Serbest meslek sahibplerine / seks işçilerine yönelik NRW acil yardım ödemesi30.03.2020 itibariyle
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Başvuru yapabilir miyim?
1.

Kim maddi yardimi alabilir?

Serbest meslek sahibi




Tek başına ve daimi olarak piyasada aktif çalışanlar
Ikametgahı NRW’de bulunanlar
Hizmetlerini 31 Aralık 2019 tarihinden önce sunmuş olanlar.

Lütfen aşağıdakilere dikkat edin:
NRW acil yardım programi maddi zorlukları olan serbest meslek sahiplerine yöneliktir –
yardım gereklilik durumu başvuru esnasında kontrol edilmez, ancak daha sonra örn. 2020/21
vergi iadesi ile yapılır. Haksız olarak kullanılan yardımlar, faiz dahil olmak üzere geri
ödenmelidir. Para yardımı talebiniz yoksa veya para yardımı gerekmiyorsa, para cezasına
çarptırılabilirsiniz.

2.

Başvurma hakkımın olması için hangi şartlar gerekli?

Belirtilen şartlardan en az birinin karşılanması gerekir:
a. 1 Mart 2020 tarihinden önceki döneme ait cironun yarısından fazlasının düşmüş
olması gerekir.
b. Ocak-Mart 2020 aylık cironun, 2019'daki ortalama aylık ciroya kıyasla en az %50'den
az olması gerekir.1 Mart/Nisan/Mayıs 2019'da henüz çalışma yapılmamışsa, 2020’nin
daha önceki ayları baz alınmalıdır (Şubat, Mart, Nisan 2020)
c. Ciro kaybı COVID-19 ile alakalı yasal kısıtlamalar bağlıdır.

MAGS‘ın 15.05.2020 ve 17.03.2020 tarihli fiziki temas kısıtlama kararı gereğince seks işçileri
için c) şartı geçerlidir.

3.

Öğrenci veya emekli olarak da başvuru hakkım var mı?

Bu ana gelir kaynağına bağlıdır. Ana mesleğinizde serbest meslek sahibiyseniz, yani tam
zamanlı bir öğrenci değilseniz başvurabilirsiniz.
Eğer öncelikle öğrenci ve yarı zamanlı seks işci iseniz, başvuru için uygun değilsinizdir.
1

(a = Ocak-Aralık 2019 cirosu bölü 12); (b = Ocak-Mart 2020 cirosu bölü 3); b = a : 2
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Aynı durum emekliler için de geçerli.

Nasıl başvuruda bulunabilirim?


Başvuru formu sadece online doldurulabilinir (e-posta veya posta yolu mümkün
değildir).



Başvuru formu tamamlanmalı ve "tek seferde" ve kesintisiz doldurulup gönderilmelidir.



Başvuru formu bizzat doldurmanız gerekmez, üçüncü şahıslar tarafından da
doldurulabilinir.



Acil yardım ödemesi 30.06.2020 tarihine kadar yapilabilir.



Başvuru ilçe hükümeti tarafından işlenir.



Başvurunun 31.05.2020 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.

4.

Başvuru için serbest meslek sahiplerinin hangi bilgileri alınmaktadır?


Kimlik tespiti için resmi kimlik belgesi (kimlik kartı, pasaport vb.) gereklidir.



Vergi numaranız (Steuernummer) ve vergi tespit numaranız (Steuer-ID) de
sorgulanacaktır. Yapılan her başvuruda ikisinden en az birinin beyan edilmesi gerekir.



Şirketin adresi de sorgulanır. Çoğu seks işçisi için, bu ev adresi (bu da vergi kayıt
formunda belirtilmiştir)



Banka bilgileriniz (IBAN + kredi kurumu).



Sanayi ve ticari veya serbest faaliyet türü de sorgulanır. Burada "hizmet"
(Dienstleistung) belirtebilirsiniz.



Çalışan sayısı başvuru kapsamında sorgulanmaktadır. Buraya çalışanınız yoksa "0"
girebilirsiniz.

„Düsseldorf usulü“ („Düsseldorfer Verfahren“) vergi beyanında bulunanlların başvurun
öncesi vergi numarası (Stuernummer) çıkartmaları gerekmektedir.

Vergi, geri ödeme vsr.
5. Acil yardım ödemesinin miktarı ne kadardır?
Acil yardım ödemesi, bir defaya mahsus olarak verilmektedir.
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Başvurma hakkı olan serbest meslek sahipleri için, üç aylık toplam 9.000 € 'dur.
Yani her ay 3000 € demektir.

6. Para ne için kullanılabilir?
Acil yardım ödemesi finansal darboğazı önlemek için, örneğin banka kredileri, leasing
taksitleri, kira vsr. veya vergi danışmanlığı ücreti gibi işletme maliyetini ödemek için
kullanılabilir.
NRW acil yardımından elde edilen para kesinlikle geçim masraflarını karşılamak için
kullanılmamalıdır (örneğin özel kira, yiyecek, giyecek ...).

7. Acil yardımı ödemesini geri ödemek zorunda mıyım?
Acil yardımın geri ödenmesi gerekmez, AMA:
Onay süresinden sonra ödenen yardım miktarının, azalan maliyetler dahilinde (örneğin kira
indirimi), asıl ciro kaybından daha yüksek olduğunu tespit ederseniz veya yardımın tamamını
ekonomik varlığınızı korumak için veya likidite darboğazınızı telafi etmek için
kullanmadıysanız, fazla ödenen fonları geri ödemeniz gerekir.

8. Acil yardım vergisi ödemek zorunda mıyım?
Evet. Alınan para miktarı 2020 yılının vergi beyannamesine dahil edilmelidir.
Alınan yardım meblası işletme geliri olarak vergilendirilir ancak KDV'ye tabi değildir. Acil
yardım yoluyla alınan para gelir vergisine tabidir.
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Nerden bilgi edinebilirim?
Ekonomi Bakanlığı'nın web sitesinde dinamik olarak büyüyen bir soru-cevap kataloğu
bulunmaktadır (https://www.wirtschaft.nrw/nrw-soforthilfe-2020); birkaç soruya şimdiden
cevaplar vardır.
Bireysel tavsiye ve sorularınız için ticaret ve sanayi odasına başvurabilirsiniz.
Bölgenizdeki yetkili kişilerin bir listesini https://www.wirtschaft.nrw/nrw-soforthilfe-2020
adresinde de bulabilirsiniz.

Lütfen dikkat!
Bu broşür oluşturulduğundan bu yana Acil Yardım Paketi'nin hüküm ve koşulları değişmiş
olabilir.
Lütfen başvuru yapmadan önce
• Ekonomik İşler Bakanlığı'nın (https://www.wirtschaft.nrw/nrw-soforthilfe-2020) web
sitesindeki bilgileri tekrar okuyun
veya
• en son bilgiler için Madonna e.V.'ye (aşağıdaki iletişim bilgileri) veya seks işçileri için başka
bir uzman danışmanlık merkezine danışın.
Memnuniyetle bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Madonna e.V.
Alleestr. 50
44793 Bochum
Tel: 0234-685750
info@madonna-ev.de

Örneğin şu yönde sizi destekliyoruz:
• Acil yardım, ALG II veya konut yardımı başvurularında,
• Çok az veya hiç Almanca bilmiyorsanız,
• Eğer bir vergi numarası, internet, e-posta adresi veya acil yardım için başka bir gereklilik
yoksa.

Sadece bizimle iletişime geçin, size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız!
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Iş/faaliyet alaninin kapatılması ve cinsel hizmetlerin yasaklanması

Önlemler




15. / 17. Mart 2020, Çalışma, Sağlık ve Sosyal Politikalar Bakanlığı NRW (MAGS)
derhal uygulanan tedbirleri yürürlüğe koydu.
Bölüm 3'te fuhuş ve fuhuş tesislerinin açılması şu anda yasaklanmıştır
Yasak tüm fuhuş biçimlerini ve tüm iş yerlerini kapsar.

Önlemlerin gerekçesi




Bu önlemlere „fiziki temas kısıtlamaları“ denir. Bu önlemlerin amacı, diğer insanlarla
kişisel temasınızı azaltmaktır. Insanlar fiziksel temaslarını azaltdıkca enfeksiyon riski
de azalabilir.
Bu tedbirlerin yasal dayanağı Bölüm 28 (1) cümle 1 ve 2'dir.

Tedbirlerin ihlali: düzen bozucu suç


Önlemleri ihlal etmek
a) işletmeci olarak bir fuhuş tesisi açmak
b) Sex Sex işçisi olarak çalışmaya devam etmek
demektir.
 Tedbirlerin ihlali, § 3 Paragraf 1 No. 7 CoronaSchVO'ya göre idari bir suçtur.
 Para cezası şu anda 5000 € 'dur.
Dikkat:
Sex işçilerine iş teklifi ve sex işçilerinin alanlarında iş aramaları da ihlal olarak kabul
edilir ve cazanlandırılır.
Kaynaklar
[1]
16 Mart 2020 ve 17 Mart 2020'den itibaren teması azaltıcı önlemler hakkında Kararname; MAGS
NRW 03/15/2020
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwi5kaLn3broAhVOTRUI
HeOQC2MQFjAAegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fwww.mags.nrw%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fasset%2Fdoc
ument%2Ferlass_kontakt_reduzierende_massnahmen.pdf&usg=AOvVaw3I-eE4I1fBaiCEU8AzLXOq
[2]
18 Mart 2020'den itibaren daha fazla temas azaltıcı önlemler için 15 ve 17 Mart 2020 kararlarının
güncellenmesi; MAGS NRW 03/17/2020
https://www.land.nrw/sites/default/files/asset/document/200317_fortschreibung_der_erlasse_15._und_17.0
3.2020_kontaktreduzierende_massnahmen.pdf
[3]
Yasal metin enfeksiyonu koruma yasası
https://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/__28.html; abgerufen 27.03.2020
[4]
Korona Koruma Yönetmeliği ve Para Cezaları Kataloğu
https://polizei.nrw/artikel/straf-und-bussgeldkatalog-zur-umsetzung-des-kontaktverbots

