Korona virüsü: Ekonominin desteklenmesi, acil durum fonları ve şirketler için
yardım paketleri

Korona virüsü, şimdiden yalnızca Alman ekonomisinde değil, dünya ekonomisinde de etkilerini
göstermeye başlamıştır.
2020 yılına ait dünya çapındaki gayri safi milli hasılanın büyüme tahminleri % -0,5 oranında aşağıya
çekilerek düzeltilmiştir. 2020 yılında Almanya çapında beklenen kısa çalışan işçi sayısının 2,35 Milyon
olması beklenirken, alman şirketlerinin %47’si satış sayılarında gerileme beklemektedir.
Gelişmelerin çok dinamik bir yapıya sahip olmaları sebebiyle işbu sayıların sürekli bir şekilde
düzeltilmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır.
Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo-Institut), ekonominin duraksamasına dair farklı senaryolar
hazırlamıştır. Bu farklı senaryolar göz önünde bulundurulduğunda 7,2 ila 20,6 oranları arasında
değişen bir ekonomik küçülme öngörülmektedir. Bu oranlar 255 ila 729 Milyar Euro tutarında
harcamaya tekabül etmektedir.
Federal hükümet ve eyaletler hızlı bir şekilde yardım sağlayacaklarını açıklamışlardır. Bir nevi koruma
kalkanıyla şirketlerin bu zor zamanları atlatmalarına yardımcı olmaya çalışılacağı belirtilmiştir. Bahsi
geçen yardım paketi, Almanya Federal Cumhuriyeti tarihindeki en büyük yardım paketi olmakla
birlikte ekonomiye çok geniş bir kapsamda destek olacaktır.
Federal Hükümet Önlemleri
Yardımcı linkleri ve Federal Hükümetin kararlı tutumuna dair bilgileri ilerleyen satırlarda hizmetinize
sunarız:
1. 23 Mart tarihinde Alman Kalkınma Bankası ek bir özel program başlatmıştır:
KfW Özel programı için kullanılacak olan araçlar sınırsızdır. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin yanı sıra
büyük şirketler de ilgili programdan yararlanma hakkına sahiptirler. Böylece, eğer 31.12.2019
tarihine kadar herhangi bir sorun yaşamadıysanız an itibariyle bankanızdan veya tasarruf
sandığınızdan yatırımlar ve işletme masrafları (kira, personel giderleri, elektrik harcamaları vs.) için
kredi başvurusu yapma hakkınız bulunmaktadır. Kredi şartları iyileştirilmiştir. 3 Milyon Euro’ya kadar
olan kredilerde faiz oranları düşürülerek KfW tarafından yapılacak olan basitleştirilmiş bir risk
denetimi kuralı getirilmiştir. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin, yatırımlar ve işletme masrafları için

KfW tarafından alacakları %90 oranına kadar bir mükellefiyet muafiyeti sağlayan belgeyle
bankalardan ve tasarruf sandıklarından daha kolay bir şekilde kredi almalarına imkân tanınmıştır.
Kredilerin ödenmesi mümkün olduğunca hızlı bir şekilde gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır. Kredi
başvurusundan sonra ortaya çıkan süreç basitleştirilmiş ve fazla bürokratik olmayan bir şekilde
işlemeye başlamıştır.
Detaylı bilgi için > buraya tıklayın
2. Kısa çalışma ödeneği – İşverenler için bilgiler:
Güncel durum gereği kısa çalışma ödeneğine başvuru şartları hafifletilmiştir.
Başvuruyla ilgili yenilikler / kolaylıklar aşağıda bulunmaktadır:
•
•
•
•

İşletme dahilinde iş kaybı yaşayacak olan işçilerin oranı %10’a çekilmiştir
Mesai bakiyelerinin kısmen veya tamamen tüketilmiş olması şartı kaldırılmıştır
Geçici işçiler için de kısa çalışma ödeneği kullanılabilecektir
Sosyal sigorta primlerinin tamamı federal iş ajansı tarafından karşılanacaktır

Detaylı bilgi için > buraya tıklayın
3. Şirketler için vergisel likidite yardımları
Bu başlık altında 2020 sonuna kadar aşağıdaki kurallar geçerlidir:
•
•
•

Vergi daireleri, vergi borçlarını erteleme imkânı tanıyacaktır.
Vergi ön ödemeleri uygun hale getirilecektir.
İcra önlemlerinden feragat edilecektir.

Bu kurallardan yararlanmak için yetkili vergi dairenizle irtibata geçmeniz gerekmektedir.
4. Küçük işletmeler, serbest çalışanlar ve serbest meslek sahiplerine anında yardım (25 Mart 2020
Çarşamba gününden itibaren)
Küçük işletmeler, serbest çalışanlar ve serbest meslek sahipleri geri ödeme zorunluluğu bulunmayan
yardımlardan yararlanabilirler. Federal Devlet, bürokratik engeller olmaksızın anında yardım etmek
için 50 Milyar Euro ayırmış durumdadır.
Bir kereye mahsus olmak üzere, üç ay boyunca işletme giderlerini karşılamak için geri ödeme
zorunluluğu bulunmayan ek ödemeler yapacaktır. Bu anında yardım paketi eyaletlerin kendi
programlarını tamamlayıcı niteliktedir. Bu sebeple ilgili yardım için başvurular eyaletlerde tek bir
elden işleme alınacaktır. Yetkili dairelerin hangileri olduğu sonrasında eyaletler tarafından
bildirilecektir. Anında yardım paketi kapsamında aşağıdaki ek ödemeler yapılabilecektir:
•
•
•

5 çalışana (tam zamanlı çalışan karşılığı) kadar işçi istihdam eden işletmeler bir kereye
mahsus olmak üzere 3 aylığına 9.000 EUR tutarına kadar ek ödeme alabileceklerdir.
10 çalışana (tam zamanlı çalışan karşılığı) kadar işçi istihdam eden işletmeler bir kereye
mahsus olmak üzere 3 aylığına 15.000 EUR tutarına kadar ek ödeme alabileceklerdir.
Kiralayanın kirayı en az yüzde 20 oranında azaltması durumunda, kullanılmamış olan ek
ödemeler iki ay daha kullanılabilir durumda olacaktır.

Alman Federal Hükümetinin koruma kalkanının ayrıntılarına buradan ulaşabilirsiniz

Eyaletler işletmelere hangi yardımlarda bulunacaktır?
Federal hükümetin yanı sıra eyaletlerin de her biri Korona krizi döneminde işletmelere
sağlayabilecekleri yardımlar konusunda çalışmalar yapmaktadır. Bulunduğunuz eyaletten maddi bir
yardım talebinde bulunma hakkınızın olup olmadığını bu bölümde öğrenebilirsiniz. Kısmi durumlarda
bazı yardımlar yukarıda anılan küçük işletmeler, serbest çalışanlar ve serbest meslek sahipleri için
hazırlanmış olan anında yardım programıyla örtüşebilmektedir.
Baden-Württemberg:
•
•

Anında yardım başvurusu formu kısa sürede Tarım Bakanlığı’nın internet sayfasına
eklenecektir: Korona acil yardım paketi
Garantör bankaların ve Eyalet Kredi Bankasının (LBank) bütün ticari KOBİ’leri ve serbest
meslekleri destekleyen ek teklifleri:
o Teminat kotasının %80’e yükseltilmesi
o Teminat üst sınırının iki katına yükseltilerek 2,5 Milyon Euro’ya çıkartılması
o Federal Devlet’e rücu edilecek olan teminat oranının 10 puan yükseltilmesi

Eyalet Kredi Bankası:
Tel.: 0711/122-2345,
E-Mail: wirtschaftsfoerderung@l-bank.de,
Teminatlar için:
Tel.: 0711/122-2999, Mo.- Do. (8:30 – 16:30 Uhr), Fr. (8:30 – 16:00 Uhr)
E-Mail: buergschaften@l-bank.de
Garantör Banka (Bürgschaftsbank):
Tel.: 0711/1645-6,
E-Mail: ermoeglicher@buergschaftsbank.de,
Bavyera:
•
•

Anında yardım başvurusu formu Tarım Bakanlığı’nın internet sayfasına eklenmiştir: Korona
acil yardım paketi
Bunun yanı sıra eyalet yönetimi, LfA Bavyera Kalkınma Bankası’nın teminat kapsamını
yükselterek bankaların işletmelere ve serbest meslek sahiplerine bürokratik yollara
takılmadan finans yardımı yapmalarına imkân tanımıştır. 4 Milyon Euro’ya kadar olan
kredilerde, maksimum 500 Milyon Euro değerinde grup satışlarına sahip olan orta ölçekli
işletmelere mükellefiyet muafiyeti getirilmiştir. Detaylı bilgi için > buraya tıklayın

Berlin:
Berlin Senatosu tarafından kararlaştırılmış olan yardımlar Berlin Yatırım Bankası (IBB) tarafından
hayata geçirilecektir.

•

Anında Yardım I: İşleri, Korona sebebiyle kötüleşmiş olan şirketlere destek vermek
amacıyla Berlin Yatırım Bankası'nın likidite fonu geçici olarak 250’ye kadar işçi çalıştıran
bütün küçük ve orta ölçekli işletmelere açık hale getirilmiştir. Perakende satış, oteller,
restoranlar ve kulüpler gibi şimdiye kadar bu uygulama dışında kalan ve fakat güncel
durumdan çok fazla etkilenen sektörler de bu yardımdan yararlanabileceklerdir. Maksimum
kredi tutarı 500.000 Euro olarak belirlenmiş olsa da sebeplendirilmiş özel durumlarda 2,5
Milyon Euro’ya kadar kredi verilebilecektir. Münferiden aşağıdakiler geçerlidir:
o 2 yıllık vadeye sahip kurtarma ödenekleri
o 0,5 Milyon Euro’ya kadar olan kurtarma ödenekleri faizsiz olarak hibe olarak
verilebilecektir
o Kredi tutarınca müteselsil teminat zorunludur

Başvurular online yollarla yapılmaktadır. Başvuru formuna erişmek için buraya tıklayın
•

Anında Yardım II: Sıkıntıda olan ve maksimum beş çalışana sahip küçük işletmeler ve tek
başına serbest bir şekilde çalışanlar da finansal ek ödemelerden yararlanabileceklerdir. Ek
ödeme miktarı 5.000 Euro olarak sınırlandırılmış olsa da gerektiği durumlarda ilgili ek ödeme
için birden fazla kez başvuru yapılma hakkı tanınmıştır. Başvuru süresi henüz başlamamış
olup 27 Mart 2020 Cuma günü başlaması planlandığı açıklanmıştır. Detaylı bilgi için > buraya
tıklayın

Brandenburg:
•

100 çalışana kadar işçi çalıştıran şirketler için anında yardım programı Brandenburg Eyaleti
Yatırım Bankası tarafından hayata geçirilecektir:

Anında yardım programı işletmelerin çalışan sayısına göre basamaklı olarak belirlenmiştir:
o
o
o
o

5‘e kadar işçi çalıştıran işletmelere 9.000 Euro’ya kadar,
15’e kadar işçi çalıştıran işletmelere 15.000 Euro’ya kadar,
50’ye kadar işçi çalıştıran işletmelere 30.000 Euro’ya kadar,
100’e kadar işçi çalıştıran işletmelere 60.000 Euro’ya kadar yardım yapılabilecektir.

Başvuru formu 25 Mart 2020 Çarşamba gününden itibaren online olarak kullanılabilir olacaktır.
Başvuru formuna erişmek için buraya tıklayın
•

Bunun haricinde Brandenburg Ekonomi Bakanlığı hali hazırda işleyen konsolidasyon ve mevki
emniyeti programı („KosTa“) küçük ve orta ölçekli işletmelere likidite yardımı sağlamak
amacıyla kısa vadede sermaye yükseltimi yapacaktır. Detaylı bilgi için > buraya tıklayın

Bremen:
Anında yardım: Bir ekonomi senatörünün yenice ortaya koyduğu bir teşvik programı kapsamında
Bremen ve Bremerhaven’da bulunan ve Korona virüsünün etkisiyle ekonomik zorluk yaşayan
işletmeler basitleştirilmiş süreçlerle 5.000 Euro’ya kadar anında yardım talebinde bulunabilirler,
istisnai durumlarda talep edilen miktar 20.000 Euro olabilir.
Başvuru formlarına ulaşmak için: buraya tıklayın
İşlemler Bremen ve Bremerhaven Kalkınma Bankası tarafından gerçekleştirilmektedir.

Hamburg:
•

•

•

Anında yardım işlemleri Hamburg Yatırım ve Kalkınma Bankası (IFB) tarafından
gerçekleştirilmektedir. Tek başına çalışan serbest meslek sahiplerine 25.000 Euro,
şirketlerinse 5.000 ila 25.000 Euro arasında yardım almaları planlanmaktadır. Başvuru
formları en kısa sürede online platforma yüklenecektir. Detaylı bilgi için > buraya tıklayın
Bunun haricinde işletme finansmanı için kredi bazlı farklı teşvik programları sunulacaktır. Bazı
teşvikler, Korona sebebiyle işletmelerin işlerinin sekteye uğraması durumunda likidite
sıkıntısının atlatılmasında da kullanılabilecektir. Küçük ve orta ölçekli işletmeler için örnek
olarak Hamburg – Kredi Likiditesi (HKL) kullanıma sunulmaktadır.
IFB Hamburg işletme içi bankalarla iş birliği dahilinde hem yatırımların finansmanı hem de
likidite sıkıntılarının aşılabilmesi için eyalet garantörlüğü de sunmaktadır.

Teşvik kredileri ve eyalet garantörlüğü ile ilgili ayrıntılı bilgilere www.ifbhh.de adresinden
ulaşabilirsiniz. Hızlı ve ücretsiz bilgiye IFB Ekonomi Danışma Merkezi üzerinden ulaşabilirsiniz.
E-Mail: foerderlotsen@ifbhh.de
Tel. +49 40 24846-533.
Hessen:
Hessen eyaleti, şirketleri hali hazırda var olan teşvik ürünlerine yönlendirmektedir. Bazı kredi ve
teminat programları Korona krizinin sebep olduğu likidite sorunlarının çözmek için uygulanabilir
durumdadır.
•
•

•

•

•
•

•

Anında yardım için bilgiler kısa süre içerisinde aşağıdaki sayfaya koyulacaktır: Korona acil
yardım paketi
Eyalet yönetimi, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelere ekonomi bankası üzerinden
alınacak olan teşvik kredileri ve teminatlar aracılığıyla yardımcı olmaktadır. Detaylı bilgi
için > buraya tıklayın
Küçük ölçekli işletmeler için Sermaye Teşvik Programı (KfK) 25’e kadar işçi çalıştıran ve yıllık
işlem miktarı 5 Milyon Euro’ya kadar olan küçük işletmeler ve serbest çalışanlar için 25.000
ila 150.000 Euro arasında kredi yardımları sunmaktadır. Normal şartlar altında istenilen ve
bankaya verilen güvencelerden gerektiği durumlarda feragat edilmektedir.
Hessen, garantör bankasının azami teminat sınırı ikini katına çıkartılarak 2,5 Milyon Euro
tutarına yükseltilmiştir. Garantör banka, klasik teminatlarda finanse eden bankanın veya
tasarruf sandığının istediği güvenceleri %80 oranında karşılamaktadır. 2,5 Milyon Euro
tutarında bir azami sınır %80 oranında verilen bir teminat durumunda azami 3,125 Milyon
Euro tutarında bir kredi tutarına tekabül etmektedir.
İşletme araçları finansmanında, yani likiditenin güvence altına alınması durumunda %80
oranında teminat verilebilir.
Ekspres teminatlara ulaşılabilirlik kolaylaştırılmıştır. Normal şartlar altında ekspres teminatlar
hakkında 72 saat içerisinde karar verilmektedir ve şimdiye kadar kurucular tarafından
kullanılamıyordu. Bunun yanı sıra başka kısıtlamalar da mevcuttu. Bundan böyle kısıtlamalar
geçerli değildir ve esas itibariyle Hessen’de bulunan bütün işletmeler için erişilebilirdir.
Bunun yanı sıra azami teminat sınırı 250.000 Euro’ya, teminat yüzdesi ise %80’e
yükseltilmiştir. Bu, garantör bankanın 312.500 Euro tutarındaki krediler için 250.000 Euro
(%80) teminat verdiği anlamına gelmektedir.
„Bankasız teminat“lar için kredi tutarı 1 Milyon Euro’ya yükseltilmiştir. „Bankasız
teminat“larda işletmeler öncelikle garantör bankaya giderek onların onayını aldıktan sonra

kendilerine finansman sağlayacak bir banka veya tasarruf sandığı aramaktaydı. Var olan
işletmeler (en az 3 yıllık) ve işletme devirlerinde maksimum kredi tutarı 1 Milyon Euro’ya
yükseltilerek %80 oranında teminat sağlanabilmektedir.
Bürgschaftsbank Hessen çağrı merkezi: 0611/150 777
Ayrıntılı bilgiye > buradan ulaşabilirisniz
Mecklenburg-Vorpommern:
•

•
•
•

Anında yardım: Ekonomik sıkıntı yaşayan çok küçük ölçekli ve küçük ölçekli işletmeler 25
Mart 2020 tarihinden itibaren Eyalet Teşvik Enstitüsü’nde anında yardım başvurusunda
bulunabilir: başvuru için buraya tıklayın Eyalet Teşvik Enstitüsü’nde anında yardım
başvurusunda bulunabilir: https://www.lfi-mv.de/ . Bu teşvik, geri ödenmek zorunda değildir
(0-1 çalışanda bir kereye mahsus 9.000 Euro, 6-10 çalışanda bir kereye mahsus 15.000 Euro)
ve Korona krizinden etkilenen 49 çalışana kadar istihdam sağlayan işletmelere kendi
araçlarıyla 125 Milyon Euro tutarında destek sağlayacaktır (11-24 çalışanda bir kereye
mahsus olmak üzere 25.000 Euro, 25-49 çalışanda 40.000 Euro)
Bütün işletmeler için faizsiz 200 Milyon Euro tutarında zorluğu aşma kredisi bulunmaktadır.
Eyaletin teminat kapsamı 400 Milyon Euro yükseltilerek 1,6 Milyar Euro’ya çıkartılmıştır.
Eyaletin geçici olarak işletmelere ortak olarak, bunları stabil hale getirmek için 100 Milyon
Euro ortaklık programı için hazırda tutulmaktadır.

Koruma fonu ayrıntılarına > buradan ulaşabilirsiniz
Aşağı Saksonya:
•

•

•

Ticari hayata dahil ve 250’ye kadar işçi çalıştıran küçük ve orta ölçekli işletmeler Aşağı
Saksonya Garantör Bankası’ndan (NBB) maksimum 2,5 Milyon Euro için %80 oranında
teminat başvurusunda bulunabilirler. Yatırım ve işletme araçları kredilerinin yanı sıra gerekli
olan cari hesap kredileri veya çalışılan banka tarafından kullanıma sunulan avaller de teminat
konusu olabilmektedir. Detaylı bilgi için > buraya tıklayın
NBank, KOBİ’ler için ivedi likidite yardımı sağlayan bir kredi programı hazırlık aşamasındadır.
Aşağı Saksonya Eyaleti, doğruca NBank aracılığıyla hayata geçirilecek olan programın
güvencesini sağlamaktadır.
Bunun yanı sıra 49’a kadar işçi çalıştıran küçük işletmeler için bir Korona Yardım Programı
üzerinde çalışılmaktadır: Münferit işletmeler için teşvik tutarı 20.000 Euro’ya kadar
çıkabilecektir.

Her iki program için de başvuruların 25 Mart tarihinden sonra yapılabileceği ön görülmektedir.
İşletmeler konuyla ilgili ayrıntı için NBank ile görüşebilirler. Ayrıca sık sorulan sorular için: buraya
tıklayın.
Kuzey Ren-Vestfalya:
•
•

•

Anında yardım: Başvuru formları ve ayrıntılar kısa süre içerisinde buradan erişebilirsiniz.
Teminat kapsamı 4,1 Milyar Euro yükseltilerek 5 Milyar Euro’ya çıkartılmıştır. Kefaletler ve
rücu eden kefaletlerin kapsamı 900 Milyon Euro yükseltilerek 1 Milyar Euro’ya çıkartılmıştır.
Eyalet garantörlüğü için başvurular bir hafta içerisinde sonuçlandırılacaktır. İşletmeler, Kuzey
Ren – Vestfalya Garantör Bankası’nın sayfasını inceleyebilir. Detaylı bilgi için > buraya
tıklayın
NRW Garantör Bankası’nın teşvik imkanları:

o
o
o

o
o

75.000 Euro’ya kadar likidite finansmanı için sessiz ortaklık (mikromezzanin fonları)
(işletmelerin doğrudan başvurabilecekleri adres: kbg-nrw.de)
Çalışılan bankalardan alınmış olan 2.500.000 Euro’ya kadar olan krediler için adi
kefalet
Başvurular yalnızca çalışılan bankalar üzerinden yapılacaktır, kredi tutarları;
§ Ekspres işlemlerde 250.000 Euro (Başvurunun girişinden sonraki 3 gün içinde
karar verilir)
§ Cari işlemlerde 500.000 Euro (Bütün belgelerin girişinden sonraki 3 gün
içinde karar verilir)
3,125 Milyon Euro’ya kadar olan krediler için
işletmeler www.ermoeglicher.de sayfasından başvuru yapabilir.
Korona sebepli likidite finansmanlarında işlem ücreti yarıya düşürülmüştür

Rheinland-Pfalz:
•

Anında yardım:
o Serbest çalışanlar ve 5’e kadar işçi çalıştıran işletmeler: Federal program kapsamında
9000 Euro ek ödeme İhtiyaç halinde eyalet tarafından sağlanacak 10.000 Euro
tutarında anında kredi Toplam anında yardım tutarı 19.000 Euro‘dur.
o 6 – 10 arası işçi çalıştıran işletmeler: Federal program kapsamında 15.000 Euro ek
ödeme. İhtiyaç halinde eyalet tarafından sağlanacak 10.000 Euro tutarında anında
kredi Toplam anında yardım tutarı 25.000 Euro‘dur.
o 11 – 30 arası işçi çalıştıran işletmeler: Eyaletten alınacak 30.000 Euro’ya kadar anında
kredi artı kredi tutarının %30’u oranında ek ödeme Toplam anında yardım tutarı
39.000 Euro‘dur.

Program araçları, Eyalet Kalkınma Bankası ISB tarafından yönetilmektedir. Anında yardım talepleri
işletmelerin kendi çalıştıkları bankalara yapılacaktır.
•

•

Eyalet, işletmeleri %80 oranında verecekleri teminatlarla destekleyecektir. 2,5 Milyon
Euro’ya kadar olan teminatlar garantör banka tarafından verilecektir (info@bb-rlp.de, Çağrı
Merkezi +49 6131 62915-65). ISB 2,5 Milyon Euro’dan yüksek tutara sahip olan
teminatlardan sorumludur (beratung@isb.rlp.de, Çağrı Merkezi +49 6131 6172-1333).
Yukarıda anılanlar haricinde, işletmelerin likidite ihtiyaçları program kredileri ve devam eden
finansmanlarda geri ödemelerin askıya alınması yollarıyla da sağlanabilmektedir. ISB,
işletmeleri +49 6131/6172-1333 numaralı telefon veya E-Mail beratung@isb.rlp.de. yoluyla
konuyla ilgili bilgilendirmektedir.
Daha ayrıntılı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz

Saarland:
•

•

Saarland hükümeti ekonomiye likidite yardımları ve teminatlar aracılığıyla destek
vermektedir. Korona krizi esnasında işletmelerin kullanabilecekleri kredi programının 25
Milyon Euro’ya yükseltilmesi planlanmaktadır.
On tane sosyal sigorta yükümlülüğü olan çalışanı olup 700.000 Euro’dan az satış geliri elde
eden veya yıllık bilanço miktarı 350.000 Euro olan işletmeler yaşanılan krizi atlatabilmek için
ek ödeme başvurusunda bulunabilecektir. İşletmeler, 3.000 ila 10.000 Euro anında yardım
alabilirler. Ayrıntılı açıklamalara PDF formatından erişebilirsiniz.

Saksonya:

•

Bundan böyle tek kişilik işletmeler, serbest çalışanlar ve çok küçük ölçekli işletmeler „Korona
Likidite yardım kredisi“ne başvurabilirler. Başvuru formuna buradan ulaşabilirsiniz

Söz konusu kredi faizsizdir ve kural olarak 5.000 Euro ila 50.000 Euro arasındadır.
•

Anında yardım konusunun üzerinde çalışılmaktadır.

Sachsen-Anhalt:
•
•

Serbest çalışanlar ve küçük ölçekli işletmelerin kullanabileceği anında yardım paketleri
üzerinde çalışmalar devam etmektedir.
Sachsen-Anhalt Yatırım Bankası, Sachsen-Anhalt Eyaleti’nin görevlendirmesiyle Korona
krizinden etkilenmiş olan ticari müşterilerinin yanı sıra bireysel müşterilerine de aşağıdaki
destekleri sağlamaktadır:
o Ödemelerin ertelenmesi
o İcranın ertelenmesi
o İflas durumu için araçlar

Schleswig-Holstein:
Schleswig-Holstein Eyaleti’nin korumaları Korona Anında Yardım Programı kapsamında verilecek ek
ödemelerden, orta ölçekli işletmeleri koruma fonu, çeşitli likidite yardımları ve teminatlardan
oluşmaktadır.
Küçük ölçekli işletmelerle tek başına serbest meslek icra edenler için:
Küçük işletmeler, küçük esnaf ve tek başına serbest meslek icra edenler için 100 Milyon Euro
hazırdadır. Kademeler aşağıdaki şekildedir:
o
o
o

Tek başına serbest meslek icra edenler için 2.500 Euro,
5 tam zamanlı çalışana kadar istihdam eden işletmeler için 5.000 Euro
10 tam zamanlı çalışana kadar istihdam eden işletmeler için 10.000 Euro

Orta ölçekli işletmeler için:
Orta ölçekli işletmeleri koruma fonundan 750.000 Euro’ya kadar geriye ödenecek olan ek ödemeler
(faizsiz ve vadesiz) sağlanacaktır. Bunun haricinde teşvik enstitülerinin ve eyaletin bazı destek
önlemleri bulunmaktadır. Örnek olarak Schleswig-Holstein Yatırım Bankası’nın (IB.SH) orta ölçekli
işletmelere verilen kredi 5 Milyon Euro’dan 10 Milyon Euro’ya yükseltilmiştir. Ayrıntılı bilgi için IB SH
Web sayfası
Eyalet yönetiminin sık sorulan sorulara cevapları: FAQ.
Thüringen:
•

Anında yardım: Ana faaliyetlerde etkin olan işletmeler (bireysel girişimler dahil olmak üzere)
ve iş kolları sınıflandırmasına (WZ 2008) göre 86.9 numaralı branşta (iş yeri kayıtları olmasa
dahi sağlık sektöründe etkin olan işletmeler) ve ekonomiye yönelik serbest mesleklerle 7174, 85.5 ve 90 branş numaralarına sahip yaratıcı ekonomi alanında etkin olanlar başvuru
hakkına sahiptir. (Klassifikation der Wirtschaftszweige (WZ 2008).Thürigen’de iş yeri bulunan
ve 50’ye kadar çalışanı olan işletmelere destek verilmektedir.

Başvuru formlarına > buradan ulaşabilirsiniz

•

Bunun haricinde Thüringen Eyaleti’nin bir koruma programı daha bulunmaktadır. Detaylı
bilgi için > buraya tıklayın

Konuların aralarında iyileştirilmiş şartlar, ekspres işlemler, ekspres teminatlar, basitleştirilmiş
başvuru yolları bulunmaktadır.

İşbu belgede bulunan bilgilerle ilgili bir garanti verilmemektedir. Oldukça dinamik bir sürecin
içerisinde bulunduğumuzdan güncel durum ve sunulan imkanlar hakkında bilgileri, ilgili dairelerin
takip edilerek ve bilgilendirme sayfalarının incelenerek sağlanmasını tavsiye ederiz. (Güncelleme:
24.03.2020)

