Pakiet ratunkowy NRW

Wdrożone środki

NIEMCY

NRW

Rząd kraju związkowego zaprezentował Pakiet ratunkowy dla
osób zatrudnionych i przedsiębiorstw, by zapewnić firmom i
zakładom wystarczającą płynność, co pozwoli im dobrze
przetrwać kryzys.
 Przedsiębiorstwa mogą otrzymywać
wynagrodzenie za pracę w niepełnym
wymiarze godzin na uproszczonych
warunkach.
 Płynność przedsiębiorstw zostanie zabezpieczona
przez nowe środki o nieograniczonym zakresie.
W tym celu istniejące programy pomocy w
utrzymaniu płynności finansowej zostaną
rozszerzone i będą dostępne dla większej liczby
przedsiębiorstw, np. kredyty KfW i ERP.

Administracja finansowa Nadrenii Północnej-Westfalii oraz bank
dotujący kraju związkowego wdrożyli kompleksowe środki
doraźne, zapewniające szybką pomoc bez zbędnej biurokracji, z
której korzysta już wiele przedsiębiorstw.
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 Administracja finansowa NRW wychodzi na
przeciw przedsiębiorstwom dotkniętym przez
kryzys, oferując możliwość odroczenia płatności
podatkowych oraz obniżenia wysokości zaliczek
i maksymalnie wykorzystuje swój margines
swobody na korzyść podatników.
 NRW.Bank wprowadził atrakcyjniejsze warunki
swojego kredytu uniwersalnego i już od
pierwszego euro przejmuje do 80% (zamiast
dotychczasowych 50%) ryzyka.

Rząd kraju związkowego angażuje się na
poziomie europejskim w opracowanie
skoordynowanych działań i popiera między
innymi pomysł Komisji Europejskiej dotyczący
„Corona Response Initiative” o wartości 25
miliardów euro.
Wszystkie instrumenty mogą być już wykorzystywane i
w dalszym ciągu są do dyspozycji.
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Środki podatkowe

NIEMCY

NRW

Między federacją a krajami związkowymi (m.in. w ramach
rozporządzenia w sprawie katastrof) uzgodnione zostały ważne
środki doraźne, które wchodzą w życie od zaraz i obowiązują do
dnia 31.12.2020 r.
 Nieoprocentowane odroczenie wymagalnych
płatności podatkowych (podatek dochodowy od
osób fizycznych i od osób prawnych, VAT)

W Nadrenii Północnej-Westfalii idziemy jeszcze dalej i reagujemy
na pilną prośbę przedsiębiorstw:
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 Obniżenie wysokości zaliczek na podatek
dochodowy od osób fizycznych i prawnych
oraz (w ramach rozporządzenia krajowego)
podatek od działalności gospodarczej.
(Obniżenie w terminie późniejszym jest możliwe
przy rozsądnym uzasadnieniu)
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 Odstąpienie od środków egzekucyjnych
łącznie z umorzeniem dodatkowych opłat
za zwłokę
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 Zaliczki specjalne z tytułu stałego przedłużenia
terminu deklaracji podatku VAT w przypadku
przedsiębiorstw dotkniętych przez kryzys mogą
zostać obniżone do zera.
 Dzięki temu przedsiębiorstwa niezwłocznie
otrzymają do dyspozycji środki o łącznej wartości
ponad 4 miliardów euro.
 W ten sposób uzyskane zostanie
bezpośrednie wzmocnienie płynności
finansowej przedsiębiorstw w regionie
Nadrenii Północnej-Westfalii w miliardowej
wysokości.

W tym celu w Nadrenii Północnej-Westfalii
udostępniony został znacznie uproszczony formularz.
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Środki budżetowe w Nadrenii Północnej-Westfalii

BUDŻET
UZUPEŁNIAJĄCY 2020




Utworzenie funduszu specjalnego w celu finansowania
wszelkich niezbędnych wydatków oraz opanowania
obniżonych wpływów podatkowych w związku z
pandemią koronawirusa.
Oddzielne upoważnienie kredytowe w budżecie kraju
związkowego do

25 mld EUR


PORĘCZENIA
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Ta kwota odpowiada 3,5% całkowitego rocznego
wyniku gospodarczego w Nadrenii PółnocnejWestfalii i około 30% budżetu zaplanowanego na
2020 rok.
Powyższe instrumenty zostaną wdrożone tak szybko, jak to możliwe i
zwołane zostanie specjalne posiedzenie parlamentu kraju
związkowego.

 Podniesienie ram poręczeń krajowych z 900
mln EUR do 5 mld EUR.
 Zwiększenie ram poręczeń gwarancyjnych i
regresowych dla banku Bürgschaftsbank NRW ze
100 mln EUR na 1 mld EUR i podwojenie górnej
granicy poręczenia do 2,5 mln EUR.
 Podniesienie stopy poręczenia z 80% do 90%,
gdy tylko zostanie to zatwierdzone przez Komisję
Europejską. (Wzywamy Komisję Europejską do jak
najszybszego wprowadzenia Temporary Framework.)

Szybkie decyzje:
Poręczenia kraju związkowego: Opracowanie poręczeń
banku Bürgschaftsbank w ciągu 1 tygodnia: Poręczenia
ekspresowe do 250 000 EUR w ciągu 3 dni, do 500 000
EUR codzienne obrady, od 500 000 EUR cotygodniowe
obrady
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Pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw, osób samozatrudnionych, założycieli
oraz twórców kultury

NIEMCY
Rząd federalny zapowiedział
wprowadzenie w nadchodzącym tygodniu
specjalnego programu wsparcia
finansowego w znacznej wysokości dla
drobnych przedsiębiorców i osób
samozatrudnionych.

NRW
My uzupełnimy program federalny dokładnie tam, gdzie jest to potrzebne ze
względu na specyfikę Nadrenii Północnej-Westfalii:
 Rząd Nadrenii Północnej-Westfalii potwierdza, że program federalny
zostanie uzupełniony przez własny program krajowy wszędzie tam, gdzie
jest to niezbędne ze względu na specyfikę Nadrenii Północnej-Westfalii
oraz w interesie drobnych przedsiębiorców, osób samozatrudnionych oraz
twórców kultury.
 Chcemy wspierać rozwijającą się scenę start-upów w NRW i zaoferować
prywatnym inwestorom, którzy przekazują środki start-upom, ofertę
finansowania przez NRW.BANK („matching fund”).
 Intensywnie pracujemy nad przedłużeniem stypendium założycielskiego
NRW, by żadna dobra idea założycielska nie przepadła.
 Program Mittelstand innovativ z ofertą cyfryzacji zostanie
zreorganizowany i lepiej wyposażony.
W tym celu dostępne są środki
z funduszu specjalnego.
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