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Основни точки „Корона - спешна помощ за малки предприятия и 

самостоятелно заети лица“ * 

Факти: 

Съществува значителна необходимост от небюрократична спешна помощ в полза на 

малки бизнес от всички сектори на икономиката, както и самостоятелно заети лица и 

членовете на свободните професии, които по принцип не получават заеми и нямат 

подобни обезпечения или други доходи. 

Основните точки на програмата за спешна помощ: 

• Незабавна финансова помощ (облагаеми субсидии) за малки бизнеси от всички

икономически сектори, както и за самостоятелно заети лица и членове на

свободните професии на свободна практика до 10 служители.

o До 9 000 евро еднократно плащане за 3 месеца с до 5 служители

(Еквиваленти на пълен работен ден)

o До 15 000 евро еднократно плащане за 3 месеца с до 10 служители

(Еквиваленти на пълен работен ден)

• Ако наемодателят намали наема с най-малко 20%, може, при необходимост, да се

използва неизчерпаната субсидия за още два месеца.

• Цел: субсидия за осигуряване на икономическото съществуване на кандидатите и

за преодоляване на остри ограничения на ликвидността, напр. чрез продължаващи

оперативни разходи като наеми, заеми за бизнес помещения, лизингови вноски и

др. (Също допълващи програмите за страната)

• Изискване: икономически затруднения в резултат на Корона. Компаниите не

трябва да са изпадали в икономически затруднения преди 11. март 2020 г.

Настъпващи щети след 11 март 2020 г.

http://www.andreev-recht.de/
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• Подаване на молба: По възможност по електронен път. Нужно е да бъде

декларирана заплаха за съществуване на предприятието или липсата на ликвидност

поради Корона.

• Технически данни: Предоставяне на средства от Федералното правителство (План

60); Управление от Министерство на икономиката и енергетиката на ФР Германия,

одобрение (обработка на заявления, плащане и, ако е необходимо, възстановяване

на средства от провинициите / общините; Правно основание: Федерален регламент

за малките безвъзмездни средства 2020. Възможно е комбиниране с други помощи

във връзка с пандемията на Корона, но също така и със съществуващи Де-

Минимис- субсидии. Свръхкомпенсации следва да бъдат изплатени обратно. При

данъчната оценка на дохода или корпоративния данък през следващата година тази

субсидия ще бъде взета предвид към печалбата.

• Обем на програмата: до 50 милиарда евро с максимално използване 3 милиона

самоосигурени лица и малки фирми за период от 3 + 2 месеца. Неизползвани

бюджетни средства ще бъдат върнати в държавния бюджет.

* Този текст не е правна консултация, а свободен превод от немски език на публикувания от

Министерството на Икономиката и енергетиката на ФР Германия документ, който може да бъде 

намерен в оригинал на следния линк: 

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/E/eckpunkte-corona-

soforthilfe.pdf?__blob=publicationFile&v=4 
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