بسته کمک NRW

اقداماتی که از قبل اجرا شدند

NRW

در سطح ملی
دولت فدرال برای کارمندان و شرکتها یک طرح حفاظتی ارائه کرده تا برای عبور از این
بحران ،از نقدینگی کافی برخوردار باشند.

اداره مالی نوردراین-وستفالن و بانک ملی توسعه تجارت برای ارائه کمک به بسیاری از
شرکتهای نوردراین-وستفالن ،اقداماتی جامع ،اضطراری ،سریع و غیربوروکراتیک در نظر
گرفتند که در حال حاضر قابل استفاده است:

·

در صورت درخواست ،اداره مالی  NRWبه شرکتهای آسیبدیده از
طریق معافیتهای موقت مالیاتی و کاهش پیشپرداخت کمک میکند و
تا حد امکان از اختیارات خود برای کمک به مالیاتدهندگان بهره خواهد
گرفت.

·

 NRW.Bankشرایط وام جامع خود را جذابتر کرده و در حال
حاضر از اولین یورو تا  %80از خطر را میپذیرد (در مقایسه با %50
قبل) .

·

شرکتها میتوانند بر اساس شرایط سادهشده از کمک مالی کوتاه
مدت برخوردار شوند.

4
·

با استفاده از اقدامات نامحدود جدید ،میتوان از دسترسی شرکتها به
نقدینگی اطمینان پیدا کرد .برنامههای فعلی برای کمک از طریق
نقدینگی توسعه پیدا خواهد کرد و در اختیار شرکتهای بیشتری قرار
خواهد گرفت ،از جمله اعتبارات  RLCو .ERP

·

دولت فدرال به رویکرد هماهنگ اروپا متعهد است و به عنوان مثال با
مبلغی بالغ بر  25میلیارد یورو از طرح کمیسیون اتحادیه اروپا برای
«پاسخ به کرونا» استقبال میکند.

+

تمام ابزار در حال حاضر قابل استفاده هستند و در دسترس باقی خواهند ماند
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اقدامات مالی

NRW

در سطح ملی

ما در نوردراین-وستفالن برای رفع نیازهای اضطراری شرکتها پا را از این هم فراتر
میگذاریم:

·

·

ما برای شرکتهایی که از این بحران آسیب دیدند ،پیشپرداختهای
ویژه برای تمدید بلند مدت مالیات بر ارزش افزوده را تا صفر کاهش
میدهیم.

ما اقدامات فوری و مهمی بین دولت فدرال و دولت ایالتی هماهنگ کردیم (برای مثال با حکم
وضعیت بحرانی) که از امروز تا  2020/12/31اجرا خواهد شد:

·
4

در صورت درخواست ،ما بیش از  4میلیارد یورو کمک مالی فوری را
در اختیار شرکتها قرار خواهیم داد.

معافیت موقت مالیاتی با سود صفر درصد برای بدهیهای مالیاتی و
مالیاتهای آتی (درآمد/شرکتی/ارزش افزوده)

کاهش پیشپرداخت مالیاتی برای مالیات بر درآمد/شرکت و (از
طریق حکم ایالتی مشابه) مالیات بر تجارت (کاهش دیرکرد در
صورت ارائه توضیحات قابل قبول امکانپذیر است)

·
+

·

در نتیجه برای بخشهای بزرگ اقتصاد نوردراین-وستفالن
میلیاردها یورو را به صورت تقویت مستقیم نقدینگی فراهم
خواهیم کرد.

·

1

2

تعلیق اقدامات اجرایی از جمله معافیت نرخهای جریمه
3

در حال حاضر ،ما در  NRWیک فرم درخواست بسیار ساده را برای این
منظور ارائه میکنیم
بسته کمک NRW

اقدامات بودجهای برای نوردراین-وستفالن
اوراق قرضه
·

تکمیلی بودجه 2020

افزایش آستانه اوراق ایالتی از  900میلیون یورو به  5میلیارد یورو.
1

·

افزایش آستانه اوراق قرضه تضمینی و اوراق قرضه بازگشتی برای
 Bürgschaftsbank NRWاز  100میلیون یورو به  1میلیارد
یورو و دو برابر کردن آستانه باال اوراق قرضه تا سقف  2.5میلیون
یورو

·

افزایش نرخ وثیقه از  %80به  %90پس از تأیید از سوی کمیسیون
اتحادیه اروپا( .ما از اتحادیه اروپا میخواهیم چهارچوب موقت مورد
نیاز برای این کار را در اسرع وقت فراهم کند).

2

·
·

ایجاد داراییهای ویژه برای تأمین مالی تمام پرداختهای الزم و رفع مشکالت
ناشی از کاهش مالیات به دلیل بروز بحران کرونا.
تأیید مالیاتی ویژه در بودجه ایاالتی تا سقف

3
 25میلیارد یورو

تصمیمات سریع
اوراق قرضه ایالتی:رسیدگی در عرض  1هفته
عرضه اوراق از طریق  :Bürgschaftsbankاوراق قرضه اکسپرس
تا  250,000یورو ظرف مدت  3روز تا سقف  500,000یورو
مشاورههای پرداخت روزانه ،از  500,000یورو
مشاورههای پرداخت هفتگی

·

این مبلغ برابر است با  %3.5از کل تولید ساالنه نوردراین-وستفالن و حدود
 30%از کل بودجه مورد نظر برای سال .2020

ما این موارد را در اسرع وقت اجرایی میکنیم و یک جلسه ویژه در Landtag
تشکیل خواهیم داد.
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کمک به کسب و کارهای متوسط و خرد ،مشاغل آزاد ،کارآفرینها و هنرمندان خالق

NRW
با توجه به شرایط خاص نوردراین-وستفالن ،ما از نزدیک این برنامه فدرال را زیر نظر داریم و در صورت نیاز آن
را تکمیل خواهیم کرد:
·

در سطح ملی
دولت فدرال برای هفتههای پیش رو یک برنامه کمک مالی
قابل توجه اعالم کرده به طور خاص برای مالکین کسب و
کارهای خرد و مشاغل آزاد انفرادی در نظر گرفته شده است.

ایالت نوردراین-وستفالن متعهد میشود هر کجا بر اساس شرایط نوردراین-وستفالن به شکل خاص ضرورتی
ایجاد شود و منافع مالکان کسب و کارهای خرد ،مشاغل آزاد انفرادی و هنرمندان خالق ایجاب کند ،برنامه
دولت فدرال را با یک برنامه ایالتی تکمیل نماید.

·

·

ما آرزو داریم در  NRWاز فعالیتهای کارآفرینی نوپا حمایت شود و یک پیشنهاد مالی از سوی
 NRW.Bankبه سرمایهگذاران خصوصی که از استارت آپها کمک مالی میکنند («صندوق تطبیق»)
ارائه گردد.
ما سخت کار میکنیم مزایای کارآفرینی در  NRWافزایش پیدا کند تا ایدههای کسب و کار از بین نروند.

·

برنامه « »Mittelstand innovativمورد اصالح قرار میگیرد و با کوپنهای دیجیتالی شده
بهسازی خواهد شد.

کمکهای مالی مربوط به داراییهای ویژه
برای این منظور در دسترس هستند.
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