کمک رسانی های موقتی  ، 2کمکهای ماه نوامبر و دستمزد کار کوتاه مدت
شرکت کننده عزيز
ما در حال حاضر از چالشهای اقتصادی بزرگ شما مطلع هستيم .به اين دليل مشتاقيم شما را حمايت کنيم که درصورت
نيازدر درخواست کمک اقتصادی ارائه شده توسط دولت ايالتی را ارائه دهيم.
کمک رسانی موقتی 2
کمک رسانی يک يارانه درصورت کاهش فروش ناشی از کرونا است .کمک رسانی  2شامل حمايت مالی از سپتامبر تا
دسامبر  2020می باشد .درخواستها برای اين بازه زمانی فورا ميتواند انجام شود .برای درخواست کمک رسانی ،لطفا با يک
مشاور مالياتی ،حسابرس ،حسابدار رسمی يا وکيل تماس بگيريد.
کمکهای ماه نوامبر
دولت فدرال از شرکتهای مربوطه يا افراد مستقل با "کمک اقتصادی ويژه" حمايت می کند که کمک ماه نوامبر ناميده ميشود.
اين کمک را سريع و بدون کاغذ بازی اداری در قالب يارانه دريافت ميکنند .اين يارانه به ميزان  75درصد هر حقوق
متوسط درماه نوامبر  ،2019به طور روزانه و جزيی مشروط بر خاتمه کرونا است.
افراد مستقل می توانند به طور جايگزين متوسط درامد ماهانه در سال  2019به عنوان مقايسه حقوق استفاده کنند .برای
متقاضيانی که تجارت خود را پس از  31اکتبر  2019آغاز کرده اند ،می تواند درامد ماهانه به عنوان مقايسه بر درامد در
اکتبر  2020يا درامد مالی ماهانه از زمان تاسيس به عنوان گردش متوسط انتخاب شود.
مهم

دوره درخواست برای هردو نوع کمک در  31ژانويه  2021پايان می يابد.

مهم

هر دو نوع کمک را فقط می توان از شخص ثالث حسابرسی )مشاور مالياتی ،حسابرس ،حسابدار رسمی يا وکيل(

درخواست کرد.
مهم

جستجوی انﻼين مشاور مالياتی و حسابرس https://www.dstv.de/suchservice/steuerberater-suchen

مهم

اطﻼعات بعدی و روش درخواست تحت وب سايت https://www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de

کمک هزينه کوتاه مدت
کمک هزينه کار کوتاه مدت به شرکت شما کمک می کند تا به صورت مفيد نيروهای کار را حفظ کنيد ،حتی اگر کارمندان
شما به طور موقت کار کمی داشته باشند .برای دوره های کوتاه مدت ،اين کمک هزينه بخشی از حقوق و دستمزد کارمندان
شما را جايگزين می کند .عﻼوه بر اين ،به شما کمک های تامين اجتماعی با کسر بيمه بيکاری به شما پرداخت می شود.
مهم

مسير شما برای دسترسی به کمک هزينه کار کوتاه مدت در وب سايت زير:

https://www.arbeitsagentur.de/m/corona-kurzarbeit/
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