Korona krizinde likidite sağlamak için kontrol listesi
Şirkette likidite sağlamak
Vergi ertelemeleri, ön ödemenin düşürülmesi
Ne

Kimler için
Müracaat

Daha fazla bilgi

Gelir, kurumlar ve satış vergisi ekonomik zor durumlarda
ertelenebilir ve ticaret vergisi ön ödemeleri sıfıra
düşürülebilinir. Buna ek olarak, şirketler şimdiki yıl için bir
toplu ödeme kaybına dayanarak 2019 için ödenen tutarlar
için de bir geri ödeme alabilirler.
Bunun için serbest meslek sahipleri ve şirketler sorumlu
vergi dairesine başvurabilirler.
Başvuruyu ilgili vergi dairesine gönderiniz. Bilgi ve örnek
başvuru formlarını Bavyera Vergi Dairesi’nde
bulabilirsiniz:
https://www.finanzamt.bayern.de/Informationen/Steuerinf
os/Weitere_Themen/Coronavirus/default.php?f=LfSt
https://www.ihk-nuernberg.de/de/corona-virus/coronavirus-steuerstundung-und-verringerung-dervorauszahlung/

Kısa çalışma ödeneği
Ne

Kimler için
Müracaat

Daha fazla bilgi

Notlar
Tüm çalışanlarınızı her zamanki gibi çalıştıramazsanız ve
çalışma saatlerini geçici olarak azaltmanız gerekiyorsa,
kısa süreli çalışmayı iş bulma kurumuna bildirebilirsiniz.
Koşullar yerine getirilirse, şirketler sosyal güvenlik
primlerine tabi çalışanların çalışmama süreleri için kısa
çalışma ödeneği alabilirler. Tutar, net kazanç kaybına
göre hesaplanmıştır.
Sosyal güvenlik primlerine tabi çalışanı olan şirketler
(geçici işciler için de geçerlidir).
İş bulma kurumunda kısa süreli çalışmayı online
görüntüleyin:
https://www.arbeitsagentur.de/unternehmen/finanziell/kur
zarbeitergeld-bei-entgeltausfall
https://www.ihk-nuernberg.de/de/corona-virus/coronavirus-und-kurzarbeit-kurzarbeitergeld/

Acil Korona Yardımı
Ne

Kimin için
Tutar

Durum 28.04.2020

Notlar

Notlar
Acil yardım, pandeminin bir sonucu olarak likidite sıkıntısı
çeken şirketler ve serbest çalışanlar için tek seferlik, geri
ödemesiz bir hibedir.
Serbest meslek sahibleri ve 250 kişiye kadar çalışanı olan
şirketler için
- 9.000 Euro (5 çalışana kadar)
- 15.000 Euro (10 çalışana kadar)
- 30.000 Euro (50 çalışana kadar)
- 50.000 Euro (250 çalışana kadar)
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Müracaat

Daha fazla bilgi

Lütfen başvuruyu online Bavyera Ekonomik İşleri
Bakanlığı’na yapınız:
https://www.stmwi.bayern.de/soforthilfe-corona/
https://www.ihk-nuernberg.de/de/corona-virus/soforthilfecorona/

Sosyal güvenlik primlerinin ertelenmesi
Ne
Kimler için
Müracaat
Daha fazla bilgi

Talep üzerine
Şirketler sosyal güvenlik primlerine tabi tüm çalışanlar için
başvurabilirler.
Başvuruyu sorumlu sağlık sigortası şirketine gönderin.
Örnek form ve daha fazla bilgi aşağıdaki adreste
bulabilirsiniz:
https://www.ihk-nuernberg.de/de/corona-virus/coronavirus-steuerstundung-und-verringerung-dervorauszahlung/

Mevcut kredilerin geri ödenmesinin ertelenmesi
Ne

Kimler için
Müracaat
Daha fazla bilgi

Müracaat
Daha fazla bilgi

DATEV eG’den App
uyuglanması

Durum 28.04.2020

Notlar

Kalkınma bankalarının yanı sıra pek çok banka, mevcut
kredilerin geri ödenmesi konusunda ertelemeler
sunmaktadır.
Solo serbest meslek ve şirket
Ertelemler (promosyon kredileri için de) ana bankası ile
anlaşılacaktır.
https://www.ihk-nuernberg.de/de/corona-virus/coronavirus-finanzielle-hilfen/

Promosyon kredileri, kefiller ve yatırımlar
Ne
Kimin için & tutar

Notlar

Notlar

Likidite sağlamak için promosyon kredileri kullanın.
Hem Federal Hükümet hem de Bavyera Eyalet Hükümeti,
şirketteki likiditeyi sağlamak ve güvence altına almak için
fon programları sunmaktadır.
Hızlı krediler (KfW/LfA)
- LfA-Hızlı kredi (10 çalışına kadar olan şirketler)
- KfW-Hızlı kredi (10 çalışandan fazla olan şirketler)
Diğer Korona promosyon kredileri
- LfA-Korona koruyucukredi
- KfW-Girişimci kredisi (5 yıllı şirketler)
- KfW-Başlangıç kredisi evrensel (5 yılla kadar olan
şirketler)
- LfA-Kefiller
Büyük şirketler için hibeler
- BayernFonds
- KfW-Sendikasyon finansmanı için doğrudan katılım
- Wirtschaftsstabilisierungsfonds (Ekonomik İstikrar Fonu)
Ev kredileri için promosyon kredileri uygalanacaktır.
Burada daha fazla bilgi bulabilirisiniz – farklı yabancı
dillerde de mevcuttur:
https://www.ihk-nuernberg.de/de/corona-virus/coronavirus-finanzielle-hilfen/
https://www.datev.de/web/de/aktuelles/informationsseitezum-coronavirus/unterstuetzungsangebote-derdatev/datev-corona-foerdermittel-app-kostenfrei/
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Sigortalar
Ne
Kimler için
Müracaat
Daha fazla bilgi

Notlar
Mevcut iş başarısızlık sigortasından talep olup olmadığını
kontrol ediniz.
İş kesintisi veya iş kapama sigortası veya benzeri olan
şirketler.
Sigortanızla iletişime geçiniz.
http://www.juris.de/jportal/portal/page/homerl.psml?nid=jnachrJUNA200400966&wt_mc=pushservice&cmsuri=%2Fjuris%2Fde%
2Fnachrichten%2Fzeigenachricht.jsp

Tazminat için §56 Enfeksiyon Korunma Kanunu
Ne
Kimler için

Müracaat

Daha fazla bilgi

Bazı durumlarda, tazminat ödemeleri § 56 Enfeksiyon
Koruma Kanununa uyarılması mümkündür.
Gelirini kaybetmiş serbest meslek sahibleri ve karantinaya
alınmış işçiler. Kreş veya okul kapanması nedeniyle çocuk
bakımı için kazançlarını kaybeden ebeveyenler.
Orta Frankoniya sirketleri içib aşağıdakiler geçerlidir:
İşverenin veya girişimcinin kazanç kaybı için Orta Fankonya
hükümetine başvuruda bulunabilirsiniz. Başvuru formunu
aşağıdaki adreste bulabilirsiniz:
https://www.freistaat.bayern/dokumente/leistung/66806945
1898
https://www.ihk-nuernberg.de/de/corona-virus/corona-virusdienstreisen-arbeitsausfall-arbeitsschutz-was-istarbeitsrechtlich/

Ticari kiralamalar
Ne

Kimler için
Müracaat

Daha fazla bilgi

Notlar
Korona salgınının etkileri nedeniyle Nisan-Haziran 2020
ayları için kiranızı ödeyemezseniz, mal sahibi belirli koşullar
altında kiracılığı feshedemez.
Ticari kiralayan şirketler, özel kiracılar.
Kiracılar, mal sahibine korona salgını nedeniyle
ödenmemesinin nedenlerini göstermelidir. Mal sahibiyle
anlaşmaya çalışın.
Gereksinimler hakkında bilgi edinin:
https://www.ihk-nuernberg.de/de/corona-virus/corona-kriseund-mietrecht/

Enerji arzı
Ne
Kimler için
Müracaat
Daha fazla bilgi

Durum 28.04.2020

Notlar

Notlar
Enerji tedarikçilerine ödeme yapamıyorsanız, ertelemeler
genellikle mümkündür.
Korona ile ilgili ödeme zorluğu kanıtlanmış şirketler
Enerji tedarikçilerinizle yapılan ertelemeler ve ödemelerin
konusunda bireysel olarak anlaşmanız gerekir.
https://www.ihk-nuernberg.de/de/corona-virus/corona-virusim-energie-umweltrecht/

Sayfa 3

Daha fazla fonlar
Şirket danışmanlığı için yardımlar
Ne

Kimler için
Müracaat
Daha fazla bilgi

Korona salgını içinde ve sonrasında üretkenliği ve rekabet
gücünü geri kazanma konusunda şirket danışmanlığı için
yüzde 100 hibe alabilirsiniz.
Korona salgını tarafından zor durumda kalan şirketler için.
Hibenin başvurusunu online BAFA’da yapabilirsiniz:
https://fms.bafa.de/BafaFrame/unternehmensberatung
www.ihk-nuernberg.de/coaching

Ev ofis işyerleri
Ne
Kimler için
Müracaat
Daha fazla bilgi

Notlar
Kısa süre içinde ev ofis işyeri kurma konusunda tavsiye için
yüzde 50 hibe alabilirsiniz.
Küçük ve orta ölçekli şirketler ile zaanat işletmeler
Ülke çapında go-dijital fonlama projesi için başvuru:
http://www.innovation-beratung-foerderung.de/
https://www.ihk-nuernberg.de/de/corona-virus/corona-virusfinanzielle-hilfen/

Grundsicherung
Ne
Kimler için
Müracaat
Daha fazla bilgi

Notlar

Notlar
Özel geçiminizi sağlamak için önlemler yeterli değilse,
temel devlet güvenliğine erişim artık daha kolay
Serbest çalışanlar, yanlız çalışanlar veya kazançları korona
salgınının sonucu olarak düşmüş küçük işletme sahipleri.
Temel güvenlik sorumlu iş merkezinde uyugulanmaktadır:
https://www.arbeitsagentur.de/m/corona-grundsicherung/
https://www.ihk-nuernberg.de/de/corona-virus/corona-virusfinanzielle-hilfen/

Kontrol listesi hakkındaki son not: Bu kontrol listesi büyük bir titizlikle oluşturulmuştur. Ancak kesin
bir sonuç elde edilinemez. Çünkü her zaman bireysel durumlara göre ayarlanabilinir. Ek olarak,
çerçeve koşulları günlük olarak değişebilir. İçeriğin doğruluğunu ve eksiksizliğini garanti
edemeyeceğimizi alnayışlı karşıliycağınızı arz ediyoruz.
Sorularınız için IHK-KundenService mevcuttur:
Tel: +49 911 1335 1335, E-Mail: kundenservice@nuernberg.ihk.de
Der AAU e.V. Nürnberg IQ-Landesnetzwerk Bayern MigraNet‘deki yabancı veya ana dilde karmaşık
konular hakkında da tavsiyelerde bulunmaktadır. Yabancı dil iletişim bilgilerini burada bulabilirsiniz:
https://www.aauev.de/2020/04/08/beratung-des-aau-e-v-zu-corona-hilfen/

Durum 28.04.2020
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