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Federal hükümet, şirketlere ve işletmelere krizden iyi bir şekilde 
çıkabilmeleri için yeterli likidite sağlamak amacıyla çalışanlar ve 
şirketler için koruyucu bir kalkan sunmuştur. 
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 Şirketler kısa mesai ücretlerini daha kolay 

koşullarda alabileceklerdir 

 Şirketlerin likiditesi, hacmi sınırsız olan yeni 
tedbirlerle güvence altına alınmaktadır. Bu 
amaçla, likidite desteği için mevcut programlar 
yaygınlaştırılacak ve KfW ve ERP kredileri gibi 
krediler daha fazla şirkete sunulacaktır. 

 Federal Hükümet, Avrupa düzeyinde koordineli bir 
yaklaşımı benimsemiştir ve bunun yanı sıra, 
Avrupa Komisyonu'nun 25 milyar Avro hacimli bir 
“Korona Müdahale Girişimi” fikrini memnuniyetle 
karşılamaktadır. 

Tüm enstrümanlar şuandan itibaren kullanılabilir ve 
kullanılmaya devam edilmektedir 

+ 

Kuzey Ren-Vestfalya'nın mali yönetimi ve eyaletin kendi kalkınma 
bankası, kapsamlı acil önlemlerle birçok Kuzey Ren-Vestfalya 
şirketi tarafından halihazırda kullanılan hızlı ve bürokratik olmayan 
yardım sağlamıştır: 
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 NRW Finans yönetimi,  talep üzerine vergi 

ertelemeleri ve peşin ödemelerin azaltılmasıyla 
ilgili olarak durumdan etkilenen şirketlere yardımcı 
olacak ve takdirlerini mümkün olduğunca vergi 
mükelleflerinin yararına kullanacaktır. 

 NRW Bankası, evrensel kredisinin koşullarını 
daha cazip hale getirdi ve şimdi ilk eurodan 
itibaren % 80'ne (% 50 yerine) kadar riske 
giriyor. 
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Devam eden önlemler 



 

 

Derhal yürürlüğe giren ve 31.12.2020 tarihine kadar geçerli olan 
federal hükümet ve eyaletler (örneğin afet kararı kapsamında) 
arasında önemli acil önlemler konusunda mutabakata vardır: 
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 Vadesi gelen veya ödenmeyen vergilerin faizsiz 

ertelenmesi (gelir / kurum ve muamele vergisi) 

 Ticaret vergisi dahil Gelir / kurumlar 
vergisi için vergi ön ödemelerinin ve 
(aynı eyalet kararnamesiyle) indirilmesi 
(Geçmişe dönük indirim makul gerekçelerle 
mümkündür) 

 Geç ödeme cezalarından feragat dahil olmak 
üzere icra tedbirlerinin askıya alınması 

Bunun için şimdi Kuzey Ren-Vestfalya'da  büyük ölçüde 
basitleştirilmiş bir başvuru formu hazırlıyoruz 
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Kuzey Ren-Vestfalya'da bunun ötesine geçiyoruz ve şirketlerden 
acil taleplerini yerine getiriyoruz: 

4 
 Krizden etkilenen şirketler için muamele 

vergisinde uzun vadeli uzatmalarına ilişkin özel 
ön ödemeleri sıfıra ayarladık 

 Bu kapsamda talep üzerine şirketlere 4 milyar 
Euro'dan fazla fon sağlıyoruz. 

 Bu sayede, Kuzey Ren-Vestfalya ekonomisinin 
büyük kısımları için milyarca yükseklikte likitide 
desteği sağlamış olmaktayız. 
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NRW 

Vergi önlemleri 



 

EK- BÜTÇE 2020 

25 Milyar EURO 

 Gerekli tüm harcamaları finanse etmek ve Corona 
kriziyle bağlantılı olarak azalan vergi gelirleri ile başa 
çıkmak için özel bir fon oluşturulması. 

 Devlet bütçesinde aşağıda belirtilen tutarda ayrı kredi 
yetkisi 

 Bu, Kuzey Ren-Vestfalya'daki toplam yıllık ekonomik 
üretimin yaklaşık% 3,5'ine ve 2020 için planlanan 
bütçe hacminin yaklaşık % 30'una tekabül etmektedir. 

Bunu mümkün olan en kısa sürede uygulayacağız ve bunun 
için eyalet parlamentosunda özel bir oturum 
tertip edeceğiz. 
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TEMİNATLAR 
 Devlet garanti çerçevesinin 900 milyon Euro'dan 

5 milyar Euro'ya yükseltilmesi   

 Bürgschaftsbank NRW için garanti ve karşı garanti 
çerçevesinin 100 milyon Euro'dan 1 milyar Euro'ya 
yükseltilmesi ve garanti tavanının iki katına çıkarak 
2,5 milyon Euro'ya yükseltilmesi. 

 AB Komisyonunu izin verdiği anda garanti oranını 
% 80'den % 90'a çıkarılacaktır. (AB Komisyonunu 

bunun için gereken geçici çerçeveyi mümkün olan en kısa 

sürede yürürlüğe koymaya çağırıyoruz.) 

Hızlı kararlar: 
Eyalet teminatları: 1 hafta içinde düzenlenecektir Bürgschaftsbank’ın 
teminatları: 3 gün içinde 250.000 Euro'ya kadar acil teminatlar, günlük 
500.000 Euro'ya kadar  olduğunda ise bu teminatlar için günlük komite 
toplantıları yapılır,  500.000 Euro'dan itibaren olduğunda ise haftalık 
komite toplantıları yapılır 
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Kuzey Ren-Vestfalya'da bütçe önlemleri



 

 

Der Bund hat angekündigt, in der nächsten 
Woche ein Zuschussprogramm speziell für 
Kleinunternehmer und Solo-Selbständige in 
beachtlicher Höhe einzurichten. 

BUNDESWEIT 
Kuzey Ren-Vestfalya'daki özel özelliklere göre, federal programı yakından 
inceleyeceğiz ve tam olarak gerekli olan yeri destekleyeceğiz: 

 Das Land Nordrhein-Westfalen sagt zu, das Bundesprogramm durch ein 
eigenes Landesprogramm dort zu ergänzen, wo dies aufgrund von 
Besonderheiten in Nordrhein-Westfalen und im Interesse betroffener 
Kleinunternehmer, Solo-Selbständiger und Kulturschaffender erforderlich ist. 

 Wir wollen die aufstrebende Gründerszene in NRW unterstützen und 
privaten Investoren, die Startups weiteres Geld geben, ein Finanzierungs‐ 
angebot der NRW.BANK an die Seite stellen („Matching Fund“). 

 Wir arbeiten mit Hochdruck an einer Verlängerung des 
Gründerstipendium NRW, damit keine gute Gründeridee verloren geht. 

 Das Programm Mittelstand innovativ mit den Digitalisierungsgutscheinen 
wird neuausgerichtet und besser ausgestattet. 

Bunun için fondan sağlanan 
fonlar kullanılabilmektedir. 
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Küçük ve orta ölçekli işletmeler, küçük işletme sahipleri, serbest meslek sahipleri, 
kurucular ve sanatçılar için yardım 
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Federal hükümet, önümüzdeki hafta özellikle 

küçük girişimciler ve serbest çalışanlar için 

önemli bir sübvansiyon programı oluşturacağını 

duyurmuştur. 

              ÜLKE ÇAPINDA 

 
 

Kuzey Ren-Vestfalya eyaleti, federal programı, kendi oluşturacağı eyalet 

programıyla, Kuzey Ren-Vestfalya'nın kendi özgü koşullarından kaynaklı  ve 

mağdur olan küçük işletme sahiplerinin, serbest meslek sahiplerinin ve sanatçıların 

çıkarına uygun olduğu yerlerde destekleyecektir. 

 

Kuzey Ren-Vestfalya'daki yükselmekte olan girişimciliği desteklemek ve kuruluş 

maliyetleri için para vermeye devam eden özel yatırımcılara  NRW.BANK'tan 

(“Eşleştirme Fonu”) bir finansman teklifini sunmak istiyoruz. 

 

 

İyi bir kuruluş fikrinin kaybolmaması için NRW başlangıç ödeneğini uzatmak için 

yüksek tempoyla çalışıyoruz. 

 

Dijitalleştirme makbuzlarına sahip yenilikçi KOBİ programı yeniden düzenleniyor 

ve daha iyi donanımlı hale getirilecektir. 


