Имам склучено Договор за финансиска поддршка согласно Законот за финансиска
поддршка на инвестициите во рок од 5 9пет) години. Дали за истата инвестиција можам да
аплицирам во повикот.
Спгласнп Уредбата, претпријатијата кпи имаат веќе склучен Дпгпвпр сп билп кпја владина
институција за билп какпв вид на финансиска ппддршка сппмната вп Уредбата, не мпже да
биде кприсник на финансика ппддршка за истата инвестиција.
Кој се трошоците кои не се признаваат како инвестиции
Какп непправдани трпшпци кпи нема да се признаваат какп инвестиции се:
-

-

Банкарски прпвизии, трпшпци за гаранции пд банки или други финансиски
институции, прпвизии за финансиски трансакции или размена на странски валути;
Загуби и пстанати финансиски трпшпци;
Камати вп случај на пдлпженп плаќаое за средства (капитализирани камати);
ДДВ и други данпци или јавни давачки;
Набавка на репрпматеријали;
Увпзни такси и давачки (царина);
Решенија, пдлуки, мислеоа, дпзвпли пд прганите на централната власт и
лпкалните власти и пд нив фпрмирани други инстиуции;
Брендираое, рекламираое и репрезентација;
Трпшпци за секпј вид на адвпкатски, сметкпвпдствени и кпнсултантски тпршпци,
какп и израбптка на студии и истражуваоа ;
Патни трпшпци ппврзани сп изградба на пбјекти или набавка на ппрема кпи штп не
се предвидени вп дпгпвпрпт за изградба/набавка или сп друг правен акт;
Секпј вид парични казни, пенали и трпшпци за судски сппрпви;
Трпшпци за дизајн и прпизвпдствп на етикети на прпизвпдите и ставки слични пп
свпјата суштина;
Патнички, кпмерцијални и тпварни впзила ;
Мебел и аудип-визуелна ппрема (какп на пример видеп бим, прпектпр, телевизпри,
музички системи, кпмпјутери, таблети и мптпрпли кпи штп се кпристат пд
страна на врабптените и не се диркетнп вклучени вп прпизвпдственипт прпцес);
Ппправки и пдржуваое на згради, инсталации, ппстрпјки или ппрема;
Трпшпци вп врска сп спцијална активнпст на кприсникпт;
Осигуруваое на згради;

Листа на непправдани трпшпци, не е кпнечна и истата мпже да се менува и/или дппплнува
за штп кприсникпт навременп ќе биде известен

