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ÖNEMLİ: Bu talimatları dikkatlice okuyun ve verileri girdikten sonra başvurunun eksiksiz,
bildiğiniz kadarıyla doğru ve istenen tüm eklerle birlikte doldurulmuş olup olmadığını
kontrol edin!
Alan adı
Başvuru sahibi

Alan hakkında açıklayıcı bilgi metni
Kendi işinde serbest çalışanlar ve asıl işinde serbest çalışanlar gibi gerçek kişiler
başvuru yapabilir. Asıl iş, düzenli olarak haftada 20 saatten fazla çalışma süresiyle
ve toplam gelirin yarısından fazlası kazanılacak şekilde yapılan serbest meslek
faaliyeti anlamına gelir.
Firma merkezi veya mevcut tesisleri Hamburg'da bulunan tüzel kişiler (GmbH, UG,
AG vs.) başvuru yapabilir.
Yalnızca cüzi miktarda olmamak kaydıyla ekonomik faaliyet yürüten kamu
yararına çalışan veya kâr amacı gütmeyen organizasyonlar ve dernekler başvuru
yapabilir (bkz. md. 7.1 altındaki yeterlik beyanı);

Vergi numarası

Buraya (ilgili vergi dairesindeki) vergi numarasını girin. (Format örneği:
47/243/25356)

Satış Vergisi Kimlik No.

İsteğe bağlı ve ancak şirketinizin bir Satış Vergisi Kimlik Numarasına sahip olması
halinde.

Sicil numarası
(sadece şirketler ve
kurumlar için)

Şirketler veya kurumlar buraya ticari sicil numaralarını ya da alternatif bir sicil
numarasını örn. birlik ya da ortaklık sicili) girer. Herhangi bir sicil numaranız yoksa,
buraya hiçbir şey girmeyin.

Kuruluş/serbest
mesleğe başlama
tarihi

Serbest çalışanlar için serbest meslek faaliyetinin başlama günü geçerlidir, bir
işyeri kaydı veya örn. bir gelir vergisi bildirimi ya da Künstlersozialkasse (sanatçılar
için sosyal sigorta) belgesi gibi benzeri kanıtlarla belgelenmelidir;
GmbH / OHG / UG vs. için ticari sicile veya ilgili başka bir sicile kayıt günü
geçerlidir, uygun bir kayıt örneğiyle belgelenmelidir;
GbR için şirket sözleşmesinin yapılma veya yürürlüğe girme tarihi geçerlidir, şirket
sözleşmesiyle belgelenmelidir.

Kredi kuruluşu

Sadece merkezi Almanya'da bulunan kredi kuruluşlarına ödeme yapılabilir.

Branş

Lütfen şirketi en iyi tanımlayan bilgiyi seçin.

11 Mart günü itibarıyla Burada sadece firma merkezine veya Hamburg'daki tesislere atanmış çalışanlar
tam zamanlı eşdeğer
belirtilmelidir.
(VZÄ) sayısı
Önemli: Başvuru yapan kişiler (kendi işinde serbest çalışanlar, yönetici ortaklar,
serbest meslekte çalışanlar vs.), meslek eğitimi görenler, cüzi gelirli çalışanlar, yarı
zamanlı çalışanlar ve sözleşmeli mevsimlik işçiler, çalışanlar arasında
sayılmaktadır. Parça başı çalışanlar, kiralık işçiler vb. bu kapsama dâhil değildir.
Tam zamanlı eşdeğer (VZÄ) sayısı "Çalışan listesi" aracı kullanılarak hesaplanmalı
ve doldurulan liste zorunlu olarak ileride gerçekleştirilecek olası kontroller için
saklanmalıdır. Kendi işinde tam zamanlı serbest çalışanlar 1 VZÄ girebilir. Sadece
ana faaliyet teşvik edildiğinden, VZÄ değeri 0,5'ten yüksek olmalıdır.
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Başvurudan itibaren 3
aylık bir süre içinde
tahmini nakit darlığı
(kişisel geçim giderleri
olmadan) (Avro
cinsinden)

Mevcut veya beklenen nakit darlığınızın miktarını, başvuru tarihinden itibaren üç ay
için yaptığınız tahmin bazında belirlersiniz. Korona krizinin ve koronayla ilgili
kısıtlamaların bu dönemde iyileşmeyeceğini ve bunun siparişleriniz, satışlarınız ve
dolayısıyla geliriniz üzerinde bir etkisi olacağını varsayabilirsiniz. Nakit darlığı başvuru
tarihinde ortaya çıkmış olmak zorunda değildir. Tahminlerinizde üç ay içinde bu darlığın
ortaya çıkacağı veya çıkabileceği sonucuna varmanız yeterlidir.
Bu hususta şahsi varlıklar ve şahsi kredi limitleri tamamen göz ardı edilir.
Aşağıdaki tedbir, federal teşviklerle ve eyalet teşvikleriyle kombine bir şekilde başvuru
yapabilen ve ödeme alabilen kendi işinde serbest çalışanlar ve 10 kişiye kadar personel
çalıştıran şirketler/kurumlar (VZÄ) için geçerlidir:
Nakit darlığı, cari işletme maliyetleri ve ticari kira toplamının yanı sıra ödemelerin
toplamından mevcut nakit fonlar çıkarılarak üç aylık bir süre için hesaplanır. Burada
esasen normal süreçte ortaya çıkan, efektif ödemeli brüt tutarlar eklenmelidir.
Mevcut nakit fonlar özellikle ticari faaliyetlerden/satışlardan elde edilen gelirleri içerir,
ancak yakın vergi ödemelerini kapsamaz. Kullanılabilir nakit fonlar içinde mevcut kredi
limitleri hesaba alınmamalıdır. Ticari hesaplardaki bakiyeler (gündelik ve vadeli paralar
dahil) genellikle mevcut nakit fonları ifade etse de, başvuru sahibi tarafından önümüzdeki
üç ay için yapılacak tahmin, Korona krizinin devam etmesi beklenen süre boyunca bir
nakit darlığının ve ticari faaliyet sınırlamalarının en azından olası olduğu veya göz ardı
edilemeyeceği sonucuna varması durumunda başvuru için engel teşkil etmez. Bu
değerlendirme, başvuru sahibinin etki alanındadır; mevcut ve özellikle de gelecekteki
tahmini nakit darlığının beyanı için kesin bir gereklilik yoktur.
Sabit giderlerden kaynaklanan nakit darlığı çekmemeleri halinde, kendi işinde serbest
çalışanlar da 2.500 avroluk sabit bir fona hak kazanabilir. Buraya sadece "0" girmeniz
yeterlidir (şahıs veya sermaye şirketi hukuki çerçevesinde kendi işinde serbest çalışanlar
"1").
Aşağıdaki tedbir, sadece eyalet teşviklerine başvuru yapabilen ve ödeme alabilen
10'dan fazla personel çalıştıran şirketler/kurumlar (VZÄ) için geçerlidir:
Nakit darlığı, cari işletme maliyetleri ve ticari kira toplamının yanı sıra ertelenemeyen
ödemelerin toplamından mevcut nakit fonlar çıkarılarak üç aylık bir süre için hesaplanır.
Her seferinde ödenmesi gereken brüt meblağlar buraya girilmelidir.
Mevcut nakit fonlar özellikle ticari faaliyetlerden/satışlardan elde edilen gelirlerin yanı
sıra ticari hesaplardaki bakiyeleri (gündelik ve vadeli paralar dahil) ve mevcut kredi
limitlerini içerir, ancak yakın vergi ödemelerini kapsamaz.

Kira ya da finansal kiralama indirimi
Başvuru sahibi başvuru dönemi içinde en az %20'lik bir kira ya da finansal kiralama
indirimine hak kazanmışsa, nakit darlığını sadece üç ay değil, beş ay için
hesaplayabilir. Kiranın ya da finansal kiralamanın daha sonra düşmesi yeni bir
talebe yol açmaz.
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Teşvik gerekçesi

Burada nakit darlığınızın nedenini de kısaca açıklamanız gerekir. Bu bağlamda
özel koşullar da göz önünde bulundurulabilir. Örneğin, mevsimsel satış miktarları
burada açıklanabilir.
Dikkat: Buraya gireceğiniz metnin en fazla 500 karakter içerebileceğini lütfen
unutmayın.

Teşvikin türü ve
kapsamı

Kendi işinde serbest çalışanlar için özel bir kural vardır. Eyalet fonlarından toptan
2.500 € tutarında temel teşvik alırlar. Ayrıca diğer firmalarda olduğu gibi, üç aylık
bir süre boyunca nakit darlığını karşılamak için başka maddi yardımlar da
bulunmaktadır. Kendi işinde serbest çalışanlar nakit sıkıntısı oluşturan sabit
işletme giderleri olmaması durumunda da teşvikten yararlanır.
Dikkat: Sadece kendi işinde serbest çalışanlar için 2.500 avroluk temel teşvik için
başvurmak istiyor ve sabit giderlerden kaynaklanan bir nakit darlığı
çekmiyorsanız, Nakit Darlığı alanına 2.500 avro giremezsiniz.

Nakit darlığı sigortası
(No. 7)

Bu açıklama, halen borcunu ödeyemez durumda olduğunuz anlamına gelmez.
Teşvikin amacı, Koronavirüs krizi nedeniyle borcunu ödeyememe riskini
önlemektir. Bu açıklama No. 5 kapsamındaki nakit darlığının değerlendirilmesiyle
ilgilidir.
Böylesi bir nakit darlığı, kendi işinde serbest çalışanlar için eyalet fonlarından
2.500 avro tutarındaki temel destek için bir ön koşul oluşturmaz. Bu nedenle
sigorta zarar vermeden oluşturulabilir.

Ekler

Karşıya kimliğinizi ve yasal statünüzü kontrol için uygun olacak en az bir belge
yüklenmelidir. Gerçek kişilerde bir kimlik sureti, şirketlerde ve kurumlarda uygun
bir başka kimlik (örneğin, ticaret sicil ekstresi).
Karşıya yüklenen dosya adları boşluk veya harf üstü çift nokta (umlaut)
içermemelidir.

Diğer sorular
Bazı eyaletlerin başvuru
sürecini daha önce
başlatmaları Hamburglular
için dezavantaj teşkil eder mi?

Hayır. Federal hükümet yeterli fon bulunmasını temin etmiştir. Diğer
eyaletler başvuru sürecini daha sonra başlatmıştır.

Ödeme ne zaman
beklenebilir?

Başvurular olabildiğince hızlı işleme alınacaktır. Yüksek başvuru sayısı
nedeniyle bağlayıcı bir ödeme tarihi veremememizi anlayışla karşılamanızı
rica ederiz.

HCS programına sadece
Alman vatandaşları mı
başvurabilir?

Hayır, Hamburg'da ticari faaliyette bulunan yabancılar da doğal olarak
başvuruda bulunabilir. Başlangıçta, yabancı kimlik numaralarının
girilmesiyle ilgili sorun çözümlenmiştir.

Destek ödemesine birden
fazla başvuruda bulunulabilir

Hayır, 31.05.2020 tarihiyle sınırlandırılan süre nedeniyle, böyle bir imkan
3

SSS | Başvurunun doldurulması için yardım
Son güncelleme: 21.04.2020 Saat 17:00

mi?

düşünülmemiştir.

Nakit darlığı hesaplanırken
net mi, yoksa brüt meblağlar
mı temel alınmalıdır?

Nakit darlığı 3 aylık bir süre içinde tahakkuk eden fiili işlemler (tahsilatlar,
ödemeler) temelinde hesaplanır. Kısacası, göz önünde bulundurulan brüt
meblağlardır.
Söz konusu süre içinde tahakkuk etmeyen, saf muhasebe işlemleri hesaba
alınmaz.

Kimler kendi işinde serbest
çalışan olarak sayılır ve 2.500
€ tutarında teşvik alabilir?

Asıl işinde çalışanı olmadan serbest çalışanlar, hukuki çerçevelerine bakılmaksızın
2.500 € tutarında temel teşvik alırlar.

Bir GbR'nin faal genel
müdürüyüm, maaş almıyor
ancak her ay kendi kullanımım
için para çekiyorum. Nakit
darlığında bu göz önünde
bulundurulabilir mi?

Kendi işinde serbest çalışanlara dahilseniz, 2.500 € tutarında sabit temel teşvik
alabilirsiniz. Değilseniz, faal şahıs şirketi (GbR vb.) ortakları, nakit darlığını
hesaplarken kendi kullanımları için çektikleri makul bir para miktarı (aylık ve ortak
başına azami 1.180 € tutarında) kullanabilirler.

Başvurunun 7.
adımı/çoğunluk oranları:
Başka bir GmbH'nin %51
hissesine sahip olduğu bir
GmbH acil yardıma
başvurabilir mi?

Başka bir şirketin çoğunluk hissesine sahip olduğu şirketlerin başvuruları,
başvuru yapma hakkına sahip ana şirket aracılığıyla yapılmalıdır.
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