Solingen Ekonomik Desteği'ne İlişkin Bilgiler
Lütfen verilen bilgilerle alakalı olarak aşağıdaki uyarılara dikkat ediniz: Bu hizmet yasal tavsiye
niteliğinde değildir, yalnızca temel bilgi niteliği taşımaktadır. Bilgiler, eksiksizlik ve doğruluk garantisi
olmadan verilmektedir. Korona krizinin kendi dinamiğini geliştirmekte olmasından ötürü bilgiler sürekli
revize edilmektedir.
Solingen Ekonomik Destek (Wirtschaftsförderung Solingen), kriz dönemi için Solingen'deki ekonomi
ve korona krizi ile ilgili güncel bilgilere günlük olarak erişebileceğiniz bir web sitesi oluşturdu.
Burada, daha fazla bilgi edinme şansı bulabileceğiniz geniş kapsamlı bir iletişim listesi ve web sitesi
bulacaksınız.
https://wirtschaftsfoerderung-solingen-corona-information.de/
50 çalışana kadar olan işletmeler için kurtarma paketi/acil yardım paketi aşağıdaki linkten talep
edilebilir:
https://www.wirtschaft.nrw/corona
Şu anda çok sayıda başvuru beklendiğinden dolayı başvuruların onay sürecinde gecikmeler yaşanabilir.
Lütfen bu sayfada soruların çoğunun kapsamlı olarak cevaplandığı en önemli ve sık sorulan soruları
(FAQ) okuyun.
Girişimcilerle ve işverenlerle yaptığımız sayısız görüşmelerin ardından güncel en önemli önerileri sizin
için bir araya getirdik. Lütfen kısa vadede bunları ne ölçüde ele almak istediğinizi gözden geçiriniz:
Likidite sorununuz mu var?
İşletmenize hizmet veren bankayla ivedilikle iletişime geçiniz. Halihazırda acil yardım talebinde
bulunduysanız, başvuru alındı onayını yanınıza alınız. Eğer halihazırda kabul aldıysanız, bunu yanınızda
bulundurunuz.
Gözle görülür bir kazanç düşüşü olması durumunda gelir vergisi ön ödemelerinin veya diğer vergilerin
alçaltılması için hemen başvurulabilir:
https://www.finanzverwaltung.nrw.de/sites/default/files/asset/document/20200319_formularentwurf_final_1seite_kj.pdf
Dükkan/iş yeri sahibinizle konuşun. Kira ertelemesi veya indirimi olasılıklarını birlikte gözden geçirin.
Sosyal sigortalı olup şu an az çalışmak durumunda olan veya hiç çalışamayan çalışanlarınız varsa, kısa
çalışma ücretine başvurun:
https://www.arbeitsagentur.de/news/corona-virus-informationen-fuer-unternehmenzumkurzarbeitergeld
Kısa çalışma ücretleri, başvurunun yapıldığı ayın son gününe kadar bildirilmelidir.
Solingen için hangi düzenleme ve önlemlerin geçerli olduğundan emin değilseniz, lütfen Solingen
Belediyesi web sitesindeki mevcut kararnameleri okuyun:
https://www.solingen.de/de/inhalt/coronavirus-massnahmen/

Geliriniz, asgari geçim sınırının altına düşerse SGB 2’den (eski adıyla “Harz 4”, daha öncesi sosyal
yardım “Sozialhilfe”) yararlanma imkanı bulunmaktadır. Acil yardım paketinden para almış veya alacak
olmanız durumuda dahi başvurabilirsiniz: https://www.solingen.de/de/dienstleistungen/59-3arbeitslosengeld-ii-corona-grundsicherung/

Belirli koşullar altında ek çocuk parasına başvurma imkanı da bulunmaktadır.
https://www.arbeitsagentur.de/familie-und-kinder/kiz-lotse adresinden koşullara uygunluğunuzu
inceleyebilirsiniz.
Başvuru için: https://con.arbeitsagentur.de/prod/kiz/ui/einstieg
Cevaplanamayan sorularınız için lütfen iletişim hattımızı arayın: 0212 24 94 888
Sizler için en iyisini arzu ediyor, bol şanslar diliyoruz!

