Sklad za podporno in premostitveno pomoč

Sklad za podporno in premostitveno pomoč: Proučitev
zahtev

--

Koda *

--

Datum rojstva *
DD.MM.LLLL

--

--

Moja osebna davčna številka1 *

--

--

Moja številka socialnega zavarovanja (e-kartica) *

---

---

Naprej k preverbi

---

--

Prosimo, vnesite zadnje 4 številke IBAN-a, navedene v vlogi. *

--

______________________________________________
1

Davčno številko najdete v svoji odmeri dohodnine. Prosimo, vnesite svojo osebno davčno številko, in ne davčne številke podjetja,

samo tako bo vaš zahtevek obdelan.
Vaša davčna številka je sestavljena iz dvomestne številke finančnega urada in sedemmestne davčne številke. Primer: 12 123/4567.
Prvi dve števki (12) pomenita odgovorni finančni urad (v tem primeru za 2. okrožje na Dunaju).

Sklad za podporno in premostitveno pomoč

Sklad za podporno in premostitveno pomoč: Proučitev
zahtev

--

Ime in priimek – 2021/XXXXXXX | 16.04.2021 – 15.05.2021

Prijavili ste se za financiranje iz sklada za podporno in premostitveno pomoč 2021/1169215 | 16. 4. 2021 do
15. 5. 2021.

Podrobne informacije o obrazcu v več jezikih najdete pod FAQ 88.

--

Prosimo, odgovorite na vprašanja v obrazcu najpozneje do 26. 7. 2021.

--

Podporno in premostitveno pomoč lahko uveljavljate le v primeru trenutne ali pretekle neposredne
ogroženosti pri poslovanju v zvezi z epidemijo covida-19. V vašem primeru bo izvedena nadaljnja kontrola
zahtev za upravičenost.

--

Če obrazca v roku 42 dni ne izpolnite ali ga ne izpolnite v celoti in ga pošljete, zahtevka za financiranje ni
mogoče preveriti, zato bo vaša prijava zavrnjena.

--

Opozarjamo, da imajo napačni podatki kazenske sankcije.

--

Če ugotovite, da ne izpolnjujete pogojev za financiranje, izberite pri vprašanju »Kako naj se obravnava vaš
trenutni zahtevek?« možen odgovor »402: Umaknil bom vložen zahtevek«. S tem umaknete zahtevek. Lahko
tudi vrnete že prejete spodbude (kontakt glejte str. FAQ 4²).

---

---

---

--

Pri tem podpornem in premostitvenem ukrepu velja smernica zveznega ministra za finance v dogovoru s
podpredsednikom vlade in zvezno ministrico za digitalizacijo in gospodarske zadeve, kot je navedeno v
Zakonu o podpornih in premostitvenih ukrepih za podjetja (Härtefall-Fonds Gesetz) na podlagi Zakona o
financiranju MSP, Zvezni list št. 432/1996 s spremembami.

______________________________________________

² Če ugotovite, da ste pri oddaji zahtevka za pomoč navedli napačne podatke ali da ne morete izpolniti drugih obveznosti, ki
izhajajo iz zahtev smernice, to sporočite vaši pristojni gospodarski zbornici z uporabo spodnjega obrazca (Nepravilni podatki –
zahteva za razveljavitev vloge za premostitveno pomoč). Prosimo, obvezno navedite številko poslovnega primera (GFID) zahtevka in
svoje napačne podatke. Številko poslovnega primera (GFID) boste našli v predmetu odobritev zahtevka za financiranje.

--

Če so posredovani podatki privedli do neupravičenega izplačila pomoči, bomo odšteli napačno izplačani znesek pomoči od plačil
pomoči, ki jih bomo v prihodnje upravičeno izplačali ali pa bomo od vas zahtevali povračilo. Po preverjanju vaših podatkov vas
bomo ločeno obvestili o nadaljnjem postopku, ali in kako je treba izvesti povračilo napačno prejetega plačila sredstev.
Obrazci: Bgld | Ktn | NÖ | OÖ | Sbg | Stmk | Tirol | Vbg | Wien

Upad prodaje
Navedli ste, da ste zabeležili padec prodaje za vsaj 50 % v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta.
Prosimo, navedite:

--

101: V obdobju od 1. aprila 2019 do 30. aprila 2019 sem prejel naslednje dohodke iz naslova svoje
dejavnosti (znesek brez davka od prodaje):*

--

--

102: V obdobju od 1. aprila 2019 do 30. junija 2019 sem prejel naslednje dohodke iz naslova svoje
dejavnosti (znesek brez davka od prodaje): *

--

Zadeva, datum ustanovitve 1. 2. 2020 in obravnavano obdobje 15 (vprašanje 102 tukaj ne velja):

--

--

101: Od začetka meseca prvega prometa do 29. februarja 2020 sem v povprečju dosegel naslednji
mesečni dohodek (znesek brez davka od prodaje):*

--

Zadeva, datum ustanovitve 1. 6. 2019 in obravnavano obdobje 15:

---

---

101: Od začetka meseca prvega prometa do 29. februarja 2020 sem v povprečju dosegel naslednji
mesečni dohodek (znesek brez davka od prodaje):*

Zadeva, datum ustanovitve 1. 6. 2019 in obravnavano obdobje 1:

--

---

101: Če ne bi bilo krize covid-19, bi po moji natančni oceni, v obdobju od 16. marca 2020 do 15. aprila
2020, prejel naslednje dohodke iz naslova svoje dejavnosti (znesek brez davka od prodaje):*

Prepoved vstopa
Navedli ste, da ste bili v obravnavanem obdobju prizadeti od vsaj ene uradno odrejene prepovedi vstopa.
Prosimo, navedite:
201: V obdobju od 16. aprila 2021 do 15. maja 2021 nisem mogel opravljati svojega dela v navedenem
času (od … do):
Do *

--

Od *

DD.MM.LLLL

DD.MM.LLLL

--

Razlog za prepoved vstopa – možna samo ena opcija:*

--

--

o 202: Nisem mogel skrbeti za osebo, ki je potrebovala oskrbo, ker je zbolela za boleznijo covid-19.
o 203: Nisem mogel skrbeti za osebo, ki je potrebovala oskrbo, ker Republika Avstrija ni dovolila vstopa v
Avstrijo.
o 204: Zaradi karantenskih predpisov nisem mogel skrbeti za osebo, ki je potrebovala oskrbo.
o 205: Nisem mogel skrbeti za osebo, ki je potrebovala oskrbo, ker sem sam zbolel za boleznijo covid-19.

--

Prilagam uradno, medicinsko ali laboratorijsko potrdilo o svoji bolezni (možnost prenosa v naslednjem
koraku).

o 206: Nisem mogel skrbeti za osebo, ki je potrebovala oskrbo, ker je moja matična država uradno ukazala,

---

Tekoči stroški

--

--

da ne smem zapustiti države ali da tranzit v Avstrijo ni bil mogoč.

Navedite razloge, zakaj tekočih stroškov zaradi pandemije covida-19 ni več mogoče pokrivati:
Razlog za upad prihodkov – možna samo ena opcija:*

---

---

o 301: Nisem mogel skrbeti za osebo, ki je potrebovala oskrbo, ker je zbolela za boleznijo covid-19.
o 302: Nisem mogel skrbeti za osebo, ki je potrebovala oskrbo, ker Republika Avstrija ni dovolila vstopa v
Avstrijo.
o 303: Zaradi karantenskih predpisov nisem mogel skrbeti za osebo, ki je potrebovala oskrbo.
o 304: Nisem mogel skrbeti za osebo, ki je potrebovala oskrbo, ker sem sam zbolel za boleznijo covid-19.
Prilagam uradno, medicinsko ali laboratorijsko potrdilo o svoji bolezni (možnost prenosa v naslednjem
koraku).

--

o 305: Nisem mogel skrbeti za osebo, ki je potrebovala oskrbo, ker je moja matična država uradno
ukazala, da ne smem zapustiti države ali da tranzit v Avstrijo ni bil mogoč.
o 306: Obstaja še drug razlog, zaradi katerega sem, odkar je kriza covid-19, poklicno ohromljen (razlog je
treba navesti; upoštevati je mogoče le podatke v nemščini):

Pri izbiri 306:
306: Obstaja še drug razlog, zaradi katerega sem, odkar je kriza covid-19, poklicno ohromljen (razlog
je treba navesti; upoštevati je mogoče le podatke v nemščini):

Drugi razlog: *

--

--

307: Moji izdatki v zvezi s poklicem (npr. socialno zavarovanje, potni stroški, agencijski stroški) v
obravnavanem obdobju od 16. aprila 2021 do 15. maja 2021 so:*

-- Prosimo, izberite --

--

309: Sem poročen oz. živim v državno priznanem partnerstvu:*

--

-- Prosimo, izberite --- Prosimo, izberite —

--

Da

---

Ne

Potrditev

---

Kaj naj naredimo z vašim trenutnim zahtevkom?*
-- Prosimo, izberite--- Prosimo, izberite—

401: Prosim, da ostane zahtevek aktiven.

---

402: Umikam vložen zahtevek.

--

--

--

308: Moje domače prebivališče je v:*

Izjava namesto prisege *
Namesto prisege izjavljam, da sem vse podatke posredoval po svojem najboljšem vedenju, v dobri
veri in po resnici, ter s tem potrjujem zahtevek za podporni in premostitveni ukrep namesto prisege.
Razumem, da lahko nepopolne ali napačne informacije vodijo do zavrnitve ali vračila sredstev in
imajo lahko kazenske posledice.

Odpošlji

--

Prekini

--

Prosimo, pozorno preberite vse podatke v obrazcu
in namesto prisege potrdite njihovo pravilnost (s
klikom na »Nadaljuj«).

--

Podporni in premostitveni ukrepi – dodatna
kontrola

--

--

--

Če želite znova preveriti ali popraviti svoje
podatke, kliknite »Nazaj«. Če kliknete »Nadaljuj«,
pošljite svoje podatke. Pozneje jih ni več mogoče
spremeniti in so del vašega zahtevka za podporni
in premostitveni ukrep.

Naprej

---

--

Nazaj

---

Sklad za podporno in premostitveno pomoč

Podporni in premostitveni ukrepi – podatki
vloženi

---

Vaši vnosi so bili sprejeti.

--

ali

Sklad za podporno in premostitveno pomoč

Podporni in premostitveni ukrepi – podatki vloženi
Vaši vnosi so bili sprejeti.

--

Navedli ste, da ste v obravnavanem obdobju zboleli za boleznijo covid-19. Prenesite si uradno, medicinsko
ali laboratorijsko potrdilo o svoji bolezni s klikom na gumb »Nadaljuj s prenašanjem dokazil«.

--

Dokazilo lahko optično preberete ali fotografirate. Dovoljeni formati so JPG, PNG ali PDF, največja velikost
dokumenta je 5 MB. Naložite lahko največ 5 dokumentov.

--

--

--

Napotek: Dokazilo lahko naložite tudi pozneje: POVEZAVA. Na voljo imate največ 72 ur. To povezavo boste
prejeli tudi z varnostnim žetonom (kodo) v e-poštnem sporočilu, ki bo kmalu poslano na naveden elektronski
naslov.

--

Naprej k nalaganju dokazil

---

--

Sklad za podporno in premostitveno pomoč

Podporni in premostitveni ukrepi – nalaganje
dokazil

---

Koda za nalaganje dokazil *

Prosimo, naložite uradno, medicinsko ali laboratorijsko potrdilo.

--

---

Dovoljeni so naslednji formati: JPG, PNG in PDF velikosti največ 5 MB, možnih je največ 5 dokumentov.

Prekini

Posreduj dokazila

Sklad za podporno in premostitveno pomoč

Podporni in premostitveni ukrepi – posreduj
dokazila

--

---

---

---

--

--

--

--

--

--

--

Naložene dokumente smo posredovali. Prizadevamo si za hitro obdelavo.

SPOROČILA O NAPAKAH

Sklad za podporno in premostitveno pomoč

Sklad za podporno in premostitveno pomoč: Proučitev
zahtev

--

Obvezne informacije še vedno manjkajo ali pa so podatki v posameznih poljih neveljavni. Prosimo,
preverite vnose in poskusite znova.

--

--

Koda *

Datum rojstva *

--

DD.MM.LLLL

--

Datum rojstva: podatek je obvezen

--

Davčna številka: podatek je obvezen.

--

Moja osebna davčna številka1 *

---

Moja številka socialnega zavarovanja (e-kartica) *

Moja številka socialnega zavarovanja (e-kartica): podatek je obvezen.

---

Prosimo, vnesite zadnje 4 številke IBAN-a, navedene v vlogi. *

Prosimo, vnesite zadnje 4 številke IBAN-a, navedene v vlogi: podatek je obvezen.

--

---

Naprej k preverbi

______________________________________________
1

Davčno številko najdete v svoji odmeri dohodnine. Prosimo, vnesite svojo osebno davčno številko, in ne davčne številke podjetja,

samo tako bo vaš zahtevek obdelan.
Vaša davčna številka je sestavljena iz dvomestne številke finančnega urada in sedemmestne davčne številke. Primer: 12 123/4567.
Prvi dve števki (12) pomenita odgovorni finančni urad (v tem primeru za 2. okrožje na Dunaju).

Sklad za podporno in premostitveno pomoč

Sklad za podporno in premostitveno pomoč: Proučitev
zahtev

--

Obvezne informacije še vedno manjkajo ali pa so podatki v posameznih poljih neveljavni. Prosimo, preverite
vnose in poskusite znova.

--

Ime in priimek – 2021/XXXXXXX | 16.04.2021 – 15.05.2021

Prijavili ste se za financiranje iz sklada za podporno in premostitveno pomoč 2021/1169215 | 16. 4. 2021 do
15. 5. 2021.

--

--

Podporno in premostitveno pomoč lahko uveljavljate le v primeru trenutne ali pretekle neposredne
ogroženosti pri poslovanju v zvezi z epidemijo covida-19. V vašem primeru bo izvedena nadaljnja kontrola
zahtev za upravičenost.
Prosimo, odgovorite na vprašanja v obrazcu najpozneje do 26. 7. 2021.

--

Podrobne informacije o obrazcu v več jezikih najdete pod FAQ 88.

Če obrazca v roku 42 dni ne izpolnite ali ga ne izpolnite v celoti in ga pošljete, zahtevka za financiranje ni
mogoče preveriti, zato bo vaša prijava zavrnjena.

--

Opozarjamo, da imajo napačni podatki kazenske sankcije.

--

Če ugotovite, da ne izpolnjujete pogojev za financiranje, izberite pri vprašanju »Kako naj se obravnava vaš
trenutni zahtevek?« možen odgovor »402: Umaknil bom vložen zahtevek«. S tem umaknete zahtevek. Lahko
tudi vrnete že prejete spodbude (kontakt glejte str. FAQ 4 1).

---

---

---

Pri tem podpornem in premostitvenem ukrepu velja smernica zveznega ministra za finance v dogovoru s
podpredsednikom vlade in zvezno ministrico za digitalizacijo in gospodarske zadeve, kot je navedeno v
Zakonu o podpornih in premostitvenih ukrepih za podjetja (Härtefall-Fonds Gesetz) na podlagi Zakona o
financiranju MSP, Zvezni list št. 432/1996 s spremembami.

______________________________________________

--

² Če ugotovite, da ste pri oddaji zahtevka za pomoč navedli napačne podatke ali da ne morete izpolniti drugih obveznosti, ki
izhajajo iz zahtev smernice, to sporočite vaši pristojni gospodarski zbornici z uporabo spodnjega obrazca (Nepravilni podatki –
zahteva za razveljavitev vloge za premostitveno pomoč). Prosimo, obvezno navedite številko poslovnega primera (GFID) zahtevka in
svoje napačne podatke. Številko poslovnega primera (GFID) boste našli v predmetu odobritev zahtevka za financiranje.

Če so posredovani podatki privedli do neupravičenega izplačila pomoči, bomo odšteli napačno izplačani znesek pomoči od plačil
pomoči, ki jih bomo v prihodnje upravičeno izplačali ali pa bomo od vas zahtevali povračilo. Po preverjanju vaših podatkov vas
bomo ločeno obvestili o nadaljnjem postopku, ali in kako je treba izvesti povračilo napačno prejetega plačila sredstev.
Obrazci: Bgld | Ktn | NÖ | OÖ | Sbg | Stmk | Tirol | Vbg | Wien

Upad prodaje
Navedli ste, da ste zabeležili padec prodaje za vsaj 50 % v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta.
Prosimo, navedite:

--

101: V obdobju od 1. aprila 2019 do 30. aprila 2019 sem prejel naslednje dohodke iz naslova svoje
dejavnosti (znesek brez davka od prodaje):*

Dohodki: podatek je obvezen.

--

--

102: V obdobju od 1. aprila 2019 do 30. junija 2019 sem prejel naslednje dohodke iz naslova svoje
dejavnosti (znesek brez davka od prodaje): *

--

Dohodki primerjalno četrtletje: podatek je obvezen.

Prepoved vstopa

--

Navedli ste, da ste bili v obravnavanem obdobju prizadeti od vsaj ene uradno odrejene prepovedi vstopa.

--

Prosimo, navedite:

--

201: V obdobju od 16. aprila 2021 do 15. maja 2021 nisem mogel opravljati svojega dela v navedenem
času (od … do):
Do *

DD.MM.LLLL

---

Od *

DD.MM.LLLL

Do: podatek je obvezen.

---

Od: podatek je obvezen.

Razlog za prepoved vstopa – možna samo ena opcija:*

---

o 202: Nisem mogel skrbeti za osebo, ki je potrebovala oskrbo, ker je zbolela za boleznijo covid-19.
o 203: Nisem mogel skrbeti za osebo, ki je potrebovala oskrbo, ker Republika Avstrija ni dovolila vstopa v
Avstrijo.
o 204: Zaradi karantenskih predpisov nisem mogel skrbeti za osebo, ki je potrebovala oskrbo.
o 205: Nisem mogel skrbeti za osebo, ki je potrebovala oskrbo, ker sem sam zbolel za boleznijo covid-19.
Prilagam uradno, medicinsko ali laboratorijsko potrdilo o svoji bolezni (možnost prenosa v naslednjem
koraku).

--

o 206: Nisem mogel skrbeti za osebo, ki je potrebovala oskrbo, ker je moja matična država uradno ukazala,
da ne smem zapustiti države ali da tranzit v Avstrijo ni bil mogoč.

Razlog za prepoved vstopa: podatek je obvezen.

Tekoči stroški
Navedite razloge, zakaj tekočih stroškov zaradi pandemije covida-19 ni več mogoče pokrivati:
Razlog za upad prihodkov – možna samo ena opcija:*

--

o 301: Nisem mogel skrbeti za osebo, ki je potrebovala oskrbo, ker je zbolela za boleznijo covid-19.
o 302: Nisem mogel skrbeti za osebo, ki je potrebovala oskrbo, ker Republika Avstrija ni dovolila vstopa v
Avstrijo.
o 303: Zaradi karantenskih predpisov nisem mogel skrbeti za osebo, ki je potrebovala oskrbo.
o 304: Nisem mogel skrbeti za osebo, ki je potrebovala oskrbo, ker sem sam zbolel za boleznijo covid-19.
Prilagam uradno, medicinsko ali laboratorijsko potrdilo o svoji bolezni (možnost prenosa v naslednjem
koraku).

--

o 305: Nisem mogel skrbeti za osebo, ki je potrebovala oskrbo, ker je moja matična država uradno ukazala,
da ne smem zapustiti države ali da tranzit v Avstrijo ni bil mogoč.
o 306: Obstaja še drug razlog, zaradi katerega sem, odkar je kriza covid-19, poklicno ohromljen (razlog je

--

treba navesti; upoštevati je mogoče le podatke v nemščini):

--

--

Razlog za upad prihodkov: podatek je obvezen.

Pri izbiri 306:

--

--

306: Obstaja še drug razlog, zaradi katerega sem, odkar je kriza covid-19, poklicno ohromljen (razlog
je treba navesti; upoštevati je mogoče le podatke v nemščini):

---

Drugi razlog: *

Drugi razlog: podatek je obvezen.

---

307: Moji izdatki v zvezi s poklicem (npr. socialno zavarovanje, potni stroški, agencijski stroški) v
obravnavanem obdobju od 16. aprila 2021 do 15. maja 2021 so:*

---

Izdatki v zvezi s poklicem: podatek je obvezen.
308: Moje domače prebivališče je v:*

--

-- Prosimo, izberite--

Domače prebivališče: podatek je obvezen.

309: Sem poročen oz. živim v državno priznanem partnerstvu:*
-- Prosimo, izberite -Poročen/živeč v državno priznanem partnerstvu: podatek je obvezen.

Potrditev
Kaj naj naredimo z vašim trenutnim zahtevkom?*
-- Prosimo, izberite-Umakniti/pustiti aktivnega: podatek je obvezen.

Izjava namesto prisege*

--

Namesto prisege izjavljam, da sem vse podatke posredoval po svojem najboljšem vedenju, v dobri
veri in po resnici, ter s tem potrjujem zahtevek za podporni in premostitveni ukrep namesto prisege.

Odpošlji

--

Prekini

--

Razumem, da lahko nepopolne ali napačne informacije vodijo do zavrnitve ali vračila sredstev in
imajo lahko kazenske posledice.

--

Koda sporočila o napaki je potekla

--

--

Sklad za podporno in
premostitveno pomoč

--

---

---

Zahtevajte novo povezavo

---

Navedena koda je potekla.

--

Sklad za podporno in premostitveno
pomoč: Proučitev zahtev

