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Overbruggingssteun

SSinds 2 november 2020 zijn er weer strengere
regels van kracht, die het leven in Duitsland ingrijpend veranderen. Deze beperkingen hebben
voor veel mensen gevolgen, maar vooral voor
de economie. De maatregelen en voorschriften
hebben voor elk bedrijf een heel verschillend effect.

•

Het vergoedingsbedrag is maximaal 75 procent van de omzet in november 2019.

•

Voor bedrijven die na november 2019 zijn
opgericht, zal de vergelijking met de verkoop in oktober 2020 als basis worden genomen.

Om bedrijven te ondersteunen heeft de wetgever een sectoroverschrijdend subsidieprogramma opgezet dat de dalende verkoop tijdens de
corona-crisis helpt te beperken, de zogenaamde
overbruggingssteun. Er is buitengewone economische steun aangekondigd voor de maand november 2020. Op dit moment hebben we nog
geen concrete informatie over de toepassing
van de nieuwe steunmaatregelen. Desalniettemin willen wij u een kort overzicht geven van
de huidige ondersteuningsmogelijkheden en
de huidige stand van zaken. We beginnen met
het nieuwste ondersteuningsinstrument:

•

Eenmanszaken hebben een keuze: zij kunnen ook de gemiddelde verkoop van het
voorgaande jaar in 2019 als grondslag voor
de verkoop in november 2020 gebruiken.

•

Buitengewone economische steun wordt
verminderd met andere overheidsuitkeringen (arbeidstijdverkorting, overbruggingstoelage).

Overbruggingssteun III ( januari 2021 tot en
met juni 2021) - actueelDe overbruggingssteun wordt verlengd voor
de periode januari 2021 tot en met juni 2021
(= overbruggingssteun III) en de voorwaarden
worden verbeterd. Het is namelijk te verwachten dat sommige sectoren van de economie de
komende maanden aanzienlijke beperkingen
op hun bedrijfsvoering zullen moeten accepteren. Dit betreft bijvoorbeeld de cultuur- en
evenementensector. Het “Bundesministerium
der Finanzen” en het “Bundesministerium für
Wirtschaft und Energie” zijn druk bezig met de
details.

Buitengewone economische steun (november
2020) - actueel •

In aanmerking komen bedrijven, ondernemingen en verenigingen die op verordening
van de overheid geen zaken mogen doen.

•

De steunmaatregelen voor degenen die indirect, maar in vergelijkbare mate door de
verordeningen worden getroffen, zullen
snel worden verduidelijkt.
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Overbruggingssteun II (september 2020 tot en
met december 2020) - actueel •

In aanmerking komen bedrijven van elke
omvang en zelfstandige ondernemers in
hun hoofdberoep die een,
-

-

•

Overbruggingsbijstand I ( juni 2020 tot en met
augustus 2020) - reeds afgerond -

Inkomstendaling hebben van ten minste
50 % in twee opeenvolgende maanden
in de periode april tot en met augustus
2020 in vergelijking met de respectieve
maanden van het voorgaande jaar,
Of een daling hebben van de verkoop van
ten minste 30% gemiddeld in de maanden april tot en met augustus 2020 ten
opzichte van dezelfde periode van het
voorgaande jaar.

-

90% van de in aanmerking komende vaste kosten bij een omzetdaling van meer
dan 70%;
60% van de in aanmerking komende vaste kosten bij een omzetdaling van meer
dan 50% en minder dan 70%;
40% van de in aanmerking komende vaste kosten bij een omzetdaling van meer
dan 30% en minder dan 50%.

•

De berekening wordt voor elke maand afzonderlijk gemaakt.

•

De maximale subsidie bedraagt € 50.000
per maand.

Aanvragen moeten vóór 31 december 2020
worden ingediend.

•

Eindafrekening tegen 31 december 2021.

Einde van de aanvraagperiode 30 oktober
2020.

•

Wijzigingsaanvragen kunnen nog worden
ingediend tot 30 november 2020.

•

Eindafrekening verwacht tegen 31 december 2021.

De bevestigingsprocedure is momenteel in behandeling. De termijn voor registratie is verlengd tot 30 november 2020. Eventuele terugbetalingen moeten uiterlijk op 31 maart 2021
plaatsvinden.
Als gevolg van de lopende besprekingen tussen
de federale regering en de deelstaten wordt de
verzending per e-mail momenteel gepauzeerd.
Wij verwachten dat de termijn voor registratie
en ook voor terugbetaling wordt verlengd. Helaas hebben we hierover nog geen concrete informatie.
https://www.wirtschaft.nrw/nrw-soforthilfe-2020-rueckmeldeverfahren

Het salaris van de ondernemer wordt niet in
aanmerking genomen.

•

•

Corona noodhulp (maart 2020 tot en met mei
2020) - reeds afgerond -

Hoogte van de steun:
-

•

https://www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de/UBH/Redaktion/DE/FAQ/FAQs/faq-liste-02.html

Het is een uitdagende tijd voor ons allemaal.
Daarom hebben we speciaal voor deze onderwerpen een „Corona Team“ gevormd. Als contactpersonen staan Heike Wissing, Simone
Landwehr-Freckmann en Sebastian Albers tot
uw beschikking.
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Heisterborg GmbH & Co. KG
Steuerberatungsgesellschaft

Heisterborg Audit GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Kontakt

Heisterborg International

Heike Wissing

Steuerberatungsgesellschaft mbH

Steuerberaterin

Heisterborg International
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Fon + 49 (0) 25 63 / 922 157
h.wissing@heisterborg.de

In Stadtlohn:

Simone Landwehr-Freckmann

An de Bleeke 1, D-48703 Stadtlohn
Fon + 49 (0) 25 63 / 922 0

Steuerberaterin

In Emsbüren:
Pliniusstraße 8, D-48488 Emsbüren
Fon + 49 (0) 59 03 / 96 89 0 0

Fon + 49 (0) 25 63 / 922 287
s.landwehr-freckmann@heisterborg.de

In Gronau-Epe:

Sebastian Albers

Ahauser Straße 32, D-48599 Gronau
Fon + 49 (0) 25 65 / 93 33 0

Steuerfachwirt

In Münster:
Am Mittelhafen 20, D-48155 Münster
Fon + 49 (0) 251 / 97 99 30 0

Fon + 49 (0) 25 63 / 922 109
s.albers@heisterborg.de

info@heisterborg-international.de
www.heisterborg-international.de
Bezoek ons op

Deze nota‘s weerspiegelen onze interpretatie van de relevante bepalingen in de belastingwetgeving, de relevante jurisprudentie en de relevante uitspraken van de belastingdienst.
Deze informatie is gebaseerd op de juridische status op de
datum van publicatie. Na verloop van tijd zullen er veranderingen optreden in de belastingwetgeving, administratieve
instructies, de interpretatie van deze rechtsbronnen en de
jurisprudentie. Dergelijke wijzigingen kunnen de geldigheid
van de verklaringen in deze publicatie beïnvloeden. Wij geven geen garantie voor de juistheid of volledigheid van de
inhoud van deze informatie. Voor zover de wet dit toestaat,
zijn wij niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten dat
uitsluitend gebaseerd is op de informatie in deze publicatie.
Dit geldt ook als deze informatie onnauwkeurig of onjuist
had moeten zijn. Deze publicatie is geen vervanging voor
belastingadvies. U vindt ons reglement inzake gegevensbescherming op https://www.heisterborg-international.de/
NL/Datenschutzerklaerung.php
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