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Ekonomi zirvesi: NRW Eyalet hükümeti
kurtarma paketini onayladı - 25 milyar avroluk
özel fon
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Eyalet hükümeti Kuzey Ren-Vestfalya ekonomisine tam destek
garantisi / Bilinmeyen büyüklükte kriz, benzeri görülmemiş
miktarlarda yardım gerektirmektedir
Eyalet hükümeti şunu bildirmektedir:
Eyalet hükümetinin Korona salgını sırasındaki ilk ekonomik zirvesi 19
Mart Perşembe günü gerçekleştirilmiştir. Başbakan Armin Laschet,
Ekonomi Bakanı Prof. Andreas Pinkwart, Maliye Bakanı Lutz
Lienenkämper ve Çalışma Bakanı Karl-Josef Laumann, KoronaPandemi döneminde hangi önemlerle Kuzey Ren-Vestfalya'daki
ekonomiye hızlı, bürokratik olmayan ve etkili bir şekilde yardım
edilebileceği konusunda, şirket, banka ve dernek temsilcileriyle dijital
bir konferans kapsamında fikir alışverişinde bulunmuştur.
Başbakan Armin Laschet: “Durum dramatik. Korona virüsü ülkemizde
hızla yayılıyor ve ekonomide şok etkisi yarattı. Bu benzeri görülmemiş
kriz eşi benzeri görülmemiş bir yardım gerektirmektedir. Yaklaşık 25
milyar avroluk özel bir fonla, tarihi büyüklükteki bir NRW kurtarma
paketini bir araya getiriyoruz. Böylece, devletimizin kuruluşundan bu
yana Kuzey Ren-Vestfalya için en büyük yardım programını
başlatıyoruz. Krizde ve krizden sonraki süre için gerekli tüm fonları
sağlıyoruz. Sağlıklı şirketlerin ekonomik çöküş nedeniyle likidite
eksikliğine düşerek başarısız olmasını istemiyoruz.”
Ekonomi ve Dijital Bakanı Prof. Dr. Andreas Pinkwart:“Şimdi hızlı,
bürokratik olmayan ve etkili bir şekilde hareket etmek önemlidir. Bu
yüzden Kuzey Ren Vestfalya'daki yüz binlerce orta ölçekli şirkete, küçük
işletmeye ve yeni işletmeye ve onlara ve çalışanlarına güven sağlamak
için yardım sunuyoruz.
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Eyalet hükümeti bunu NRW.BANK, Bürgschaftsbank NRW ve kamu ve
özel kredi kuruluşları ile gerçekleştirmektedir. Bu amaçla, farklı
büyüklükteki şirket ihtiyaçlarına göre uyarlanmış ve federal hükümetin
sunduklarının ötesine geçen çeşitli araçlar sunuyoruz: Küçük serbest
meslek ve işyerlerinden, yetenekli ticaret ve orta ölçekli işletmelerden
büyük şirketlere kadar. Bu amaçla, garantileri büyük ölçüde artırıyoruz,
prosedürleri hızlandırıyoruz, kuruluş aşamasını destekliyoruz ve
önümüzdeki haftalarda enstrümanları daha da geliştireceğiz.“

Maliye Bakanı Lutz Lienenkämper, Kuzey Ren-Vestfalya ekonomisini
güçlendirmek için eşi görülmemiş bir program açıkladı: "Hedefimiz bu
krizi mümkün olan en iyi şekilde birlikte aşmak, gerekli ek çabaları
göstermek, ekonominin temellerini korumak ve krizin bitiminden sonra
yeni bir başlangıç sağlamaktır. Bu NRW kurtarma paketiyle ile ülkemizin
kuruluşundan bu yana en büyük krizle başa çıkmak için gereken
kaynakları hızlı ve bürokratik olmayacak şekilde sağlayacağız. Bu herkes
için ortak bir görev.”
Devlet yardım paketinden seçilen önlemler:


Eyalet hükümeti yalnızca salgını ve sonuçlarını ele almak için ek
bir bütçe hazırlayacak ve yaklaşık 25 milyar avroluk özel bir fon
sağlayacaktır.



Garanti çerçevesi, hem devlet garanti programı hem de NRW
garanti bankası için, hem AB Komisyonu buna izin verir vermez
hem miktar hem de yükümlülük açısından büyük ölçüde
artırılacaktır. Devlet garantileri çerçevesi 900 milyon avrodan 5
milyar avroya çıkarılacaktır. Devlet garantilerinin verilmesi için
başvurular bir hafta içinde işleme alınacaktır. Bürgschaftsbank
NRW için garanti ve karşı garanti çerçevesi 100 milyon Euro'dan 1
milyar Euro'ya yükseltilmiştir. Garanti tavanı iki katına 2,5 milyon
avroya çıkartılmıştır.
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Gerekli Avrupa çerçeve koşulları yürürlüğe girer girmez garanti
oranı yüzde 80'den yüzde 90'a çıkacaktır.



Garanti bankasından 250.000 Euro'ya kadar olan açık
garantiler üç gün içinde dağıtılacaktır.



NRW.Bank, evrensel kredisinin koşullarını daha cazip hale
getirdi ve şimdi ilk avrodan itibaren riskin yüzde 80'ini (yüzde
50 yerine) üzerine almaktadır.



Her şeyden önce küçük işletmeler için acil yardım olarak acilen
ihtiyaç duyulan, bildirilmiş federal federal sübvansiyon
programına ek olarak, eyalet hükümeti, Kuzey Ren Vestfalya'ya
özgü özellikler nedeniyle ortaya çıkan yerlere, elindeki uygun
araçlarla, gerekli olan yardımı sağlayacaktır. Burada özellikle
küçük girişimcilere, serbest meslek sahiplerine ve sanatçılara
yardımcı olabilmek için federal programla yakın bir bağlantıya
sahip olmak önemlidir.



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.

Vergi önlemleri: Finans yönetimi, talep üzerine krizden etkilenen şirketleri
faizsiz vergi ertelemeleri (gelir, kurum ve muamele vergisi) ve peşin
ödemelerin azaltılması (gelir, kurum ve muamele vergisi) konusunda
desteklemekte ve takdirlerini mümkün olduğunca vergi mükellefleri lehine
kullanmaktadır. İlgili başvurular için büyük ölçüde basitleştirilmiş bir
başvuru formu mevcuttur.
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Bu başvuru formunu aşağıdaki adresten indirebilirsiniz:
www.finanzverwaltung.nrw.de


İcra tedbirlerinden, bir sonraki duyuruya kadar kaçınılacaktır.
Ek cezalardan feragat edilecektir.



Vergi ertelemeleri



Krizden etkilenen şirketler için, talep etmeleri üzerine muamele
vergisinde uzun vadeli uzatmalarına ilişkin özel ön ödemeleri
sıfıra ayarlanacaktır. Bu kapsamda talep üzerine şirketlere
hemen 4 milyar Euro'dan fazla fon sağlanacaktır. Bu sayede,
Kuzey Ren-Vestfalya ekonomisinin büyük kısımları için milyarca
yükseklikte likitide desteği sağlanmış olacaktır.

Ülkenin KOBİ danışma kurulu üyelerine ek olarak, oda temsilcileri,
bankacılık birlikleri, özellikle etkilenen sektörler (serbest meslekler,
ticaret birliği, DEHOGA ve Sergiciler) ve sendika ver.di de ekonomik
zirveye katılmıştır.

Bu basın bülteni internette eyalet hükümetinin www.land.nrw
adresindeki web sitesinde de mevcuttur.
Veri koruma hakkında genel bilgi
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