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✓

Destek Paketinin
Tutarı

KOBİ’lere Destek

İşsizlik Destekleri

750 milyar avro

3 ay boyunca
doğrudan 15.000
avro

10.5 milyar avro
çalışanların işsiz
kalmaması için ayrıldı.
Bu fon kısa çalışma
saatlerinin telafisi için
devlet tarafından
ödenecek

Diğer Destekler

Büyük şirketlere faizsiz kredilerle destek

324 milyon avro

Borçlarını ödeyememe riski altında bulunan
şirketler için 400 milyar avro değerinde kredi
Ev sahipleri, koronavirüs krizi nedeniyle kirasını
ödeyemeyecek kiracıları evden çıkaramayacak
Yoğun bakım yatak sayısı 2 katına çıkacak
4 milyar avroluk acil yardım paketi

38 milyar avro

AB’nin
Koronavirüsle
Mücadele
Yatırım
İnisiyatifi’nden
Alacağı Destek

12 milyon avro

Kredi garantisi için 9 milyar avroluk yardım
Salgından ciddi oranda etkilenen endüstriler için 15
milyar avro yardım desteği
Vergi ertelemeleri için 10 milyar avroluk destek
Belçika

✓

10 milyar avro

110 milyon avro
destek

Hastanelere 1 milyar avroluk yardım paketi ve
sağlık çalışanlarına 1450 avro ek maaş
İkinci ve üçüncü çeyrek sosyal giderlerin
ödenmesinin 15 Aralık'a kadar uzatılması
KDV ödeme süresinin iki ay uzatılması

34 milyon avro

AB ÜLKELERİNDE EKONOMİK DESTEK PAKETLERİ NELERİ İÇERİYOR?

Bulgaristan



2,3 milyar avro

Pandemi nedeniyle
ücretsiz izne çıkarılan
kişilere aylık 760 avro
(1500 leva) ödenmesi
Yoksulluk alt limitinin
altında yaşayan
emekliler için 25
milyon avroluk
ekonomik paket

Belçika'nın en büyük dört bankası olan ING, BNP
Paribas Fortis, KBC ve Belfius’un işletmelere kredi
geri ödemelerinde ekstra süre vermesi ve
şirketlerin ihtiyaç duymaları halinde borç almasını
kolaylaştırması
Pandemiden etkilenen sektörlerde maaşların %60’ı
devlet tarafından ödenmesi (Bulgaristan Ticaret ve
Sanayi Odası bu ödemenin 100.000 kişiyi
kapsadığını açıkladı)

118 milyon avro

Bulgaristan Kalkınma Bankası’nın sermayesinin 700
milyon leva (360 milyon avro) artırılması
Bu miktarın 500 milyon levasının bankalara kurum
kredileri için; 200 milyonun ücretsiz izinde olan
çalışanlara faizsiz ödemeler için kullanılması
Çin’den toplam 2,9 milyon avro değerinde sağlık
malzemesi satın alınması (1,17 milyon maske ve 50
solunum makinesi)
Şirketlerin vergi ödemelerinin 30 Haziran’a
uzatılması

Çekya



3,7 milyar avro

Çek-Moravya
Garanti ve
Kalkınma Bankası

Karantina veya kısmi
işsizlik durumunda,
çalışanlara ortalama

GSYH’sinin %0,4’üne tekabül eden miktarda
İçişleri, Sağlık ve Savunma Bakanlığı bütçelerinin
artırılması
Çek Merkez Bankası (CNB) tarafından faizlerin 16
Mart'ta % 1,75'e düşürülmesi

293 milyon avro
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(CMZRB) tarafından
koronavirüs
enfeksiyonu ve ilgili
önleyici tedbirler
nedeniyle
ekonomik
faaliyetleri
sınırlanmış olan
KOBİ'lere kredi

kazançlarının en az%
60'ı kadar maaş
ödenmesi
Kapanması gereken
işletmelerin
çalışanlarının brüt
ücretlerinin yüzde 80'i
oranında gelir desteği
sağlanması

Hükümet emirleri nedeniyle tesislerini kapatmak
zorunda kalan şirketlere kiralarını erteleme hakkı
2020 Kırsal Kalkınma Programı için 3,3 milyar Çek
Korunası (CZK) değerinde yardım fonu ile tarım,
gıda ve ormancılık alanlarındaki girişimcilere
destek

Bu işletmelerin
faizsiz krediler
yoluyla operasyonel
finansmana
erişiminin
kolaylaştırılması
CMZRB tarafından
ayrıca KOBİ’ler için
kredi garantisi
sağlanması
Danimarka



285 milyar kron
(GSYH’nin %13’ü)

Maaş garantileri ve
vergilerle ilgili
getirilen kolaylıklar
Kazancının %40’ını
kaybedeceği
tahmin edilen
KOBİ’lerin kira gibi
giderlerinin

KDV’lerini her ay ödemeleri gereken büyük
şirketlere bu ödemeler için ilave 30 gün süre
Tüm şirketlere istihdam vergilerini ödemek için
ilave dört aylık süre
Koronavirüs nedeniyle evlerine gönderilen
çalışanlardan saat başı ücretlilere maaşlarının
%90’ı (azami 26.000 kron), aylık ücretlilere ise

17 milyon avro
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%80’inin
karşılanması

Estonya



2 milyar avro

maaşlarının % 75’inin (azami 23.000 kron)
ödenmesi

İki ay boyunca İşsizlik
Sigortası Fonu
aracılığıyla, çalışanların
maaşının %70’inin
ödenmesi (Tedbirin
toplam maliyeti 250
milyon avroyu
geçmeyecek)

Gelirlerinin %30’unu kaybeden büyük şirketlere
gelirlerinin %70’ine kadar kredi imkânı
Vergi borçlarının 18 ay ertelenmesi
Şirketlerin iptal edilen faaliyetlerinden doğan
doğrudan masrafların bir kısmının karşılanması
Kredex adlı finans kuruluşu aracılığıyla işletmelere
500 milyon avroya kadar kredi sağlanması
İşletmelere her yıl %4 faizle 5 milyon avro kredi

Çalışamayacak
durumda olan
çalışanların hastalık
izinlerinin ilk üç
gününün karşılanması

Kredex aracılığıyla 50 milyon avro değerinde
yatırım kredisi
Geri ödeme planı yapılabilmesi için 1 milyar avroya
kadar kredi teminatı
Kırsal bölgelerdeki şirketlerin 50 milyon avroya
kadar teminat ve 100 milyon avroya kadar iş
kredisi için Kırsal Kalkınma Vakfı’na (Rural
Development Foundation) başvurabilmesi

Finlandiya



15 milyar avro

150 milyon avroluk
paket

İş arayan kişilerin bu
dönemde herhangi bir
eğitim ya da benzeri

Serbest meslek çalışanlarına sosyal vergi destek
tedbiri
Vergi ödemelerinin gecikmesi durumunda
şirketlere kolaylık sağlanması

24 milyon avro

AB ÜLKELERİNDE EKONOMİK DESTEK PAKETLERİ NELERİ İÇERİYOR?
Devam eden
projelerde
kolaylıklar
sağlanması

Fransa



345 milyar avro

Mart ayında bir
önceki yılın aynı
dönemine kıyasla
gelirinin %70’ini
kaybeden KOBİ’leri
desteklemek üzere
1 milyar avroluk
Destek Fonu
İhtiyaç halinde
nisan ayında da
fona ilave 1 milyar
avro daha
aktarılması
Küçük işletmeler,
mikro işletmeler ve
serbest meslek
sahipleri için 1.500
avroya kadar
yardım
Gelirinin %70’ini
kaybeden
KOBİ’lerin elektrik,

şeyle ilgileniyor olsalar
bile işsizlik
maaşlarından
faydalanması

2 ay boyunca
çalışanların işsiz
kalmasının
engellenmesine toplam
8,5 milyar avro
Şirketlerin işçilerinin
maaşının %70’ini,
asgari ücretin ise
tamamını ödemesi

Finnvera isimli devletin kredi ve finansman
kuruluşu tarafından işletmelere 10 milyar avro ek
destek
Konut kredisi ödemelerinde bazı bankalar
tarafından bir yıla kadar erteleme
Şirketlerin kredilerine toplam 300 milyar avro
garanti
Şirketlerin vergi ödemelerinin ve çalışanların
sigorta primlerinin 2 ay ertelenmesi
Zor durumdaki şirketlere vergi indirimi
Faaliyetleri durdurulan ya da azalan işletmelerin
çalışanlarına ödediği ücretlerin tamamı ya da
%70’inin ödenmesi
Şirketlerin banka kredilerinin geri ödemelerinin
yeniden düzenlenerek vadelerinin uzatılması

292 milyon avro
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su, yakıt ve kira
ödemelerinin
ertelenmesi
GKRY



700 milyon avro
(GSYH’nin %3’üne
eşdeğer)
*Bu tutarın 1,5
milyar avroya
çıkarılması
değerlendiriliyor.

5 kişiye kadar
çalışanı olan ve
cironun %25’inden
fazla zarar eden
işletmeler için
Küçük İşletme
Destek Planı
kapsamında işten
çıkarmama kaydıyla
çalışan maaşlarının
%70’i kadar
(toplamda 10
milyon avro) teşvik

Faaliyetlerini geçici
olarak durduran
işletmeler ile
faaliyetlerini sürdüren
ancak cirosunun
%25’inden fazla zarar
eden işletmelerde
işten çıkarmaların
önüne geçilmesi
Etkilenen çalışanlara
işsizlik ödeneği (110
milyon avro).
Hastalık yardımı
kapsamında; özel sağlık
sorunları olan
çalışanlar, 63-65 yaş
arası çalışanlar ile işten
mecburi izin alanlara
800 avro aylık 16
milyon avro)
Okullarda eğitime ara
verilmesi nedeniyle
özel sektörde çalışan

Sağlık sektörüne 100 milyon avro destek
KDV oranında %2 indirim (70 milyon avro)
Genel Sağlık Sistemi katkılarındaki artışa 2 ay
erteleme (98 milyon avro)
Yurtdışında öğrenim gören ve ülkeye dönemeyen
öğrencilere 750 avro burs
Turizm sektörüne 11 milyon avro destek ve KDV
ödemelerine (200 milyon avro) 2 ay erteleme
Merkez Bankası denetimindeki bankalar için 100
milyon avro sermaye ve likidite desteği; yeni kısa
vadeli krediler için başvuru prosedürlerde
basitleştirme; borçların yeniden yapılandırılması
için onay süreçlerinde kolaylık

6,6 milyon avro
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ebeveynlere 15 yaşına
kadar çocuklarının
bakımı için 4 haftaya
kadar özel izin ve
toplamda 20 milyon
avro ödeme
Eğitim Bakanlığı’nın
öğleden sonra ve
akşam programındaki 5
bin çalışana toplam 3
milyon avro tutarında
destek
Hırvatistan



30 milyar kuna
(3,9 milyar avro;
GSYH’nin
%7,5’ine eşdeğer)

Çalışanlar ve
KOBİ’ler için
“COVID-19
kredileri”
AB Yapısal ve
Yatırım Fonu (ESIF)
kapsamında mikro
ve küçük işletmeler
için “mikro fonlar”
KOBİ’ler için 114
milyon kuna ek
kaynak KOBİ Ajansı
aracılığıyla
harekete
geçirilecek ve

400 bin çalışanın
istihdamının korunması
için 3 aya kadar 3.250
kuna (435 avro)
toplamda GYSH’nin %1
tutarında asgari ücret
desteği

İşletmelerin gelir ve kâr vergileri ile sağlık ve
emeklilik katkılarına bir kez daha uzatılabilir şekilde
3 ay faizsiz öteleme
Yerel yönetimlere, Hırvat Sağlık Sigortası Enstitüsü
ve Hırvat Emeklilik Sigorta Enstitüsü’ne ertelenen
ödemeler için faizsiz kredi
Kişilerin vergi iadeleri öngörülenden erken
yapılması
Net asgari ücretin 3.250 kunadan 4.000 kunaya
çıkarılması
GSYH’nin %20’sini oluşturan turizm sektörü için
özel önlemler

166 milyon avro
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işletmelere 380
milyon kuna kaynak
aktarılacak.
Cirosu 7,5 milyon
kunadan düşük
olan ve %50’den
fazla zarar eden
işletmeler (ülkedeki
işletmelerin %93’ü)
vergi
yükümlülüklerinden
muaf olacak.

Belirli işletmeler için nisan, mayıs ve haziran
aylarında vergi indirimi veya vergi muafiyeti
Cirosu %20 ile %50 arası düşen işletmeler için vergi
yükümlülüklerine erteleme ve 24 ay vadeli faizsiz
ödeme
Cirosu 7,5 milyon kunadan yüksek olan
işletmelerin vergi yükümlülüklerinde zararları
oranında indirim
Tarım sektöründe yerli üreticiyi koruyan kamu
ihale prosedürleri
Küçük mandıralar için acil yardım kapsamında ürün
fazlası satın alınacak.
Hırvatistan İmar ve Kalkınma Bankası (HBOR) ile
diğer ticari bankalara olan borçlara 3 ay erteleme
Hırvatistan Ulusal Bankası tarafından zorunlu
karşılık oranının % 12'den% 9'a düşürülmesi;
kunanın istikrara kavuşturulması için döviz
piyasasına müdahale (mart ayında 1,6 milyar avro);
ikincil piyasada ilk kez devlet tahvili satın alınması
(4 milyar kuna üzerinde); mevcut krediler için
erteleme ve yeni krediler için daha iyi finansman
koşulları

Hollanda



10-20 milyar avro
(GSYH’nin %1.2 ila

KOBİ kredilerinin
süresinin

Vergi ödemelerinin 3 ay ertelenmesi ve geciken

13 milyon avro
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%2.5’i)

uzatılması, bu
kredilere hükümet
garantisinin %90’a
çıkarılması

vergilerin faizlerinin düşürülmesi
İşgücü maliyetlerinin %90’ının devlet tarafından
karşılanması
Serbest çalışanlara da (ülkedeki iş gücünün %12’si)
mali destek sağlanması

İrlanda



7,2 milyar avro

KOBİ'lerin kredi
ödemelerini 3 aya
kadar erteleme
imkanı

COVID-19 Ücret
Sübvansiyonu
Programı: İşverenlerin
COVID-19 salgını
sırasında çalışanlarına
ödeme yapmaya
devam etmelerini,
böylece çalışanların
pandemiden sonra hızlı
bir şekilde işlerine geri
dönebilmelerini
sağlamayı amaçlıyor.
Her nitelikli çalışan için
maksimum 410 avro
işverenlere iade
Tıbbi olarak raporlu ya
da kendini karantinaya
almış bireyler için (en

Koronavirüsten en fazla etkilenen sektörlerde
faaliyet gösteren şirketlere yaklaşık 4000 avro
doğrudan destek verilmesi
Koronavirüsten etkilenen işletmeler için başlangıç
paketi 200 milyon avro olan likidite desteği.
Sektörün virüsle başa çıkma kapasitesini arttırmak
için 1 milyar avroluk sağlık sektörü destek paketi.

4 milyon avro
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fazla iki hafta boyunca)
haftada 350 avroluk
COVID-19 Geliştirilmiş
Hastalık Yardımı
(hastalık ödemesi)

İspanya



200 milyar avro

KOBİ’ler ve kendi
işini yapanlar için
vergi ödemelerinin
6 ay ertelenmesi
(14 milyar avro
ertelemeler
nedeniyle sorun
oluşmaması adına
ayrıldı)

COVID-19 Pandemi
İşsizlik Ödemesi:
Ekonomik aktivitede
yaşanan gerileme
nedeniyle işini
kaybeden tüm
çalışanlar ve serbest
meslek sahipleri için
haftada 350 avroluk
sabit bir ödeme
İşsizlik yardımının
Geçici İstihdam Şeması
altında düzenlenmesi
Bu şema ile çalışanların
çalışma saatlerinin
azaltılması,
sözleşmesinin askıya
alınması gibi durumlar
kontrol altına alınarak
kişilerin sosyal
güvencelerinin
ödenmesine devam
edilmesi ve işsizlik
yardımına

Destek paketinin 600 milyon avrosunun sosyal
hizmetlere ayrılması
359 odalı bir hotelin hastane ve 4000 otel
yatağının hastane yatağı olarak kullanılması
5500 hastane yatağının kongre merkezine
yerleştirilmesi
Sağlık Bakanlığına 1 milyar avro acil durum paketi
Yerel sağlık merkezlerine toplam 2,8 milyar avro
İlaç ve aşı geliştirilmesine yönelik araştırmalar için
110 milyon avro

1 milyar avro
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başvurmasının
sağlanması

Çalışanların maaşlarından sosyal güvenlik için
kesilen miktarın %50 düşürülmesi
Kapatılan okullar nedeniyle zor durumda kalan
çocuklara gıda hizmetinde bulunan sivil toplum
kuruluşları ve platformlara 25 milyon avro ödenek
Firmalara ve kişilere verilen devlet garantili
kredilerin 100 milyar avro artırılması
2017 kuraklık kredisinden faydalanan çiftçilerin
ödemelerinde erteleme
İhracatçılara İspanyol İhracat Sigortası Kredi Şirketi
üzerinden 2 milyar avro devlet garantisi
(Tüm bu devlet garantilerin 83 milyar avroya
çıkabilecek)

İsveç



22 milyar kron

Koronavirüs
nedeniyle zor
durumda olan
KOBİ’lere verilecek
kredilere %70
oranında devlet
garantisi
Almi

İşsizlik fonunun
güçlendirilmesi
İstihdam hizmetlerine
ve işgücü piyasası
politikası programına
ayrılan kaynakların
artırılması

Resmi Kredi Enstitüsü’ne 10 milyar avroluk ek kredi
limiti (400 milyon avrosu turizm sektörüne yönelik)
İhracat yapan şirketlere devlet desteği ve ticari
kredilerin artırılması
Çalışanların ödedikleri sosyal güvenlik vergilerinin
düşürülmesi

26 milyon avro
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İtalya



25 milyar avro

Företagspartner AB
ülke genelinde
KOBİ’lere daha
fazla kredi
verebilsin diye 3
milyar kron ilave
bütçe
KOBİ’ler için belirli
vergi ödemelerinin
askıya alınması

Serbest meslek
sahipleri ve mevsimsel
işçiler aylık 600 avro
ödeme

Destek paketinin 10,3 milyar avrosu istihdamı
korumanın yanı sıra günübirlik çalışanlar ve serbest
meslek sahiplerine

Kredilerin
kolaylaştırılması

Destek paketindeki 3,5 milyar avro ile ulusal sağlık
sisteminin desteklenmesi

Borçlar ve konut
kredisi
ödemelerinin ileri
tarihe ertelenmesi

Vergi ödemelerindeki ertelemeler, belediye
harcamaları ve iş dünyasını desteklemek için
destek paketinden 6,4 milyar avro

Kredilere devlet
garantisi

Ek kredi imkânları sağlayabilmek için 5,1 milyar
avro destek
Ailelere çocuk bakıcılığı için 600 avroya kadar ücret
ödenmesini
Kapanan iş yerleri nedeniyle ailelerin konut kredisi
ödemelerinin ertelenmesini
Çalışanların karantinada oldukları günler hastalık
izni sayılması
İtalya Kalkınma Bankası’na 500 milyon avro devlet

800 milyon avro
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İtalya Merkez Bankası tarafından bankalara ve
diğer aracı kurumlara bir dizi kolaylık ve likidite
sağlanması

Letonya



2 milyar avro

Çalışanların hastalık
izni ödemesi

Litvanya



En az 1 milyar
avro

Çalışanların
çalışamadıkları süre
boyunca ödenecek
maaşlarının %60’ının
karşılanması (Ancak bu
miktar, asgari ücret
olan 555 avroyu
geçmeyecek)

Çin’den 100 milyon maske satın alınması
Turizm, kültür, hazır yemek sektörü ve
uluslararası taşımacılık sektörü gibi koronavirüsten
en fazla etkilenecek sektörlerde faaliyet gösteren
işletmelere ve bu işletmelerin çalışanlarına vergi
erteleme ve bazı finansal enstrümanlara erişim
olanakları
Net borçlanma sınırının 900 milyon avrodan 5,4
milyar avroya yükseltilmesi
Sosyal güvenlik katkılarını ödemiş olan serbest
meslek çalışanlarına her ay 250 avroya kadar
destek
Hane halkının elektrik ve doğal gaz ödemelerine
erteleme
Koronavirüs krizinden etkilenen işletmelerin vergi
ödemelerini erteleme veya yeniden yapılandırma
Vergi mükelleflerine para cezasının kaldırılması
AB yatırım fonundan elde edilecek kaynakların
sağlık, istihdam ve ticari faaliyet alanlarında
kullanılması

115 milyon avro

219 milyon avro
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Tarımsal Kredi Teminat Fonu ve Litvanya devletinin
sahibi olduğu kredi teminat ajansı INVEGA için
teminat limitinin 500 milyon avroya çıkarılması
Litvanya Merkez Bankası tarafından düzenleyici
tedbirleri kolaylaştırılarak ticari bankaların borç
verme potansiyelinin 2,5 milyar avroya
yükseltilmesi
İklim değişikliği ve Yol Bakım ve Kalkındırma
Programları kapsamındaki fonların kullanılmaya
başlanması ve apartmanların renovasyon
programlarının hızlandırılması

Lüksemburg

Macaristan

✓

✓

8.8 milyar avro
(GSYH’nin %14’ü)

208 milyar Macar
forinti

Geri ödeme koşulu
aranmadan 5000
avro destek
Sonradan geri
ödeme koşulu ile
500.000 avro
tutarında yardıma
başvurabilme
imkanı
Yaklaşık 18,4 milyar
Macar forinti
KOBİ’lerin
vergilerinin iptali
için

Sağlık çalışanlarına %15 oranında geçici zam
Şirketlerin krediye erişmesine, hibeler almasına ve
ödenmemiş borçlarını ertelemesine izin verilmesi

300 milyon avro

Vergi beyannamesi verme süresinin Haziran ayının
sonuna kadar uzatılması

Yaklaşık 178 milyar Macar forinti vergi ve sosyal
güvenlik harcamalarının iptali için
Merkez bankasının bankalara likidite sağlaması
Sağlık çalışanlarına 500.000 forint bonus

861 milyon avro

AB ÜLKELERİNDE EKONOMİK DESTEK PAKETLERİ NELERİ İÇERİYOR?

Malta

Polonya



66 milyar Polonya
zlotisi

Evden çalışma
yöntemini
destekleyen
işletmelere 4000
avro yardım
KOBİ’ler için 1.150
avroya kadar düşük
faizli kredi
Polonya Finansal
Denetim Otoritesi
(PFSA) tarafından
kredi kayıplarının
daha uzun bir süre
içerisinde
düzeltilmesine
olanak sağlamak
için mevcut
KOBİ'lere / mikro
işletmelere dair
kredilerin yeniden
sınıflandırılması ve
hükümlere ilişkin
tedbirler

Portekiz



9,2 milyar avro

KOBİ’lerin yanı sıra
mikro işletmelere
toplam 3 milyar

12 milyar Macar forinti turizmin gelişmesi harcının
iptali için
İşverenlere ve serbest meslek sahiplerine nisan
sonuna kadar Geçici Vergi, Katma Değer Vergisi ve
Ulusal Sigorta Katkısı ödemeleri için iki aylık bir
uzatma hakkı
Etkilenen işletmelerin
ve serbest meslek
sahiplerinin çalışanları
için ücret
sübvansiyonları

Hastane ekipmanı ve malzemeleri için ek fonlar

8 milyon avro

1 milyar avro

İşletmeler için ulusal kalkınma bankasından (BGK)
artan garantiler
Mikro firmalar için ek krediler

Askıya alınan işçi
ücretlerinin %50'sinin
ödenmesi
Serbest meslek
sahiplerine gelirleri
düştüğünde 470
avroluk (bir kereye
mahsus) ödeme

Sosyal katkıların ödenmesinin ertelenmesi ve olası
erteleme, taksitle ödeme veya vergilerin iptali
2021 vergi mutabakatı için bu yılın zararlarının
düşülmesi
Okulların kapanması dolayısıyla ebeveynlere
ödenek
Kamu altyapı yatırım fonu oluşturulması
Girişimciler için 75 milyar Polonya zlotisi
kredi garantileri ve mikro kredileri
Destek paketinin 5,2 milyar avrosu kişi ve
kurumların vergi ertelemelerinin telafisine

390 milyon avro

AB ÜLKELERİNDE EKONOMİK DESTEK PAKETLERİ NELERİ İÇERİYOR?
avroluk devlet
destekli kredi
imkânı

Kalan 1 milyar avro sosyal güvenlik ödemeleri için
Şirketlere ve çalışanlara vergi erteleme imkanı
Çin’den 500 solunum cihazı satın alınması
Şirketlere sosyal güvenlik ödemelerini askıya alma
hakkı
Çalışanların sözleşmesinin devam etmesi şartıyla
ödemelerde devlet desteği
Çalışanlara maaşlarının üçte ikisinin ödenmesi

Romanya



4,6 milyar avro
(GSYH’sinin %2’si)

KOBİ’lere sağlanan
kredi garantilerinin
üst limite kadar
artırılması

Koranavirüs nedeniyle
işsiz kalanlara
maaşlarının %75’inin
ödenmesi

Portekiz Merkez Bankasından bankalar ve 2 yıl
veya daha uzun vadeli kredilerden faydalanan
kurum ve haneler için esneklik
KDV’nin 1,87 milyar avroya kadar olan kısmının
geri ödenmesi

483 milyon avro

Merkez Bankasının gösterge faizini 0,5 puan
düşürerek %2’ye indirmesi
Şirketlerin kredi garantilerinin yükseltilmesi

Slovakya



Her ay 1,5 milyar
avro

Kapatılan işletmelerde
çalışanların maaşının
%80’ini karşılanması
Karantinada kalan veya

Şirketlerin gelir vergisi ödemeleri iki ay ertelenmesi
Koronavirüs nedeniyle gelir kaybı yaşayan serbest
meslek çalışanlarına ödenek sağlanması
Bankaların, avantajlı şartlar altında işletmelerin
giderlerini yeniden ödeyebilmesi için her ay 500

526 milyon avro

AB ÜLKELERİNDE EKONOMİK DESTEK PAKETLERİ NELERİ İÇERİYOR?
çocuklarıyla evde kalan
çalışanlara brüt
maaşlarının %55’inin
ödenmesi
Slovenya



3 milyar avro

Mayıs ayı sonuna
kadar, geçici olarak
işlerine son verilen
çalışanların maaşlarının
bir kısmını devlet
tarafından ödenmesi
İşlerini kaybeden
çalışanlara zaman
kaybetmeden işsizlik
ödeneği

milyon avro değerinde teminat
Gelirlerinde %40’tan fazla azalma yaşayan
işletmelere bordro kesintilerini ve kurumlar
vergilerini erteleyebilme hakkı
Kriz dolayısıyla Şubat 2020’den bu yana
gelirlerinde en az %25 azalma olan serbest meslek
çalışanlarına mart ayında 350 avro, en az %50
azalma olanlara ise 700 avro ödeme
Devlet tarafından sosyal güvenlik katkılarının
karşılanması
Slovenya’da yaşayan tam zamanlı öğrencilere, bir
defaya mahsus olmak üzere 30 Nisana kadar 150
avro
Üç çocuklu ailelere 100 avro, dört ve daha fazla
çocuklu ailelere de 200 avro.
Emekli aylığı 700 avrodan düşük olan emeklilere,
aldıkları emekli aylığına göre 130 ile 300 avro arası
ödenek
Gelir desteği alan vatandaşlara 150 avro
Çalıştıkları sektör dolayısıyla sağlığı koronavirüsten
en fazla etkilenebilecek ve maaşı Slovenya asgari
maaşının üç katından az olan özel sektör
çalışanlarına 200 avro

114 milyon avro

AB ÜLKELERİNDE EKONOMİK DESTEK PAKETLERİ NELERİ İÇERİYOR?
Salgın süresince yüksek seviyeli memurların
maaşlarında %30 kesinti
Yunanistan



10 milyar
avro
(GSYH’nin
%5’ine
eşdeğer)

Etkilenen işletmeler
için teşvikli kredi,
kredi garantisi, faiz
ödeme desteği ve
nakit desteği ile
vergi
yükümlülüklerinde
erteleme
İş akdi geçici olarak
durdurulan 1,7
milyon özel sektör
çalışanı için destek
önlemleri
kapsamında sosyal
güvenlik ödemeleri
45 gün süreyle
karşılanması
Mali yardımın
kapsamının
700.000 serbest
meslek ve küçük
işletme sahibine de
genişletilmesi ve
800.000 işletme için
borç ve KDV
ödemeleri ile sosyal

31 Mart’ta dolan
işsizlik desteği
ödemelerinin 2 ay
uzatılması
30 Nisan’a kadar
etkilenen sektörlerdeki
çalışanlara 800 avro
ödeme
Savunmasız kişilere
nakit yardımı
Okulda eğitime ara
verilmesi nedeniyle
ebeveynler için ücretli
izin

2.000 doktor ve hemşirenin istihdam edilmesi,
tıbbi malzeme ve sağlık sektörü çalışanlarına ek
ödeme için sağlık harcamalarında artış sağlanması
Koronavirüs salgını nedeniyle yüksek talep gören
antiseptik, etil alkol, maske, eldiven ve sabun gibi
ürünlerde KDV oranının %24’ten %6’ya indirilmesi
Faaliyetlerini zorunlu olarak durduran işletmeler
mart ve nisan kiralarının %60’ının ödenmesi
Belirtilen mülklerin sahiplerinin vergi
yükümlülüklerinin 4 ay süreyle askıya alınması

340 milyon avro

AB ÜLKELERİNDE EKONOMİK DESTEK PAKETLERİ NELERİ İÇERİYOR?

Birleşik
Krallık

65,5 milyar sterlin


güvenlik ödemeleri
4 ay süreyle askıya
alınması
İngiliz İşletme
Bankası aracılığıyla
KOBİ'leri
desteklemek için
başlatılan
Koronavirus İş
Kesintisi Kredi
Programı
Gelecek üç aylık
dönem için KDV
ödemelerinin mali
yılın sonuna
ertelenmesi

İş yerlerine gidemeyen
çalışanların maaşlarının
yüzde 80'inin, ayda 2
bin 500 sterline kadar
hükümet tarafından
karşılanması
İşletmelerin,
çalışanlara ödeme
yapması ve işlerini
sürdürmelerine
yardımcı olmak için,
KDV ödemelerinin bir
sonraki çeyreğe
ertelenmesi

Birleşik Krallık Merkez Bankası tarafından faizlerin
tüm zamanların en düşük seviyesi olan % 0,1’e
düşürülmesi
NHS ve diğer kamu hizmetlerinin ihtiyaç duyduğu
ilave kaynakları sağlamak için 5 milyar sterlin
değerinde COVID-19 Müdahale Fonu’nun
oluşturulması
Yasal Hastalık Ödeneği (SSP) uzatılması da dâhil
olmak üzere işletmeler ve bireyler için 3,8 milyar
sterlin finansal destek verilmesi
İşletmeler için devlet destekli ve garantili 330
milyar sterlin kredi sağlanması
30 milyar sterlin vergi ertelemesi

229 milyon avro

