
LOS ANGELES ՎԱՐՉԱՇՐՋԱՆԸ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՎՈՒՄ Է

Los Angeles Վարշաշրջանի Փոքր Բիզնեսի Վարձույթի Օգնություն (SBRR)

Հաճախակի տրվող հարցեր (ՀՏՀ)

Անձը կամ կազմակերպությունը, որը շահագործում է կամ շահագործել է վերջին
24 ամիսների ընթացքում անկախ սեփականություն հանդիսացող և

շահագործվող ձեռնարկություն, որն ունի իր բիզնեսի հիմնական վայրըLos
Angeles- ի վարչաշրջանի չգրանցված տարածքում:
2019 թվականի հունիսի 22-ի դրությամբ բիզնեսը պետք է գտնված լինի
աղյուսով և շաղախով տեղում:
Բիզնեսը պետք է բաց լինի դիմումը ներկայացնելու պահին:
Ունեն ինը կամ ավելի քիչ լրիվ դրույքով համարժեք աշխատողների տարեկան
միջին թիվը:
Ունեն տարեկան ընդհանուր համախառն եկամուտները ոչ ավելի, քան 1 մլն
ԱՄՆ դոլար:
Ցույց տալ համախառն եկամտի կորուստ առնվազն 25%-ի չափով 12-ամսյա
ժամանակահատվածում, որը գոնե մասամբ ընկնում է շրջանի COVID-19
արտակարգ իրավիճակների հրամանի ժամանակահատվածում:
Կկիրառվեն նաև լրացուցիչ չափանիշներ, ինչպես նշված են ծրագրի

ուղեցույցներում: 

ԾՐԱԳՐԻ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑՆԵՐ
1. Ի՞նչ է որակավորված փոքր բիզնեսի վարձակալը (QSBT):

2. Ինչպե՞ս կարող եմ իմանալ, թե արդյոք իմ բիզնեսը գտնվում է Los Angeles
Վարշարջանի չմասնակցված տարածքում:
Խնդրում ենք ծանոթանալ քարտեզագրման գործիքին հետևյալ հղումով.
https://lacounty.maps.arcgis.com/apps/instant/lookup/index.html?
appid=9d20879a1db945b5a6cd7deeacff25be 

Los Angeles Վարշարջանի չներառված տարածքների մասին լրացուցիչ

տեղեկությունների համար այցելեք՝
https://lacounty.gov/government/about-la-county/unincorporated-areas/



3. Իմ բիզնեսը տեղակայված է վարչաշրջանում և այլ շրջաններում: Արդյո՞ք ես իրավասու
եմ SBRR դրամաշնորհ ստանալու համար:
Միգուցե. Բիզնեսի գտնվելու վայրը, որի համար դուք դիմում եք, պետք է գտնվի Los Angeles- ի
վարչաշրջանի չմասնակցված տարածքում և պետք է նաև համապատասխանի ծրագրի
իրավասության այլ չափանիշներին: Դրամաշնորհի գումարը հաշվարկելու համար

կօգտագործվեն միայն իրավասու վարձակալության ծախսերը՝ կապված Los Angeles- ի
վարչաշրջանի չգրանցված գտնվելու վայրի հետ: Եթե ձեր ֆինանսական գրառումները
միավորում են մի քանի վայրեր, ձեզանից կպահանջվի ներկայացնել լրացուցիչ փաստաթղթեր՝
հիմնավորելու չմասնակցված տարածքում գտնվող բիզնեսին վերագրվող ծախսերը:
 
4. Ես մի քանի բիզնեսի սեփականատեր եմ: Կարո՞ղ եմ դիմել բոլոր բիզնեսների համար
ֆինանսավորման համար:
Ոչ: Յուրաքանչյուր QSBT-ի համար կընդունվի միայն մեկ դիմում: Բացի այդ, միայն մեկ դիմում՝
20% կամ ավելի բաժնետիրական սեփականության յուրաքանչյուր հիմնական անձի համար

5. Արդյո՞ք իմ բիզնեսը պետք է գործած լինի և գտնվի Los Angeles- ի վարչաշրջանում
չհիմնավորված որոշ ժամանակով:
Որակավորվելու համար բիզնեսը պետք է գործած լինի և տեղակայված լինի Los Angeles- ի
կոմսությունում չգրանցված 2019թ. հունիսի 22-ին կամ դրանից առաջ: 2019թ. հունիսի 22-ից
սկսած՝ ձեռնարկությունները պետք է գտնվեն միևնույն աղյուսով և շաղախի վայրում առնվազն
24 ամիս: Դուք կարող եք ապացույցներ ներկայացնել ձեր բիզնեսի ձևավորման

փաստաթղթերի, ստորագրված և թվագրված վարձակալության, կոմունալ ծառայությունների
հայտարարագրի, թվագրված թույլտվության կամ այլ նմանատիպ փաստաթղթերի տեսքով:

6. Արդյո՞ք շահույթ չհետապնդող կազմակերպությունները իրավասու են:
Այո՛։

7. Արդյո՞ք տնային բիզնեսները իրավասու են:
Ոչ: Ձեր բիզնեսը պետք է ունենա առևտրային աղյուսով և շաղախով տեղակայում, որտեղ
երրորդ կողմի վարձավճարը պետք է վճարվի:

8. Ո՞րն է երրորդ կողմի վճարման ենթակա վարձավճարի սահմանումը:
Երրորդ կողմի վճարման ենթակա վարձավճարը կապակցված և չփոխկապակցված երրորդ
անձին պարտք է: Հիփոթեքային օգնությունն իրավասու չէ:

9. Իմ բիզնեսը դեռ փակ է համաճարակի պատճառով, կարո՞ղ եմ դեռ դիմել SBRR
դրամաշնորհի համար:
Ոչ: Ձեռնարկությունները պետք է բաց լինեն դիմումի ներկայացման 
ժամանակ:



Անհատ ձեռնարկատեր. կեղծ անվանման ներկայացում, եթե կիրառելի է:
կորպորացիաներ.

10. Կա՞ն արդյոք առավելագույն չափի պահանջներ, որպեսզի իմ բիզնեսը իրավասու լինի
SBRR դրամաշնորհի համար:
Այո՛։ Իրավասու բիզնեսները պետք է ունենան տարեկան ընդհանուր համախառն եկամուտներ
ոչ ավելի, քան $1 միլիոն, ինչպես նաև պետք է ունենան ինը կամ ավելի քիչ լրիվ դրույքով
աշխատողների տարեկան միջին թիվը: Ամբողջ դրույքով համարժեք աշխատողները

սահմանվում են որպես շաբաթական 40 ժամ:
 
11.  Արդյո՞ք 1099 անկախ կապալառուները հաշվվում են որպես աշխատողներ չափի
ստանդարտի համար
Ոչ: Միայն W-2 աշխատակիցները, ինչպես նշված է IRS 941 ձևում, հաշվի են առնվում այս
նախագծի համար լրիվ դրույքով համարժեք աշխատողների միջին թվի հաշվարկում:

12. Իմ բիզնեսը ստացել է PPP/EIDL ֆինանսավորում: Ես դեռ իրավասու եմ SBRR
դրամաշնորհ ստանալու համար:
Այո՛։ Այն ձեռնարկությունները, որոնք ստացել են PPP, EIDL և/կամ CARES Act ֆինանսավորում,
իրավասու են SBRR դրամաշնորհներին: Այնուամենայնիվ, ձեռնարկությունները չեն կարող
ֆինանսավորում փնտրել նույն ծախսերի համար (նույն ժամանակաշրջանի համար), որոնց
համար բիզնեսը նախկինում ստացել է պետական այլ աջակցություն:

13. Իմ բիզնեսը ֆինանսավորում ստացավ Los Angeles-ի վարչաշրջանի փոքր բիզնեսի մեկ
այլ դրամաշնորհային ծրագրից: Ես դեռ իրավասու եմ SBRR դրամաշնորհ ստանալու
համար:
Միգուցե. Այն ձեռնարկությունները, որոնք արդեն օգնություն են ստացել Los Angeles-ի
վարչաշրջանի ամերիկյան փրկարարական ծրագրի ակտի կողմից ֆինանսավորվող այլ
նախագծերից, այս ծրագրին իրավասու չեն: Ձեռնարկությունները պետք է նշեն, թե արդյոք
ստացել են այլ ֆինանսական օգնություն COVID-19 համաճարակի ժամանակ և ինչպես է
օգտագործվել այդ ֆինանսական օգնությունը։

ՊԱՀԱՆՋՎԱԾ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ
14. Ի՞նչ փաստաթղթեր են անհրաժեշտ իմ բիզնեսի գոյության ապացույցների համար:
QSBT-ի կազմակերպչական փաստաթղթերը պահանջվում են հետևյալ կերպ.

- Ներկայացրել է Կալիֆորնիայի նահանգի պետքարտուղարի Տեղեկատվության

հայտարարությունը  (SOI), որը ցույց է տալիս բոլոր սպաներին: Տրամադրել SOI-ում
ներկայացված բոլոր փոփոխությունների պատճենները: Դրամաշնորհի համաձայնագիրը
ստորագրելու համար կպահանջվի երկու սպա:



Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություններ (ՍՊԸ).

Գործառնական պայմանագիր
Տրեստներ. տրամադրեք ստորագրված և նոտարական կարգով հաստատված

վստահության վկայականի պատճենը
Գործընկերություններ. տրամադրեք ստորագրված Գործընկերության պայմանագրի
պատճենը:
• Ոչ առևտրային կազմակերպություններ. տրամադրեք ձեր IRS-ի ազատման նամակի
պատճենը:

- California նահանգի պետքարտուղարը SOI (սահմանափակ պատասխանատվությամբ
ընկերություն) կազմում է LLC-1 և LLC-12, և LLC-2, եթե կիրառելի է:

IՈրպեսզի դրամաշնորհային պարգևի վճարումները անմիջապես QSBT-ին ժամանակին
տրամադրեն, հրամայական է, որ դիմորդները հայտերը ներկայացնեն Կալիֆորնիայի
նահանգի պետքարտուղարին ներկայացված տեղեկատվությանը համապատասխան: SOI
ներկայացնելու համար այցելեք՝ https://llcbizfile.sos.ca.gov/SI: Խնդրում ենք

համապատասխան պլանավորել և հնարավորության դեպքում դիտարկել էլեկտրոնային
եղանակով ներկայացումը: Խնդրում ենք ծանոթանալ Պետքարտուղարի կայքէջին՝ մշակման
ժամկետների համար:

15. Ինչպե՞ս կարող եմ ապացույցներ ցույց տալ, որ իմ բիզնեսը ներկայումս բաց է և
գտնվում է Los Angeles- ի վարչաշրջանում, որտեղ գրանցված չէ:
Ձեռնարկությունները պետք է տրամադրեն վավեր բիզնես լիցենզիա, որն արտացոլում է
բիզնեսի հասցեն, որը գտնվում է Los Angeles- ի Վարչաշրջանի չմասնակցված

տարածքներում: Եթե առկա լիցենզիան հասանելի չէ, ապա ընդունելի կլինի գործող
գործունեության ժամկետանց լիցենզիան, որն ունի կատարված վճարման երկարաձգման
ապացույց: Նրանց համար, ովքեր բիզնեսի լիցենզավորման հարցում օգնության կարիք
ունեն, այցելեք՝ https://ttc.lacounty.gov/business-license-general-information/:

16. Արդյո՞ք ես պետք է հարկային հայտարարագրեր ներկայացնեմ:
Այո՛։ QSBT-ն պետք է տրամադրի 2020 թվականի համար ստորագրված IRS և պետական
կորպորատիվ (1120 կամ 1120S) կամ գործընկերության (1065) հարկային

հայտարարագրերի բոլոր էջերը: Անհատ ձեռնարկատերերը, մեկ անդամ ՍՊԸ-ները և/կամ
անտեսված կազմակերպությունները պետք է տրամադրեն ստորագրված IRS-ի և պետական
անհատի բոլոր էջերը ( 1040) Հարկային հայտարարագրեր, ներառյալ 2020 թվականի C
աղյուսակը: Ոչ առևտրային կազմակերպությունները պետք է տրամադրեն ստորագրված
IRS-ի և պետական հարկային հայտարարագրերի (990) բոլոր էջերը 2020 թվականի համար:



17. Ինչու՞ պետք է հարկային հայտարարագիր ներկայացնեմ:
Ձեր հարկային հայտարարագիրը ցույց է տալիս, որ դուք հետևել եք օրինական բիզնես
գործունեության ձևականություններին: Բացի այդ, դրամաշնորհի տեղաբաշխողը կվերանայի
ձեր հարկային վերադարձը, որպեսզի. դրամական միջոցների ձեր իրավասու օգտագործման
մեջ:

18. Ինչո՞ւ ես պետք է ներկայացնեմ կառավարության կողմից տրված անձը հաստատող
լուսանկարով 20% և ավելի սեփականություն ունեցող QSBT բոլոր տնօրենների համար:
Դրամաշնորհի պայմանագիրը ստորագրող անձի՝ որպես սեփականատեր կամ հիմնական,
վավերականությունն ու գոյությունը ստուգելու նպատակով։

19. Ինչո՞ւ ես պետք է ներկայացնեմ IRS ձև 941 2021 թվականի 3-րդ եռամսյակի համար:
IԾրագրի չափի ստանդարտին համապատասխան ինը կամ ավելի քիչ լրիվ դրույքով համարժեք
աշխատողների տարեկան միջին թիվը ստուգելու համար: 

ԾԱԽՍԵՐԻ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ
20. Որո՞նք են վարձակալության թույլատրելի ծախսերը:
Ֆոնդերի իրավասու օգտագործումը ժամկետանց վարձավճար է միայն 2020 թվականի մարտի
4-ից
 
21. Ինչպիսի՞ փաստաթղթեր են պահանջվում ժամկետանց վարձակալության ծախսերը
ապահովելու համար:
Դիմորդ բիզնեսը կարող է աջակցություն տրամադրել վարձակալության իրավասու ծախսերի
համար՝ Վարձատուի և QSBT-ի միջև ամբողջությամբ կնքված վարձակալության կամ

վարձակալության պայմանագրի տեսքով: Բացի այդ, պահանջվում է ընթացիկ հաշիվ-
ապրանքագիր կամ վարձավճարի քաղվածք, որը ցույց է տալիս 2020 թվականի մարտի 4-ից
մինչ օրս վարձակալության պարտքի ընթացիկ գումարը: Մինչև 2020 թվականի մարտի 4-ը
վարձակալության պարտքի համար դրամաշնորհային միջոցներ չեն տրամադրվի: Բացի այդ,
բոլոր դրամաշնորհառուները պետք է տանտիրոջը ներկայացնեն COVID-19-ի պատճառով
վարձավճար վճարելու անկարողության մասին ծանուցման ստորագրված պատճենը, որը
կարելի է գտնել https:// dcba.lacounty.gov/wp-content/uploads/2020/04/Self-Certification-4.21.20.pdf:

22. Տանտերն ինձ թույլ է տվել հետաձգել իմ վարձավճարը: Կարո՞ղ եմ պահանջել իմ
հետաձգված վարձավճարը որպես վարձավճարի իրավասու ծախս:
Եթե ձեր վարձակալության ծախսը հետաձգվել է, բայց չի ներվել, դուք կարող եք պահանջել այն
որպես իրավասու ժամկետանց վարձակալության ծախս: Խնդրում ենք համոզվեք, որ վերբեռնեք
հետաձգման պայմանագրի փաստաթղթերը:

 



ՊԱՐԳԵՎԱՏՐՈՒՄՆԵՐ
23. Որքա՞ն է դրամաշնորհի առավելագույն չափը:
Մինչև 40,000 ԱՄՆ դոլար՝ հիմնված փաստացի ժամկետանց վարձավճարների վրա՝ սկսած
միայն 2020 թվականի մարտի 4-ից, ինչպես հաստատված է ընթացիկ հաշիվ-
ապրանքագրով կամ վարձավճարի հայտարարագրով, որը ցույց է տալիս վարձավճարի
ընթացիկ գումարը:

24. Ո՞րն է դրամաշնորհի նվազագույն չափը: 
Դրամաշնորհի նվազագույն գումարը $5000 է: Ձեր բիզնեսը ՊԵՏՔ է ունենա փաստացի
վավերագրված ժամկետանց վարձավճարներ 2020 թվականի մարտի 4-ից մինչ օրս, որոնց
ընդհանուր գումարը կազմում է առնվազն $5,000, որպեսզի իրավասու լինի ծրագրին:

25. Որքա՞ն ժամանակ պետք է ներկայացնեմ պահանջվող փաստաթղթերը:
QSBT-ներին կտրամադրվի առավելագույնը 15 աշխատանքային օր՝ ցանկացած

բացակայող տեղեկատվություն տրամադրելու համար: Պահանջվող փաստաթղթերը
չտրամադրելը կհամարվի դիմումից զրկում: Ակնկալվում է, որ QSBT-ները արձագանքում են
կապի ցանկացած ջանքերին զանգի կամ էլփոստի ստացումից հետո երկու օրվա
ընթացքում: QSBT-ների չպատասխանելը կհամարվի հայտի զրկում:

26. Որքա՞ն ժամանակում այս դրամաշնորհները կտրամադրվեն:
SBRR-ի ադմինիստրատորները կաշխատեն հնարավորինս արագ դրամաշնորհային
միջոցներ տրամադրել: Հայտերը կվերանայվեն ըստ բաժնետիրական ոսպնյակների
պահանջների, ինչպես նաև վիճակախաղի համակարգով որոշված հերթականության:
Դիմորդները, ովքեր ներկայացրել են ամբողջական հայտերը և պատասխանել են
դրամաշնորհի մշակողի և տեղաբաշխողի բոլոր հարցերին, պետք է ակնկալեն, որ իրենց
հայտը ավարտված համարելուց հետո երկու շաբաթվա ընթացքում կտեղեկացվեն իրենց
մրցանակի մասին: Դրամաշնորհային միջոցները կհատկացվեն անմիջապես QSBT-ին:

27. Կծանուցվե՞մ, եթե չընտրվեմ դրամաշնորհ ստանալու համար:
Այո՛։ SBRR-ի փակման ժամանակ դրամաշնորհի կառավարիչը կտեղեկացնի բոլոր
դիմորդներին, ովքեր չեն ընտրվել դրամաշնորհ ստանալու համար:

28. Արդյո՞ք ես պետք է ինչ-որ բան ստորագրեմ՝ միջոցներ ստանալու համար:
Այո՛։ Ձեզանից կպահանջվի ստորագրել Դրամաշնորհի Համաձայնագիր և Միջոցների
փոխանցման ձև: Երկու փաստաթղթերն էլ թվայնորեն կստորագրեք առցանց դիմումի
հարթակում՝ Survey Monkey Apply (SM Apply):



29. Ո՞վ է ընդունում դրամաշնորհի տրամադրման որոշումները:
Դրամաշնորհի տրամադրման որոշումները կայացվում են օբյեկտիվորեն երրորդ
կողմի ադմինիստրատորի կողմից՝ հիմնվելով նախապես որոշված հայտի

չափանիշների վրա:

30. Արդյո՞ք IRS 1099 ձևը կտրամադրվի դրամաշնորհ ստացող բիզնեսներին:
Այո՛։ IRS Ձև 1099-MISC կտրամադրվի դրամաշնորհ ստացող յուրաքանչյուր
բիզնեսին:

ԴԻՄՈՂՆԵՐԻ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
31. Ինչո՞ւ է SM Apply-ն բազմիցս խնդրում ձեզ առաջադրանքը նշել որպես
«ավարտված» և կրկին հաստատել այն:
SM Apply-ը նախատեսված է ավտոմատ կերպով պահելու ձեր հավելվածը, երբ
մուտքագրեք նոր տվյալներ, որպեսզի երբեք չկորցնեք տեղեկատվությունը: Դուք
պետք է յուրաքանչյուր առաջադրանք նշեք որպես ավարտված, երբ շարժվում եք
հավելվածում: Երբ ձեր հայտում բոլոր առաջադրանքները ավարտված լինեն,
կանաչ նշագրերով, դուք վերջնական հնարավորություն կունենաք վերանայել
ամեն ինչ նախքան ձեր դիմումը պաշտոնապես ներկայացնելը:

32. Ո՞ւմ կարող եմ զանգահարել, եթե ընդհանուր հարցեր ունեմ ծրագրի
ուղեցույցների վերաբերյալ:
Խնդրում ենք կապվել դրամաշնորհի ադմինիստրատորի հետ՝

LCountySBRR@ndconline.org հասցեով կամ զանգահարել 626-210-4500 անվճար
հեռախոսահամարով:

33. Ես տեխնիկական դժվարություններ ունեմ իմ դիմումը SM Apply-ում
ներկայացնելիս: Ո՞վ կարող է օգնել ինձ:
Մուտք գործեք ձեր SM Apply հաշիվ: Այնուհետև կտտացրեք էջի վերին աջ
անկյունում գտնվող մեծ շրջանակով պատկերակը և «i»-ն՝ մեջտեղում: Ընտրեք ձեր
հարցը և աջակցության տարածքը, որն անհրաժեշտ է Օգնության կենտրոնում
գտնվող ՀՏՀ-ներում հասանելի պատասխանները տեսնելու համար: Դուք կարող
եք նաև ձեր հարցը էլեկտրոնային փոստով ուղարկել ադմինիստրատորին կամ
ուղարկել տեխնիկական աջակցության հայտ


