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Alan adı Alan hakkında açıklayıcı bilgi 
metni 

Başvuru sahibi Kendi işinde serbest çalışanlar ve asıl işinde serbest çalışanlar gibi gerçek 
kişiler başvuru yapabilir. Asıl iş, düzenli olarak haftada 20 saatten fazla 
çalışma süresiyle ve toplam gelirin yarısından fazlası kazanılacak şekilde 
yapılan serbest meslek faaliyeti anlamına gelir. 

 

Firma merkezi veya mevcut tesisleri Hamburg'da bulunan tüzel 
kişiler (GmbH, UG, AG vs.) başvuru yapabilir. 

 

Yalnızca cüzi miktarda olmamak kaydıyla ekonomik faaliyet yürüten kamu 
yararına çalışan veya kâr amacı gütmeyen organizasyonlar ve dernekler 
başvuru yapabilir (bkz. md. 7.1 altındaki yeterlik beyanı); 

Kuruluş/serbest 
mesleğe başlama 
tarihi 

Serbest çalışanlar için serbest meslek faaliyetinin başlama günü geçerlidir, 
bir işyeri kaydı veya örn. Künstlersozialkasse (sanatçılar için sosyal sigorta) 
belgesi, son gelir vergisi bildirimi gibi benzeri kanıtlarla belgelenmelidir; 
GmbH / OHG / UG vs. için ticari sicile veya ilgili başka bir sicile kayıt günü 
geçerlidir, uygun bir kayıt örneğiyle belgelenmelidir; 
GbR için şirket sözleşmesinin yapılma veya yürürlüğe girme tarihi 
geçerlidir, şirket sözleşmesiyle belgelenmelidir 

Kredi kuruluşu Sadece merkezi Almanya'da bulunan kredi kuruluşlarına ödeme yapılabilir. 

11 Mart günü itibarıyla 
tam zamanlı eşdeğer 
(VZÄ) sayısı 

Burada sadece firma merkezine veya Hamburg'daki tesislere atanmış 
çalışanlar belirtilmelidir. 

 

Önemli: Başvuru yapan kişiler (yönetici ortaklar, serbest çalışanlar vs.) ve 
meslek eğitimi görenler, cüzi miktarda çalışanlar, kısmi zamanlı çalışanlar 
ve sözleşmeli mevsimlik işçiler, çalışanlar arasında sayılmaktadır. Parça başı 
çalışanlar, kiralık işçiler vb. bu kapsama dâhil değildir. 

 

Tam zamanlı eşdeğer (VZÄ) sayısı "Çalışan listesi" aracı kullanılarak 
hesaplanmalı ve doldurulan liste zorunlu olarak ileride gerçekleştirilecek olası 
kontroller için saklanmalıdır. 
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3 aylık bir süre içinde 
tahmini nakit darlığı - 
Mart 2020 ile Mayıs 
2020 arası (kişisel geçim 
giderleri olmadan) 
(Avro cinsinden) 

Tüm işletme maliyetleri ve ticari kira toplamının yanı sıra ertelenemeyen 
ödemelerin toplamından cari satışlar ve mevcut nakit fonlar çıkarılarak üç 
aylık bir süre için hesaplanır. 
Mevcut nakit fonlar özellikle ticari hesaplardaki bakiyeleri (gündelik ve vadeli 
paralar dahil) ve mevcut kredi limitlerini içerir. 

Teşvik gerekçesi Şunların burada mutlaka belirtilmesi gerekir: 
1. Yan masraflar dahil aylık ticari kira (Avro cinsinden) 

KDV olmadan, başvuru sahibinin peşin vergi indirimi hakkı varsa; 
hesaplanan kiralara izin verilmez. Evde çalışma odası için aylık maliyet, 
vergi dairesinde geçerli kılınabilirse. 

2. Toplam aylık işletme gideri (kira hariç) (Avro cinsinden) Kısa mesai 
ücretiyle karşılanamayan personel giderleri dahil cari işletme 
maliyetleri. Amortismanlar, ödemeler ve kişisel geçim giderleri 
olmadan. KDV olmadan, başvuru sahibinin peşin vergi indirimi hakkı 
varsa. 

3. Net satış miktarı 01.12.2019 - 29.02.2020 (Avro cinsinden) 
4. Net satış miktarı Mart 2020 (Avro cinsinden) 

Teşvikin türü ve 
kapsamı 

Kendi işinde serbest çalışanlar için özel bir kural vardır. Eyalet fonlarından 
toptan 2.500 € tutarında temel teşvik alırlar. Ayrıca diğer firmalarda olduğu gibi, 
üç aylık bir süre boyunca nakit darlığını karşılamak için başka maddi yardımlar da 
bulunmaktadır. 

 


