Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

Прессъобщение - 321/04/2020

27.04.2020
Seite 1 von 2

Междинна равносметка месец след
стартиране на програма "Спешна помощ от
Северен Рейн-Вестфалия"
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Министър Пинкварт: „Провинцията и Федерацията подкрепиха
с 3,5 милиарда 331 000 малки предприятия, работещи на
свободна практика лица и самостоятелно заети лица - при
средно време за обработка: осем дни“
Министерството на икономиката, иновациите, дигитализацията
и енергетиката съобщава:
Стотици хиляди малки предприятия, работещи на свободна
практика лица и самостоятелно заети лица в Северен РейнВестфалия получиха подкрепа в размер над 3,5 милиарда евро, за
да могат да преминат през кризата. Министърът на икономиката и
дигитализацията направи равносметка месец след началото на
програмата "Спешна помощ от Северен Рейн-Вестфалия". Само
през последните няколко дни са изплатени 39 000 заявления на
два транша на обща стойност над 400 милиона евро. Като теглим
чертата - повече от 80 процента от подалите заявление, в което са
вписали уникален данъчен номер, са получили парите си.
Министър Пинкварт: Програмата "Спешна помощ от Северен РейнВестфалия" към момента е най-голямата икономическа програма
на Северен Рейн-Вестфалия. Трябваше да предприемем действия
със същата скорост, с която дойде вирусът. По програмата
"Спешна помощ от Северен Рейн-Вестфалия" през изминалия
месец се получиха 417 000 заявления. Тези измерения могат да
бъдат овладени само със силни партньори: Затова с областните
управи, IT.NRW, финансовата администрация и палатите в рамките
на няколко дни разработихме дигитален процес от начало до край,
така че парите да пристигат бързо и безопасно. Днес можем да
направим една положителна равносметка: 80 процента от
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подалите заявление са получили парите си по сметка при средно
време за обработка - осем дни. Искаме да запазим това темпо “.
В същото време правителство работи върху решение за
самостоятелно заетите лица, които по предписания на
Федерацията трябва да ползват помощите за покриване на разходи
по преживяване, а не средствата по програмата за спешна помощ.
По желание на мнозинството от провинциите на засегнатите лица
трябва да им се предостави възможност да избират дали да
ползват помощите за покриване на разходи по преживяване или
средствата по програмата за спешна помощ .
Министърът: Нашето предложение намери надпартийно
мнозинство на Конференцията на министрите на икономиката.
Министърът на финансите Луц Лиенекемпер ще се застъпи на
Конференцията на министрите на финансите в четвъртък, за
намиране на бързо и небюрократично решение за самостоятелно
заетите лица.“
Скоро от програмата за спешна помощ ще могат да се възползват и
основателите на фирми, които за започнали да предлагат стоките и
услугите си, считано от 31.12.2019 г.. Ще могат да подадат
заявление с помощта на данъчен консултант, ако към 11.03.2020 г.
вече са имали обороти, получили са поръчка или са поели
дългосрочно или постоянно повтарящо се фирмено задължение за
плащане. В ход са вече работата по формуляра и обсъждането с
всички заинтересовани страни.

Ако имате въпроси, моля, свържете се с пресслужбата на Министерство
на икономиката, иновациите, дигитализацията и енергетиката на
телефон 0211 61772-204 (Матиас Кицман).
Това прессъобщение е достъпно и в Интернет на уебсайта на
правителството на федералната провинция www.land.nrw.
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