Informatie april 2020

Niedersaksen-noodhulp 2020 voor zelfstandige ondernemers en
beoefenaars van vrije beroepen, waaronder kunstenaars, met maximaal 49 werknemers in dienst
Indien u als kleine handelsonderneming, zelfstandige of beoefenaar van een vrij beroep
geconfronteerd wordt met een economische
situatie, die uw voortbestaan bedreigt en/of
liquiditeitstekorten dreigen te ontstaan als gevolg van de Covid 19-pandemie, kunt u via de
NBank-cliëntenportaal elektronisch een aanvraag indienen voor onmiddellijke bijstand.

Wie wordt er gefinancierd?
Kleine handelsondernemingen, vrije beroepenen en zelfstandige ondernemers (tot 49 werknemers), die:
•

Let op: sinds 01.04.2020 kunnen geen aanvragen meer worden ingediend voor de voormalige Niedersaksische noodhulp, maar alleen nog
voor het steunprogramma „Niedersaksische
noodhulp met financiële steun van de federale
overheid“, wat u uitgebreidere financiële steun
biedt.

•
•

Als bedrijven op 31 december 2019 al in een
economische situatie verkeerden die hun voortbestaan bedreigde en/of liquiditeitsknelpunten
ondervonden, worden er geen subsidies verleend.

In één oogopslag
•
•
•
•
•

economisch en dus permanent op de markt
als bedrijf of in hun hoofdberoep als zelfstandige ondernemer actief zijn,
hun vaste inrichting of zetel van de directie
in Niedersaksen hebben en,
geregistreerd zijn bij een Duitse belastingdienst.

Kleine handelsondernemingen, zelfstandigen en beoefenaars van vrije beroepen.
Liquiditeitsproblemen als gevolg van corona.
De noodhulp is gespreid naar het aantal
werknemers tot een maximum van € 25.000
Noodhulp wordt slechts één keer per bedrijf/aanvrager verleend
Als u al noodhulp heeft ontvangen (zonder
financiële steun van de federale overheid),
wordt deze noodhulp volledig gecrediteerd.
Dit betekent dat eventuele reeds ontvangen
noodhulp moet worden terugbetaald wanneer u een nieuwe aanvraag voor de huidige noodhulp in Niedersaksen indient (met
financiële steun van de federale overheid).

Wat wordt er ondersteund?
Om het hoofd te bieden aan het bestaan van
een bedreigende economische situatie en/of
de liquiditeitstekorten als gevolg van de Covid
19-pandemie in het voorjaar van 2020, kunnen
kleine commerciële ondernemingen, zelfstandigen en beoefenaars van vrije beroepen de
Niedersaksische noodhulp Corona met financiële steun van de federale overheid ontvangen,
die is afgestemd op de omvang van de onderneming.
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Voorwaarden
•
•
•
•
•
•
•

Bewijs van de onderneming
• De aanvraag moet vergezeld zijn van een gescande of gefotografeerde en ondertekende
kopie van de identiteitskaart (voor- en achterzijde) van de bevoegde ondertekenaar.

Maximum financieringsbedrag € 25.000.
De subsidie wordt toegekend als een billijke
vergoeding overeenkomstig § 53 LHO.
De betaling van de noodhulp vindt plaats na
goedkeuring.
De aanvraag en goedkeuring gebeurt via
het klantenportaal NBank.
Elke onderneming, elk lid van een vrij beroep en elke zelfstandige kan maar één keer
de onmiddellijke hulp krijgen.
Noodhulp wordt verleend in het kader van
de “Bundesregelungen Kleinbeihilfen 2020”.
De audits kunnen worden uitgevoerd door
de NBank, het Niedersaksische Ministerie
van Economie, Arbeid, Verkeer en Digitalisering en het “Landesrechnungshofes” of hun
vertegenwoordigers.

Schaalverdeling van de noodhulp naar gelang
de omvang van het bedrijf
... tot 5 werknemers (VZÄ*): € 9.000
... tot 10 werknemers (VZÄ*): € 15.000
... tot 30 werknemers (VZÄ*): € 20.000
... tot 49 werknemers (VZÄ*): € 25.000
*Het fulltime-equivalent (VZÄ) is de doorslaggevende factor voor de omvang van de onderneming. Dit equivalent geeft aan hoeveel voltijdse banen er in het bedrijf zijn, berekend aan
de hand van het aantal deeltijdse werknemers
en het aantal gewerkte uren. Stagiairs kunnen,
maar hoeven niet te worden meegenomen in
de berekening.

Vereisten
Economische situatie/liquiditeitstekort dat het
voortbestaan bedreigt
• Noodhulp wordt alleen verleend als de aanvrager zich in een economische situatie bevindt die zijn of haar voortbestaan bedreigt
en/of een liquiditeitstekort heeft als gevolg
van de Covid 19-pandemie in het voorjaar
van 2020. Een verklaring in die zin moet in
de aanvraag worden opgenomen.

Een persoonlijke indiening is vereist. De
aanvraag kan NIET worden ingediend
door de belastingadviseur of derden.
De informatie moet beëdigd zijn. Maar
wij zullen u zoals gewoonlijk helpen en
steunen, waar we kunnen.
Alle actuele informatie vindt u onder:
https://www.nbank.de/Unternehmen/
Investition-Wachstum/Niedersachsen-Soforthilfe-Corona/index.jsp

Vaste inrichting in Niedersaksen
• De ontvangers van de noodhulp zijn kleine
handelsondernemingen, zelfstandige ondernemers en beoefenaars van vrije beroepen met een vaste bedrijfsvestiging in Niedersaksen.
Verklaring „Kleinbeihilfen“
• De aanvraag moet vergezeld zijn van een ingevulde „Kleinbeihilfenerklärung”. Noodhulp
kan alleen worden verleend als het totale bedrag van de “Kleinbeihilfen” die aan uw bedrijf
wordt verleend, niet hoger is dan € 800.000.
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Wij wijzen u erop dat alle informatie in deze informatiebrief ondanks zorgvuldige verwerking zonder garantie wordt verstrekt en niet in de plaats kan komen
van individuele adviezen. Ons privacybeleid kunt u
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