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Los Angeles Վարշաշրջանի Փոքր Բիզնեսի Վարձույթի Օգնություն
(SBRR)

ԾՐԱԳՐԻ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑՆԵՐ
Ծրագրի Լիազորություն/
ֆինանսավորում

Սեփական կապիտալ
վարկային
սահմանափակումներ

Ենթասպառողը

lԻրավասու բիզնեսներ

Դրամաշնորհի հայտի
ընտրության չափանիշները

2021 թվականի հոկտեմբերի 19-ին Los Angeles վարչաշրջանի վերահսկիչների խորհուրդը
(խորհուրդը) հաստատեց մինչև 7,5 միլիոն ԱՄՆ դոլարի հատկացում 2021 թվականի
Ամերիկյան փրկության ծրագրի (ARP) ակտում, որը կօգտագործվի վարձակալության
պարտք ունեցող փոքր ձեռնարկություններին վարձակալության օգնություն տրամադրելու
համար: COVID-19 համաճարակի պատճառով։

Սեփական կապիտալ վարկային սահմանափակումներ կօգտագործի COVID-19
խոցելիության և վերականգնման ինդեքսը, որը բացահայտում է համայնքներին որոնք
ամենաշատը կարիք ունեն համավարակի և տնտեսական օգնության հրատապ և
երկարաժամկետ միջամտությունների՝ հիմնված հարաբերական ռիսկի վրա՝
օգտագործելով ցուցիչներ, որոնք գնահատում են COVID-19 վարակի ռիսկի
գործոնները, խոցելիությունը ծանր հետևանքների նկատմամբ: վարակված լինելու
դեպքում
և
համաճարակի
առողջական,
տնտեսական
և
սոցիալական
ազդեցություններից
վերականգնվելու
կարողություն:
Ինդեքսը
համայնքները
բաժանում է կարիքների հինգ մակարդակների՝ սկսած ամենաբարձրից մինչև
ամենացածր կարիքները: Միջոցների տոկոսը, որը պետք է բաշխվի ըստ մակարդակի,
հետևյալն է.40%-Ամենաբարձր կարիք, 35%-Բարձր կարիք, 20%-Չափավոր կարիք, 3%Ցածր կարիք և 2%-Նվազագույն կարիք: Հայտերը կդասավորվեն ըստ աստիճանների և
յուրաքանչյուր մակարդակի համար կանցկացվի վիճակախաղ՝ վարկանիշային կարգը
որոշելու համար:.

Համայնքային
զարգացման
ազգային
խորհուրդ
կորպորացիա.,
գործարարությամբ զբաղվելը որպես Ազգային զարգացման խորհուրդ

Իրավասու բիզնեսները պետք է համապատասխանեն որակավորված փոքր
բիզնեսի վարձակալի (QSBT) սահմանմանը, որը հաստատվել է Խորհրդի կողմից
2021 թվականի հունիսի 22-ին և հետագայում նշված է ստորև
Անձը կամ կազմակերպությունը, որը շահագործում է կամ շահագործել է
վերջին 24 ամիսների ընթացքում անկախ սեփականություն հանդիսացող և
շահագործվող ձեռնարկություն, որն ունի իր գործունեության հիմնական
վայրը Los Angeles վարչաշրջանի չգրանցված տարածքում:
2019 թվականի հունիսի 22-ի դրությամբ բիզնեսը պետք է գտնված լինի
աղյուսով և շաղախով տեղում:
Բիզնեսը պետք է բաց լինի և ակտիվորեն գործի իր բիզնեսը հայտի
ներկայացման և դրամաշնորհային պայմանագրի կնքման պահին:
Ունեն ինը կամ ավելի քիչ լրիվ դրույքով համարժեք աշխատողների
տարեկան միջին թիվը:
Ունեն տարեկան ընդհանուր համախառն եկամուտներ ոչ ավելի, քան 1
միլիոն ԱՄՆ դոլար:
Ցույց տալ համախառն եկամտի կորուստ առնվազն 25% 12-ամսյա
ժամանակահատվածում, որը գոնե մասամբ ընկնում է շրջանի COVID-19
արտակարգ
իրավիճակների
հրամանի
ժամանակահատվածում:
•
Կկիրառվեն նաև այս ուղեցույցներում նշված լրացուցիչ չափանիշները:

Դիմումների պորտալը բաց կլինի սահմանված ժամկետում՝ ոչ պակաս, քան մեկ
շաբաթ և կներառի հանգստյան օրեր: Հայտերը դասակարգվելու են ըստ վերևում
թվարկված բաժնետոմսերի յուրաքանչյուր ոսպնյակի, և յուրաքանչյուր
մակարդակի համար կանցկացվի վիճակախաղ՝ դասակարգման կարգը որոշելու
համար:

Անհամապատասխան
դիմորդներ

ցերեկային
վարկատուներ,
ավտոտիտղոսային
վարկատուներ,
չեկերի
գանձապահներ, այլ ձեռնարկություններ Ֆինանսական հաստատությունները,
ինչպիսիք են բանկերը, փոխատուները, վճարում են, որոնց բաժնետոմսերը
առևտրային են փող և հիփոթեք, և այլ նմանատիպ կազմակերպություններ.
Պասիվ ձեռնարկություններ, որոնք պատկանում են կառուցապատողներին և
տանտերերին, որոնք ակտիվորեն չեն օգտագործում կամ չեն զբաղեցնում վարկի
միջոցներով ձեռք բերված կամ բարելավված ակտիվները (բացառությամբ § 120.111-ի
համաձայն իրավասու պասիվ ընկերությունների);
Ապահովագրական ընկերություններ, ինչպիսիք են կյանքի ապահովագրությունը,
ավտոմեքենաների,
տան,
գրավի
պարտատոմսերը
և
այլ
նմանատիպ
կազմակերպություններ.
Օտարերկրյա երկրում կամ 20%-ից ավելի բիզնես հետաքրքրություն ունեցող
օտարերկրյա կազմակերպությունների հետ տեղակայված ձեռնարկություններ.
Բուրգի վաճառքի բաշխման պլաններ;
Ձեռնարկություններ, որոնց տարեկան համախառն եկամտի ավելի քան մեկ երրորդը
ստանում է օրինական մոլախաղային գործունեությունից.
Ցանկացած անօրինական գործունեությամբ զբաղվող ձեռնարկություններ.
Մասնավոր կամ սոցիալական ակումբներ;
Ձեռնարկություններ, որոնք սահմանափակում են անդամակցությունների թիվը այլ
պատճառներով, քան կարողությունները.
Պետական ս
 եփականություն հանդիսացող կազմակերպություններ (բացառությամբ
բնիկ
ամերիկացիների ցեղի պատկանող կամ վերահսկվող ձեռնարկությունների);
ձեռնարկություններ, որոնք հիմնականում զբաղվում են կրոնի կամ կրոնական
համոզմունքների ուսուցմամբ, ուսուցմամբ, խորհրդատվություն տրամադրելով կամ
ուսուցանելով՝ անկախ նրանից՝ կրոնական կամ աշխարհիկ միջավայրում.
Վարկ փաթեթավորողներ, որոնք վաստակում են իրենց համախառն տարեկան
եկամուտի ավելի քան մեկ երրորդը SBA վարկերի փաթեթավորումից.
Ձեռնարկություններ,
որոնցում
Վարկատուն
կամ
նրա
փոխկապակցված
ընկերություններից որևէ մեկը պատկանում է բաժնետոմսերին.
Ձեռնարկություններ, որոնք.
(1) Ներկայացնել բուռն սեռական բնույթի կենդանի կատարումներ. կամ
(2) ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն ստանալ ավելին, քան նվազագույն համախառն
եկամուտը ապրանքների կամ ծառայությունների վաճառքից կամ սեռական բնույթի
ցանկացած պատկերների կամ ցուցադրությունների ներկայացման միջոցով:
գիշերային ակումբներ;
Կորպորատիվ պատկանող արագ սննդի ռեստորաններ (ֆրանչայզերները իրավասու
են);
Ստուգեք կանխիկացումը, ալկոհոլային խմիչքների խանութները, ծխի/կանեփի
խանութները և հրազենի մանրածախ առևտուրը.
Ցանկացած բիզնես, որտեղ նրան կամ նրա տնօրեններին կամ ղեկավարությանը
արգելվել է բիզնես վարել Վարչաշրջանի, Նահանգի կամ Դաշնայինի հետ.
Պետական բ
 իզնես կամ օտարերկրյա ակտիվների վերահսկման գրասենյակ կամ
նմանատիպ ցանկում;
Տնային բիզնեսներ;
Բարեր, որտեղ տեղում սնունդ չի պատրաստվում.
Հոգեկան
ծառայություններով
զբաղվող
ձեռնարկություններ,
ինչպիսիք
են
աստղագուշակությունը, գուշակությունը, արմավենու ընթերցանությունը, tarot-ի
քարտերի ընթերցումը և այլն;
Լոբբիստական ընկերություններ կամ ձեռնարկություններ, որոնք իրենց ժամանակի
կամ ռեսուրսների 50%-ը կամ ավելին
հատկացնում են լոբբիստական գործունեությանը.
գրավատներ;
Ձեռնարկություններ, որոնք չունեն աղյուսով և շաղախի տեղակայում: Բիզնեսը պետք է
գտնվի նույն աղյուսով և շաղախի տեղում 2019 թվականի հունիսի 22-ից առնվազն 24
ամիս.
Բիզնեսի պահեստավորման միավորներ; և
Վարսահարդարման կայաններ, եղունգների կայաններ կամ անձնական խնամքի այլ
ձեռնարկություններ, որտեղ պահանջվում է ենթավարձակալություն:

Ներկայացված հայտերի
առավելագույն քանակը

Յուրաքանչյուր QSBT-ի համար կընդունվի միայն մեկ դիմում: Los Angeles
վարչաշրջանն իրեն իրավունք է վերապահում սահմանափակելու
յուրաքանչյուր տնօրենի կողմից ներկայացված դիմումների քանակը:
Հիմնական գումարը սահմանվում է որպես ցանկացած ֆիզիկական անձ,
որն ունի 20% կամ ավելի սեփականության բաժնեմաս:

Դրամաշնորհի գումարները

Նվազագույնը $5000, մինչև $40000:

Գումարների իրավասու
օգտագործում

Դրամաշնորհային միջոցների
հատկացում
Los Angeles Վարչաշրջանի
բազմակի օգնություն

Լավ Կարգավիճակ

Բիզնեսի լիցենզիա

Պահանջվող Փաստաթղթեր

Օգտագործվելու է QSBT-ի կողմից՝ 2020 թվականի մարտի 4-ից սկսած
իրենց տանտերերին վճարելու չվճարված վարձավճարների համար, մինչ
այժմ՝ COVID-19 համաճարակի պատճառով: Մինչև 2020 թվականի մարտի
4-ը վարձակալության պարտքերի համար դրամաշնորհային միջոցներ
չեն տրամադրվի:

Դրամաշնորհային միջոցները կհատկացվեն անմիջապես QSBT-ին:
Ձեռնարկությունները, որոնք արդեն օգնություն են ստացել Los Angeles
վարչաշրջանի ARP օրենքի կողմից ֆինանսավորվող այլ ծրագրերից կամ
նախագծերից, իրավասու չեն այս Ծրագրի համար: Ձեռնարկությունները պետք
է նշեն, թե արդյոք ստացել են այլ ֆինանսական օգնություն COVID-19
համաճարակի ընթացքում և ինչպես է օգտագործվել այդ ֆինանսական
օգնությունը։
QSBT-ի համար, որոնք հանդիսանում են կորպորացիաներ, LLC-ներ կամ LP-ներ,
պետք է ունենան «ակտիվ» կարգավիճակ Կալիֆորնիայի նահանգի
պետքարտուղարի մոտ: Խնդրում ենք ստուգել ակտիվ կարգավիճակը հետևյալ
հասցեով՝ https://businesssearch.sos.ca.gov/:

Բիզնեսը պետք է տրամադրի բիզնեսի լիցենզիա, որը ցույց կտա բիզնեսի
հասցեն գտնվում է Los Angeles վարչաշրջանի չմասնակցված
տարածքներում: Նրանց համար, ովքեր բիզնեսի լիցենզավորման
հարցում օգնության կարիք ունեն, այցելեք՝ https://ttc.lacounty.gov/businesslicense-general-information/:
QSBT-ին կտրվի առավելագույնը 15 աշխատանքային օր՝ ցանկացած բացակայող
տեղեկատվություն տրամադրելու համար: Պահանջվող փաստաթղթերը չտրամադրելը
կհամարվի հայտից զրկում:
Վարձատուի և QSBT-ի միջև ամբողջությամբ կնքված վարձակալության կամ
վարձակալության պայմանագրի պատճենը:
QSBT-ին կտրվի առավելագույնը 15 աշխատանքային օր՝ ցանկացած բացակայող
տեղեկատվություն տրամադրելու համար: Պահանջվող փաստաթղթերը չտրամադրելը
կհամարվի հայտից զրկում:
Վարձատուի և QSBT-ի միջև ամբողջությամբ կնքված վարձակալության կամ
վարձակալության պայմանագրի պատճենը:
Ընթացիկ հաշիվ-ապրանքագիր կամ վարձավճարի քաղվածք, որը ցույց է տալիս 2020
թվականի մարտի 4-ից առ այսօր չվճարված վարձավճարը: Հաշիվ-ապրանքագիրը կամ
վարձավճարի քաղվածքը պետք է ցույց տա, թե որ ամիսները, սկսած 2020 թվականի
մարտի 4-ից, չվճարված են և ենթակա են տանտիրոջը:
Տանտիրոջը COVID-19-ի պատճառով վարձավճար վճարելու անկարողության մասին
ծանուցման
պատճենը,
որը
կարելի
է
գտնել
https://dcba.lacounty.gov/wpcontent/uploads/2020/04/Self-Certification-4.21.20 կայքում: pdf.
Դրամաշնորհի պայմանագիր կնքվելու է QSBT:
COVID-19-ի ազդեցության մասին հայտարարություն QSBT-ից:
Գործող բիզնես լիցենզիա QSBT-ի համար: Եթե ընթացիկ լիցենզիան հասանելի չէ, ապա
ժամկետանց բիզնես լիցենզիա՝ կատարված վճարման նորացման ապացույցով:

Պահանջվող Փաստաթղթեր
(Շարունակություն)

QSBT-ն պետք է տրամադրի ստորագրված IRS և պետական հարկային
հայտարարագրեր 2020 թ.
Կառավարության կողմից տրված անձը հաստատող լուսանկար QSBT-ի
տնօրենների համար:
QSBT-ի կազմակերպչական փաստաթղթեր. Դրամաշնորհի պարգևատրման
վճարումները ժամանակին տրամադրելու համար անհրաժեշտ է, որ
դիմորդները
հայտերը
ներկայացնեն
Կալիֆորնիայի
նահանգային
պետքարտուղարին ներկայացված տեղեկություններով: Տեղեկատվության
հայտարարություն
(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:
Անհատ ձեռնարկատեր. ֆիկտիվ անվանման ներկայացում, եթե կիրառելի է:
-Կորպորացիաներ.
ներկայացվել
է
Կալիֆորնիայի
նահանգի
պետքարտուղարի SOI-ը, որը ցույց է տալիս բոլոր սպաներին: Տրամադրել SOIում ներկայացված բոլոր փոփոխությունների պատճենները: Դրամաշնորհի
պայմանագիրը ստորագրելու համար կպահանջվի երկու սպա:
- Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություններ (ՍՊԸ).
-- Պետքարտուղարը SOI (ՍՊԸ) կազմում է ՍՊԸ-1 և ՍՊԸ-12 և ՍՊԸ-2, եթե կիրառելի
է:
-- Գործառնական պայմանագիր
Թրաստներ.
տրամադրեք
ստորագրված
և
նոտարական
կարգով
հաստատված վստահության վկայականի պատճենը:
-Գործընկերություններ.
տրամադրեք
ստորագրված
Գործընկերության
պայմանագրի պատճենը:
-Ոչ շահույթ. Տրամադրեք IRS-ի հարկերից ազատված որոշման նամակի պատճենը
QSBT-ն պետք է տրամադրի IRS 941 ձևաթղթերը 2021 թվականի 3-րդ
եռամսյակի համար կամ աշխատավարձի այլ փաստաթղթեր, ինչպես որոշվել
Los Angeles վարչաշրջանի կողմից՝ աշխատակիցների չափը հաստատելու
համար::

Los Angeles վարչաշրջանը, ըստ անհրաժեշտության, կարող է վերանայել այս
ուղեցույցները՝ ապահովելու SBRR-ի նպատակներն ու պահանջները
հաջողությամբ ապահովելու համար:

Դրամաշնորհային հայտերի մշակում Պարտադիր արձագանքման
ժամկետ
Մշակում/Փաստաթղթեր

Ժամկետը/Գործողությունը

Բացակայող փաստաթղթեր

15 աշխատանքային օր տրամադրելու
համար; հակառակ դեպքում դիմումը
համարվում է թերի և մերժվում է հայտը

Հաղորդակցություն

Ակնկալվում է, որ QSBT-ները
արձագանքում են հաղորդակցության
ցանկացած ջանքերին զանգի կամ
էլփոստի ստացումից հետո երկու օրվա
ընթացքում:

