вработен.

Компаниите кои ќе се квалификуваат за овие субвенции мора да го
задржат бројот на вработени што го имале во февруари 2020 година и
ова да важи од денот на користење на мерката и (а) компанијата да не
исплати дивиденда во текот на 2020 година, до денот на
поднесувањето на годишна сметка за 2020 година, и (б) компанијата
да нема исплатено награда-бонус по влегување во сила на мерката.

Се очекува да биде воведена обврска за компаниите кои ќе остварат
профит во 2020, да ги вратат субвенциите за придонесите од
задолжително социјално осигурување до одреден лимит.

Дополнителни препораки
Министерството за финансии и Управата за јавни приходи дадоа
препорака до комерцијалните банки да ја разгледаат можноста за
намалување на провизиите кои ги наплатуваат од ДДВ обврзниците во
врска со доставување на периодичните извештаи од нивните
банкарски сметки до даночната управа. Намалување од 50% на цените
за одржување на фискалните каси е исто така препорачано на
компаниите кои даваат такви услуги.

Дополнително, Управата за јавни приходи објави дека нема да
спроведува присилна наплата во врска со сите даноци и други јавни
давачки (казни, судски трошоци) од оние даночни обврзници кои што
не ги подмириле своите обврски.

Исто така, надлежните предложија реорганизација на работењето на
фабриките во смени. Доколку има потреба, работата да се одвива и во
четири смени, со цел да има помал број на вработени во даден
момент присутни во фабриката.

Нови мерки беа најавени во текот на викендот. Кога ќе бидат објавени,
истите ќе бидат предмет на ново извстување.



Како можеме да Ви помогнеме?
Тимот на КПМГ Ви стои на располагање за било какви прашања и
асистенција која што Ви е потребна во моменталната ситуација.
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