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Bilanțul interimar al ajutorului de urgență NRW,
după o lună
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Ministrul Pinkwart: guvernul landului și guvernul federal au sprijinit
331.000 de întreprinderi mici, liber-profesioniști și lucrători
independenți, cu 3,5 miliarde EUR - timp mediu de procesare: opt
zile
Ministerul Economiei, Inovării, Digitalizării și Energiei raportează:
sute de mii de întreprinderi mici, liber-profesioniști și lucrători
independenți din Renania de Nord-Westfalia au primit peste 3,5 miliarde
EUR, pentru a-i ajuta să treacă cu bine prin criză. Ministrul Economiei și
Digitalizării, prof. Dr. Andreas Pinkwart, la o lună de la începerea
acordării ajutorului de urgență NRW: „Doar în ultimele zile, au fost
soluționate 39.000 de cereri, în două tranșe, în valoare totală de peste
400 de milioane EUR. Concluzia este că peste 80% dintre solicitanții
care au depus o cerere cu un cod fiscal unic, au primit banii.”
Ministrul Pinkwart: „Ajutorul de urgență NRW este cel mai vast program
economic din Renania de Nord-Westfalia, până în prezent. Pe cât de
repede a venit criza coronavirusului, la fel de repede a trebuit să
acționăm. 417.000 de cereri au fost primite luna trecută pentru ajutorul
de urgență NRW. Astfel de dimensiuni pot fi ținute sub control doar cu
parteneri puternici. Prin urmare, în câteva zile, am dezvoltat un proces
digital de la început până la sfârșit, în colaborare cu autoritățile locale,
IT.NRW, Administrația Financiară și Camerele, pentru ca banii să
sosească rapid și în siguranță. Astăzi putem realiza un bilanț pozitiv:
80% dintre solicitanți și-au primit banii în cont după opt zile, în medie.
Vrem să menținem acest ritm.”
În același timp, statul lucrează la o soluție pentru lucrătorii independenți,
care ar trebui să utilizeze mai degrabă asigurarea de bază pentru
mijloacele lor de trai, conform liniilor directoare ale guvernului federal,
decât ajutorul de urgență. În conformitate cu voința majorității landurilor,
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cei afectați trebuie să poată alege dacă doresc să utilizeze asigurarea
de bază sau ajutorul de urgență.
Ministrul: „Propunerea noastră a beneficiat de o majoritate transpartinică
la conferința miniștrilor economici. Ministrul Finanțelor, Lutz
Lienenkämper, dorește să lucreze joi, la Conferința miniștrilor finanțelor,
pentru a găsi o soluție rapidă și lipsită de birocrație pentru lucrătorii
independenți.”
De asemenea, trebuie să fie acordat ajutor imediat fondatorilor care șiau oferit bunurile și serviciile numai după 31 decembrie 2019. Cu
ajutorul consultantului fiscal, puteți depune o cerere dacă ați realizat
deja vânzări în data de 11 martie 2020, dacă aveați o comandă sau ați
încheiat o obligație de plată pe termen lung sau operațională periodică
sau permanentă. Lucrul la formular și coordonarea necesară cu toți cei
implicați sunt deja în curs de desfășurare.

Dacă aveți întrebări, vă rugăm să contactați biroul de presă al Ministerului
Economiei, Inovării, Digitalizării și Energiei, telefon 0211 61772-204 (Matthias
Kietzmann).
Acest comunicat de presă este disponibil și pe internet, la adresa de internet a
guvernului landului www.land.nrw
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