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Linya ng Paksa: CA Sml Biz Relief; Panlabas na Mga Alituntunin ; Libreng PPE
Disyembre 2, 2020
Mahal na Mambabasa,
Kahapon, Mayor ng London N. Breed nagpadala ng isang pulos mensahe sa San Franciscans - ang mapanganib na taglamig
ay duma ng bilang San Francisco ay nakakaranas nito pinakamataas na antas ng COVID-19 kaso at hospitaliza ons . Ang
mga C ases ay patuloy na umaakyat sa buong California at sa na rang bansa, at dapat kaming mana ling mapagbantay
na muling suriin ang kalusugan at kaligtasan ng iyong mga negosyo upang mabawasan ang pagkalat sa pamamagitan ng
pagsusuot ng maskara, paghuhugas ng kamay, at pagsunod sa aming mga lokal na hakbang sa kalusugan at kaligtasan .
Purple Tier : San Francisco ay nakalagay sa pinaka mahigpit Purple er ng Estado sa ibabaw ng katapusan ng linggo at
bilang isang resulta, ang lungsod na pinagsama pabalik ilang mga hindi mahalagang mga negosyo at ac vi e s ( ngnan
ang aming 11/29 e-sabog para sa mga detalye ). T siya Limited Stay at Home Order (LSHO) nagpunta sa epekto sa 10:00,
Nobyembre 30, 2020 para sa San Francisco. Ipinagbabawal ng LSHO ang mga di-mahalagang miyembro ng iba't ibang mga
st

sambahayan na mag pon sa loob o labas ng bahay sa pagitan ng 10:00 pm at 5:00 ng umaga hanggang Disyembre 21 .
Bilang karagdagan, ang mga hindi kinakailangang negosyo ay dapat na magsara ng 10PM. Maaari pa ring mag-to-go at
magha d ng mga restawran , ngunit dapat isara ang lahat ng panlabas na kainan ng 10:00.
Habang ni yak mo muli ang iyong pagpapatakbo sa negosyo, narito kami upang tumulong. Kung mayroon kang mga
katanungan, mangyaring makipag-ugnay sa amin sa sfosb@sfgov.org .
Kung napalampas mo ang anuman sa aming nakaraang mga newsle er, maaari mo itong suriin dito . Hinihimok ang mga
negosyo na suriin ang oewd.org/covid19 para sa bagong impormasyon at mapagkukunan .
ANUNSYO:
Gobernador Newsom Ang isang pagtulong sa Pagbibigay ng Buwis at Pagpopondo para sa mga pamumuhunan sa B na
i nulak ko ng COVID-19
Noong 11/30/20, inihayag ni Gobernador Newsom ang isang pakete ng buwis at mga hakbang sa pagpopondo upang
suportahan ang maliliit na negosyo na naapektuhan ng COVID-19. T kanyang ay kabilang ang:
Pagpapahinga sa buwis: Isang awtoma kong 3-buwang kita sa extension ng buwis para sa mga nagbabayad ng
buwis na nag-ﬁle ng mas mababa sa $ 1M sa buwis sa pagbebenta; isang extension ng mayroon nang mga
kasunduan sa pagbabayad na walang interes at walang parusa sa mga kumpanya na may hanggang $ 5M na buwis
na benta ; at e xpanding mga pagpipilian sa pagbabayad na walang interes para sa mas malalaking negosyo na
apektado ng mga paghihigpit ng COVID-19 .
Nagbibigay ang Credit ng Buwis sa Maliit na Negosyo sa Kwalipikadong maliliit na negosyo ng isang pagkuha ng
kredito laban sa mga buwis sa kita sa estado ng California o pagbebenta at paggamit ng mga buwis. Ang mga
negosyo ay maaaring mag-apply dito sa CA Department of Tax and Fee Administra on (CDTFA) mula 12/1/20 sa 8
AM hanggang 1/15/21. Ang mga kredito ay ibibigay sa unang pagda ng, unang batayan sa paghaha d.
Ang isang bagong COVID-19 Relief Grant programa ng hanggang sa $ 25,000 para sa underserved mga maliliit na
negosyo, nonproﬁts at kultural na ins tusyon. Ang Oﬃce of the Small Business Advocate ng California ( CalOSBA )
ay nagtatatag ng programa at gagawing magagamit ito sa mga maliliit na negosyo sa mga susunod na linggo.
Magbibigay ang OSB ng mga pag-update kapag magagamit ang maraming mga detalye.
Ang pagpapalawak ng California Rebuilding Fund ng $ 12.5 milyon, na nagdadala ng kabuuang pamumuhunan sa
$ 37.5 milyon. Ang fund launc h ed on 11/20/20 sa pakikipagtulungan sa lokal na komunidad nagpapahiram sa
buong estado para sa mga maliliit na negosyo na may suﬀered isang direktang pang-ekonomiyang paghihirap
bilang isang resulta ng COVID-19. Para sa impormasyon at pagiging karapat-dapat, bisitahin ang
www.caloanfund.org .
Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga mapagkukunan ng Estado para sa maliliit na negosyo, bisitahin ang
h ps://covid19.ca.gov/business-and-employers/
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New CA Batas Isinusuko ang $ 800 Fee para sa Bagong LLC s
U nder ang bill na badyet ( AB-85 State buwis at singil ) naka-sign sa pamamagitan ng Gov. Gavin Newsom , bu sinesses na
magtatag ng isang limitadong pananagutan kumpanya (LLC), limitadong pakikipagsosyo (LP), at ang limitadong
pananagutan sa pakikipagsosyo sa CA ay hindi kailangang magbayad ng taunang $ 800 minimum na bayarin sa buwis sa
prangkisa na ipinapataw sa mga en ty ng negosyo ng CA sa kanilang unang taon . T siya fee waiver ay sumasaklaw sa mga
en ty ng negosyo nabuo mula sa 2021 sa pamamagitan ng 2023. Ang layunin ay upang tulong at bawasan ang mga gastos
para sa unang-taong California maliliit na negosyo.
Libreng Personal Protec ve Equipment (PPE)
Nagbibigay ang Lungsod ng mga negosyo sa na rang imbentaryo ng Personal Protec ve Equipment (PPE) habang
papalapit na ang piyesta opisyal. Maaaring makipag-ugnay ang mga negosyo sa kanilang pinakamalapit na samahan o
kapitbahayan para sa isang LIBRENG 30-araw na suplay. Para sa karagdagang impormasyon, pumunta sa oewd.org/PPE .
WEBINARS:
Maliit na Update sa Small Business Development Center (SBDC) COVID-19 & Live Q&A - Miyerkules ng 10:30 am
Sumali sa Northern CA SBDC Finance Center ay nagho-host ng isang panel ng mga tagapayo upang sagu n ang mga
katanungan tungkol sa mga pagpipilian sa ﬁnancing sa panahon ng COVID-19, kabilang ang mga pautang sa SBA at
anumang mga bagong pagpipilian sa pautang na magagamit sa mga negosyo. Ang A orney Coali on mula sa CASEFORCE
ay sasagot din sa mga katanungan sa negosyo na nauugnay sa COVID . Magrehistro sa sbdc.events / askbdc
Mabilis na Tugon ng Webinar s - Una at pangatlong Martes ng buwan, mula 2:00 - 3:15 ng hapon
Ang Oﬃce of Economic and Workforce Development (OEWD) ay nagho-host ng mga bi-lingguhang webinar para sa mga
employer na naapektuhan ng COVID-19 at isinasaalang-alang ang mga pag gil sa trabaho, pagtanggal sa trabaho, o mga
furlough. Sagu n nang live ang iyong mga katanungan sa pamamagitan ng CA Employment Development Department
(EDD), Covered California at iba pang mga eksperto. Alamin ang tungkol sa Seguro sa Walang Trabaho, mga benepisyo sa
kalusugan, lokal na mapagkukunan ng Job Center at marami pa.
Magrehistro sa workforce.oewd.org/ rr
Pinakamahusay na Mga Kasanayan para sa Mga Kinakailangan sa Ben lasyon - Sa Kahilingan
OEWD naka-host sa isang webinar on 11/19/20 na may mga lider ng hip mula sa SF Libangan Commission, SF City
A orney, SF Kagawaran ng Pampublikong Kalusugan sa ben lasyon mga kinakailangan , paggabay , at iba pang mga
kamakailang pagbabago sa Kalusugan Order. Maaaring ma-access ang nagbibigay-kaalamang webinar na on-demand .
ON-GOING RESOURCES:
Kunin ang iyong personal na kagamitan sa proteksyon na PPE mula sa mga lokal na provider. Anumang negosyo na
nagbebenta ng PPE sa mga negosyo ng SF at nais na maidagdag sa listahang ito ay maaaring makipag-ugnay sa amin sa
sfosb@sfgov.org .
Bilang paalala, mangyaring maging alerto tungkol sa mga potensyal na scheme ng pandaraya na nauugnay sa mga
programang pampasigla sa ekonomiya. Upang mag-ulat ng mga pandaraya at pandaraya na nauugnay sa programa ng
SBA, mag- click dito . Ang Oﬃce of A orney General ay nagbigay din ng impormasyon at mga mapagkukunan na nauugnay
sa mga scam sa coronavirus dito .
Ang Mga Order sa Kalusugan ng Coronavirus (COVID-19) mula sa DPH ay matatagpuan sa:
sfdph.org/dph/alerts/coronavirus.asp . Ang Mga Direktang Pangkalusugan para sa pagpapatakbo ng negosyo ay
matatagpuan sa: h ps://www.sfdph.org/dph/alerts/coronavirus-health-direc ves.asp
Ang lahat ng mga pahayag ng Mayor hinggil sa COVID-19 ay matatagpuan sa:
sfmayor.org/mayoral-declara ons-regarding-covid-19
Para sa karagdagang impormasyon, maaari ka ring tumawag sa 311, at para sa mga opisyal na pag-update, mag-sign up
para sa serbisyo sa alerto ng Lungsod: i-text ang COVID19SF sa 888-777 .
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Upang mana ling napapanahon sa mga kaugnay na anunsyo at mapagkukunan ng COVID-19, mag-sign up para sa aming
e-news sa h ps://sfosb.org/subscribe-small-business-e-news .
Sa pagkakaisa,
Opisina ng Maliit na Negosyo
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