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WAŻNE: Proszę uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i po wprowadzeniu danych
sprawdzić, czy wypełnili Państwo aplikację całkowicie, prawidłowo i zgodnie z najlepszą
wiedzą oraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami!
Nazwa pola
Wnioskodawca

Objaśniający tekst informacyjny dotyczący pola
Do składania wniosku uprawnione są osoby fizyczne takie jak: samozatrudnieni i
osoby wykonujące wolny zawód, który jest ich głównym przedmiotem
działalności. Główny przedmiot działalności oznacza, że samodzielna działalność w
regularnym tygodniowym wymiarze godzin pracy zajmuje ponad 20 godzin oraz
stanowi ponad połowę całego dochodu.
Doskładania wniosku uprawnione są osoby prawne tj. GmbH (sp. z o.o.), UG
(spółka przedsiębiorców), AG (spółka akcyjna) z siedzibą lub zakładem
znajdującym się w Hamburgu.
Organizacje i stowarzyszenia pożytku publicznego lub non-profit są uprawnione
do składania wniosku, jeśli prowadzą działalność gospodarczą nie tylko w
drobnym zakresie (patrz Deklaracja własna w punkcie 7.1);

Numer identyfikacji
podatkowej

Tutaj wpisać swój NIP (we właściwym Urzędzie Skarbowym). (Przykładowy
format: 47/243/25356)

Numer VAT

Opcjonalnie i tylko wtedy, gdy Państwa firma posiada numer VAT.

Numer rejestru
(tylko dla
przedsiębiorstw i
organizacji)
Założono dnia /
prowadzi własną
działalność
gospodarczą od

Spółki lub organizacje wpisują tutaj swój numer rejestru handlowego lub
alternatywny numer (np. rejestru stowarzyszeń lub rejestru spółek partnerskich).
Jeśli nie posiadają Państwo numeru rejestru, pozostawić to pole puste.
Dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą obowiązuje dzień
rozpoczęcia samodzielnej działalności gospodarczej, do wykazania poprzez
dokument rejestracji działalności gospodarczej lub podobne dokumenty, jak na
przykład decyzja o wymiarze podatku dochodowego lub zaświadczenie z
Künstlersozialkasse (niem. kasy społecznej artystów);
Dla spółek GmbH / OHG / UG itd. obowiązuje dzień wpisu do rejestru handlowego
lub innego ważnego rejestru, do wykazania poprzez odpowiedni wyciąg z rejestru;
Dla GbR (spółka cywilna) obowiązuje data zawarcia umowy i wejścia w życie
umowy spółki, do wykazania poprzez umowę spółki.

Instytucja kredytowa

Wypłata możliwa jest tylko na konto instytucji kredytowych z siedzibą w
Niemczech.

Branża

Proszę wybrać te informacje, które najbardziej odpowiadają firmie.

Wypłata ekwiwalentu
pełnego wymiaru
godzin (VZÄ) w
terminie 11 marca

Należy tutaj podać jedynie pracowników, którzy są przyporządkowani do siedziby
firmy lub zakładu w Hamburgu.
Ważne: Osoby składające wniosek (osoby samozatrudnione, wspólnicy
zarządzający, osoby wykonujące wolny zawód itd.), uczniowie zawodu, osoby
zatrudnione w niewielkim wymiarze godzin, osoby zatrudnione w niepełnym
wymiarze godzin i zatrudnieni pracownicy sezonowi są zaliczani do grona
pracowników. Freelancerzy, pracownicy tymczasowi itp. nie należą do tego grona.
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Liczbę ekwiwalentów pełnego wymiaru godzin (VZÄ) należy obliczyć przy użyciu
pomocniczego narzędzia roboczego „Lista pracowników”, a wypełnioną listę
należy obowiązkowo zachować dla ewentualnych późniejszych kontroli. Osoby
samozatrudnione pracujące w pełnym wymiarze godzin mogą wpisać 1 VZÄ.
Ponieważ wsparcie udzielane jest tylko w przypadku głównej działalności, wartość
VZÄ musi być większa niż 0,5.
Zakres szacowanego
wąskiego gardła w
płynności finansowej w
okresie 3 miesięcy od
daty złożenia wniosku
(bez osobistych kosztów
utrzymania) (w euro)

Zakres istniejącego lub przewidywanego wąskiego gardła w płynności finansowej
należy określić na podstawie prognozy, którą przygotowali Państwo na okres trzech
miesięcy od daty złożenia wniosku. Mogą Państwo założyć, że kryzys związany z
koronawirusem i związane z nim ograniczenia nie ulegną poprawie w tym okresie i że
będą one miały odpowiedni wpływ na sytuację zamówień, sprzedaż i tym samym na
dochody. Brak płynności finansowej nie musiał mieć miejsca już w momencie składania
wniosku. Wystarczy, jeśli na podstawie swojej prognozy dojdą Państwo do wniosku, że
w ciągu trzech miesięcy nastąpi lub może nastąpić brak płynności finansowej.
Nie obejmuje to prywatnego majątku i prywatnych linii kredytowych.
Poniższe warunki mają zastosowanie do osób samozatrudnionych oraz
przedsiębiorstw/organizacji zatrudniających do 10 pracowników (VZÄ), w przypadku
których złożono wniosek i wypłacono finansowanie ze środków federalnych i ze
środków krajów związkowych:
Wąskie gardło w płynności finansowej obliczone dla okresu trzymiesięcznego w oparciu o
sumę bieżących całkowitych kosztów operacyjnych i czynszu związanego z działalnością
oraz umorzenia po potrąceniu dostępnych środków płynnych. Co do zasady należy tutaj
ująć wymagalne w normalnej działalności gospodarczej kwoty brutto.
Dostępne środki płynne obejmują w szczególności bieżące przychody z działalności
operacyjnej/sprzedaży, a nie rezerwy na opłacenie należnych podatków. Istniejące linie
kredytowe nie powinny być uwzględniane w dostępnych płynnych środkach finansowych.
Wprawdzie środki na rachunkach firmowych (w tym depozyty jednodniowe i lokaty
terminowe) co do zasady również stanowią dostępne środki płynne, nie stoją one jednak
na przeszkodzie złożenia wniosku, jeżeli prognoza na najbliższe trzy miesiące, którą
wnioskodawca ma przedstawić, pozwoli wysnuć wniosek, że wąskie gardło w płynności
finansowej jest co najmniej możliwe lub nie można go wykluczyć, przy założeniu, że
kryzys związany z koronawirusem nadal będzie trwał i że działalność gospodarcza będzie
ograniczona. Ocena ta leży w gestii wnioskodawcy; nie nakłada się żadnych ścisłych
wymogów dotyczących przedstawienia obecnego, a w szczególności szacowanego
przyszłego braku płynności finansowej.
Osoby samozatrudnione mogą otrzymać zryczałtowane wsparcie podstawowe w
wysokości 2500 euro również wtedy, gdy nie wykazują braku płynności finansowej ze
względu na koszty stałe. W takim przypadku wystarczy wpisać „0” (osoby
samozatrudnione w formie prawnej spółki osobowej lub spółki kapitałowej „1”).
Poniższe warunki mają zastosowanie przedsiębiorstw/organizacji zatrudniających
powyżej 10 pracowników (VZÄ), w przypadku których złożono wniosek i wypłacono
finansowanie wyłącznie ze środków krajów związkowych:
Wąskie gardło w płynności finansowej obliczone dla okresu trzymiesięcznego w oparciu o
sumę bieżących całkowitych kosztów operacyjnych i czynszu związanego z działalnością
oraz możliwe do odroczenia umorzenia po potrąceniu dostępnych środków płynnych.
Tutaj należy każdorazowo określić należne kwoty brutto.
Dostępne środki płynne obejmują w szczególności bieżące przychody z działalności
operacyjnej/sprzedaży, ale także środki na kontach firmowych (w tym depozyty
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jednodniowe i lokaty terminowe) oraz już uruchomione linie kredytowe, jednak nie
rezerwy na opłacenie należnych podatków.

Obniżenie czynszu bądź czynszu dzierżawnego
Jeżeli w okresie składania wniosków wnioskodawcy przyznano obniżenie czynszu
lub czynszu dzierżawnego w wysokości co najmniej 20%, może on obliczyć brak
płynności finansowej nie tylko za trzy, ale za pięć miesięcy. Późniejsze obniżenie
czynszu lub czynszu dzierżawnego nie prowadzi do żądania zwrotu.

Uzasadnienie dotyczące
udzielenia wsparcia

Należy tu krótko uzasadnić, z czego wynika Państwa brak płynności finansowej.
Można tu także uwzględnić indywidualne okoliczności. Na przykład można tu
uzasadnić obroty sezonowe.
Uwaga: Należy pamiętać, że pole tekstowe pozwala na wprowadzenie
maksymalnie 500 znaków.

Rodzaj i zakres
wsparcia

Dla samozatrudnionych obowiązuje oddzielna regulacja. Otrzymają oni
zryczałtowane wsparcie podstawowe w wysokości 2500 euro ze środków krajów
związkowych. Do tego dochodzą, jak w przypadku pozostałych firm, inne dopłaty
do pokrycia wąskiego gardła w płynności finansowej przez okres trzech miesięcy.
Osoby samozatrudnione otrzymują wsparcie również wtedy, gdy nie posiadają
dodatkowych kosztów stałych związanych z działalnością, które wpływałyby na
utratę płynności finansowej.
Uwaga: Jeśli chcą Państwo ubiegać się tylko o wsparcie podstawowe dla osób
samozatrudnionych w wysokości 2500 euro i nie utracili Państwo płynności
finansowej z powodu kosztów stałych, nie mogą Państwo wpisać kwoty 2500
euro w polu „Brak płynności finansowej”.

Zabezpieczenie przed
brakiem płynności
finansowej (nr 7)

To oświadczenie nie oznacza, że są już Państwo niewypłacalni. Wsparcie ma za
zadanie zapobieganie grożącej niewypłacalności w związku z pandemią
koronawirusa. Niniejsze oświadczenie odnosi się do oszacowania braku płynności
w punkcie 5.
W przypadku osób samozatrudnionych taka utrata płynności w działalności nie
jest warunkiem do otrzymania zryczałtowanego wsparcia podstawowego w
wysokości 2500 euro ze środków krajowych. Z tego względu można bez
problemów złożyć zapewnienie.

Załączniki

W tym miejscu należy przesłać co najmniej jeden dokument, który nadaje się do
sprawdzenia tożsamości i uprawnienia. W przypadku osób fizycznych, kopia
dowodu osobistego, w przypadku przedsiębiorstw i organizacji, inny odpowiedni
dokument (np. wyciąg z rejestru handlowego).
Nazwy plików przesyłanych dokumentów nie mogą zawierać spacji ani znaków
diakrytycznych (np. Umlaut).
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Dalsze pytania
Czy mieszkańcy Hamburga są
pokrzywdzeni w związku z
tym, że niektóre kraje
związkowe już wcześniej
rozpoczęły procedurę
składania wniosków?

Nie. Federacja złożyła zapewnienie, że zostanie udostępniona
wystarczająca ilość środków. Niektóre kraje związkowe rozpoczęły później
procedurę składania wniosków.

Kiedy mogę liczyć na wypłatę? Wnioski zostaną rozpatrzone możliwie jak najszybciej. Prosimy o
wyrozumiałość, ale w związku z dużą ilością wniosków nie możemy podać
wiążącego terminu wypłaty.
Czy wnioski w związku z
programem HCS mogą składać
wyłącznie obywatele
Niemiec?

Nie, obcokrajowych prowadzący działalność na terenie Hamburga mogą
oczywiście również złożyć wniosek. Występujący na początku problem z
wpisywaniem zagranicznych numerów dowodów osobistych został
usunięty.

Czy można wielokrotnie
składać wniosek o wsparcie
finansowe?

Nie, nie jest to przewidziane w związku z ograniczonym czasem
obowiązywania do 31.05.2020.

Czy brak płynności finansowej
należy obliczyć na podstawie
kwot brutto czy netto?

Brak płynności obliczany jest na podstawie należnych operacji
finansowych (wpłaty, wypłaty) w okresie 3 miesięcy. Należy więc
uwzględnić kwoty brutto.
Czysto księgowe operacje, które nie są wymagane do zapłaty w tym
okresie, nie są uwzględniane.

Kto zalicza się do osób
samozatrudnionych i w
związku z tym przysługuje mu
dofinansowane w wysokości
2500 euro?

Każda osoba samozatrudniona, która prowadzi własną działalność nie
zatrudniając pracowników, otrzymuje wsparcie podstawowe w wysokości 2500
euro, niezależnie od formy prawnej.

Jestem dyrektorem
zarządzającym spółki cywilnej
(GbR) i nie otrzymuję pensji,
tylko miesięczne pobory. Czy
można to uwzględnić w
przypadku utraty płynności
finansowej?

Jeśli jesteś osobą samozatrudnioną, otrzymasz zryczałtowane wsparcie
podstawowe w wysokości 2500 euro. Jeśli nie, osoby prowadzące spółki
osobowe (GbR itp.) mogą zastosować odpowiednie miesięczne pobory (w
wysokości maks. 1180 euro na miesiąc i wspólnika) przy obliczaniu wąskiego
gardła w płynności finansowej.

Punkt 7. wniosku/udział
większościowy w spółce: Czy
spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością (GmbH),
w której inna spółka GmbH
posiada 51% udziałów, może
ubiegać się o pomoc w
nagłych wypadkach?

W przypadku spółek, w których większość udziałów posiada inna spółka,
wniosek powinien być złożony za pośrednictwem spółki dominującej, pod
warunkiem, że jest ona uprawniona do złożenia wniosku.
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