STATEMENT REGARDING NORTH MACEDONIA INCOME SUPPORT SCHEME
The income support scheme is designed to help firms restart operations quickly and efficiently
following the crisis and help maintain employment for as many people as possible during the
emergency phase. The scheme has already provided around 20,000 firms with salary subsidies
for the months of April and May.
The World Bank is aware that the Public Revenue Office has identified that some recipients did
not fully implement the required provisions of the scheme. Firms that received funds through
this program and did not comply with the requirements are not eligible for World Bank
financing. Firms that applied for the subsidy agreed in their application to comply with World
Bank Anti-Corruption Guidelines – so in addition to having to refund the money, they could also
be subject to investigation.
The World Bank is pleased to see that the strong oversight mechanisms put in place to ensure
this money is reaching employees are working.

СООПШТЕНИЕ ПОВРЗАНО СО МЕРКАТА ЗА ПОДДРШКА НА ПРИХОДИТЕ ВО СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
Мерката за поддршка на приходите е дизајнирана да им помогне на компаниите брзо и
ефикасно да ги обноват активностите после кризата и да помогнат што е можно повеќе
луѓе да останат вработени за време на вонредната состојба предизвикана од пандемијата.
Мерката веќе обезбеди субвенции за плати за месеците април и мај на околу 20.000
фирми.
Светска банка е известена дека Управата за јавни приходи утврдила дека некои приматели
не ги спровеле во целост потребните одредби согласно мерката. Фирмите кои добија
средства преку оваа мерка и не ги исполнија обврските, не се квалификувани за
финансирање од Светска банка. Фирмите кои аплицираа за субвенцијата се согласија во
нивната апликација дека ќе ги почитуваат Упатствата за борба против корупцијата на
Светска банка - така што, покрај тоа што треба да ги вратат парите, тие би можеле да бидат
предмет на истрага.
Светска банка е задоволна што гледа дека функционираат воспоставените силни
механизми за надзор, кои ќе обезбедат овие средства да пристигнат до вработените лица.

1818 H Street NW × Washington, DC 20433 USA

