
Bản �n điện tử của Văn phòng Doanh nghiệp Nhỏ

Chủ đề: Năm mới, cập nhật mới - hoãn thuế / phí, miễn trừ

6 tháng 1 , 2020
 
 
Bạn đọc thân mến,
 
Năm nay, chúng tôi sẽ giữ các bản cập nhật e-news đến theo cách của bạn trên mới nhất thông báo doanh nghiệp nhỏ,
trong đó có thông �n cập nhật sức khỏe theo thứ tự, các khoản vay và viện trợ không hoàn, hội thảo, và các nguồn lực
khác cho các doanh nghiệp điều hướng các đại dịch. Đọc cho các vòng đầu �ên của bản cập nhật cho năm 2021.
 
Sức khỏe tự Nhắc nhở: Công bố 03 Tháng 12 1 , các Stay at Home Safer thứ tự và Du lịch theo thứ tự đòi hỏi một 10 ngày
kiểm dịch đối với những người đi du lịch ed bên ngoài vùng Vịnh đã được mở rộng vô hạn định . Cả hai đơn đặt hàng sức
khỏe sẽ �ếp tục cho đến khi khu vực khu vực Vịnh không còn tùy thuộc vào khu vực lưu trú của Nhà nước Tại Trang chủ
Order. Một số hoạt động kinh doanh bị hạn chế, như đã nêu trong của chúng tôi ngày 03 tháng 12 1st e-news . Nếu bạn
đã đi du lịch trong những ngày lễ, hãy xem lại Câu hỏi thường gặp về đơn đặt hàng du lịch .
 
Đoàn kết,
 
Văn phòng doanh nghiệp nhỏ

  
 
THÔNG BÁO:
KINH DOANH THU VÀ THUẾ miễn , hoãn * NEW *
Hôm qua, Thị trưởng London N. Giống ‘s pháp luật được thông qua tại Ban kiểm soát ( Tập �n số 201.260 | . Chân di gest )
để cung cấp 5 triệu $ trong lệ phí và miễn trừ thuế và hoãn cho các doanh nghiệp nhỏ đã đặc biệt khó hit bởi COVID -19 .
Đạo luật, được đưa ra bởi Thị trưởng Breed và Giám sát viên Rafael Mandelman, cho phép các doanh nghiệp có thêm
thời gian để trả một số loại thuế và phí kinh doanh, đồng thời miễn hoàn toàn một số khoản phí .

Miễn thuế và phí cho các Địa điểm Giải trí và Cuộc sống Về đêm , và Nhà hàng . Các doanh nghiệp đủ điều kiện
sẽ được Thủ quỹ SF và Người thu thuế thông báo về các khoản miễn và hoãn nộp phí dưới đây . B doanh nghiệp
nhận được sự miễn trừ không phải trả lại các khoản phí vào một ngày sau đó và những doanh nghiệp đã trả các
khoản thuế và phí này sẽ được hoàn lại tự động. Các doanh nghiệp sẽ vẫn phải nộp tất cả các tờ khai thuế kinh
doanh hiện hành.

F hoặc các doanh nghiệp có một Nơi Entertainment giấy phép và tổng số thu dưới 20 triệu $ , t ông
Thành phố sẽ waiv e lệ phí cấp giấy phép quy định và lệ phí đăng ký kinh doanh trong hai năm, và waiv e
lương Thuế Chi phí cho năm 2020 . Điều này sẽ ảnh hưởng đến khoảng 300 doanh nghiệp, tổng cộng 2,5
triệu đô la �ền phí và miễn thuế.
Đối với doanh nghiệp có một nhà hàng giấy phép và tổng doanh thu ít hơn $ 750.000 , thành phố sẽ wai
đã cấp giấy phép quy định trì hoãn trước đó và lệ phí đăng ký kinh doanh do trên 01 tháng 3 năm 2021,
và cũng từ bỏ lương Thuế Chi phí cho năm 2020. Điều này sẽ ảnh hưởng đến khoảng 1.500 doanh nghiệp,
tổng cộng 2,5 triệu đô la �ền miễn thuế và phí.

Thời hạn nộp lệ phí đăng ký doanh nghiệp năm 2021 đến ngày 30 tháng 4 năm 2021 (ban đầu là ngày 31 tháng
5 năm 2020). Phần mở rộng này áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp đã đăng ký tại San Francisco.
Thời hạn gia hạn cho Phí giấy phép thống nhất năm 2020 và 2021 đến ngày 1 tháng 11 năm 2021 (ban đầu là
ngày 30 tháng 3 năm 2020 và 30 tháng 3 năm 2021, tương ứng). Điều này bao gồm các khoản phí đối với nhà
hàng, quán bar, cửa hàng �ện lợi và nhiều nhà bán lẻ nhỏ từ các cơ quan của Thành phố bao gồm: Bộ Y tế Công
cộng, Ủy ban Giải trí, Sở Cứu hỏa và Sở Cảnh sát .
Thời hạn gia hạn đối với Thuế kinh doanh hàng năm 2020 đến ngày 30 tháng 4 năm 2021 (ban đầu là ngày 1
tháng 3 năm 2021). Điều này bao gồm việc nộp hồ sơ và thanh toán các tờ khai cho Thuế Biên lai, Thuế Chi phí
Trả lương, Thuế Văn phòng Hành chính, Thuế Tổng Biên lai cho Người vô gia cư và Thuế Thương mại.

 
Các doanh nghiệp sẽ được thông báo về các miễn trừ và ngày đến hạn mới từ văn phòng Thủ quỹ SF. Bạn có thể kiểm tra
các bản cập nhật trên trang Phản hồi COVID-19 của họ (chưa được cập nhật). Để biết thêm thông �n về các loại phí và

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=vi&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/C19-07-Shelter-in-Place-Health-Order.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=vi&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/Order-C19-17-Surge-Related-Travel-Quarantine.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=vi&u=http://hosted.verticalresponse.com/604411/b925b8fa27/TEST/TEST/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=vi&u=http://hosted.verticalresponse.com/604411/b925b8fa27/TEST/TEST/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=vi&u=http://hosted.verticalresponse.com/604411/b925b8fa27/TEST/TEST/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=vi&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/coronavirus-FAQ.asp
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=vi&u=https://sfgov.legistar.com/View.ashx%3FM%3DF%26ID%3D9002323%26GUID%3D907F35BE-65A5-4352-8054-3D7203F78866
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=vi&u=https://sfgov.legistar.com/View.ashx%3FM%3DF%26ID%3D9002322%26GUID%3D9EF5B79D-D576-4627-B25C-F7A30BA73BF2
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=vi&u=https://sftreasurer.org/covid19


hoãn thuế, cũng như các tài nguyên bổ sung cho các doanh nghiệp nhỏ , hãy truy cập oewd.org/covid19 .
 
GIÁ HCSO 2021 VÀ POSTER MỚI
Văn phòng Thực thi Tiêu chuẩn Lao động đã công bố Tỷ lệ Chi �êu cho Chăm sóc Sức khỏe cho năm 2021 và ban hành
một áp phích Pháp lệnh An ninh Chăm sóc Sức khỏe mới. Theo Sắc lệnh An ninh Chăm sóc Sức khỏe , người sử dụng lao
động phải chi một số �ền tối thiểu cho việc chăm sóc sức khỏe cho nhân viên San Francisco của họ. Kể từ ngày 1 tháng 1
năm 2021 , mức thu như sau:

3,18 đô la mỗi giờ cho người sử dụng lao động có 100 công nhân trở lên trên toàn thế giới.
2,12 đô la mỗi giờ cho người sử dụng lao động với 20-99 công nhân trên toàn thế giới.

Áp phích Pháp lệnh An ninh Chăm sóc Sức khỏe 2021 phải được đặt tại mỗi công trường hoặc nơi làm việc ở vị trí mà
nhân viên có thể đọc dễ dàng kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 và phải được in trên giấy 8,5 "x 14". Đối với nhân viên làm
việc từ xa, áp phích có thể được cung cấp dưới dạng điện tử.
 
PHÁP LUẬT SƯ PHẠM HIỆU QUẢ THƯƠNG MẠI - CÓ HIỆU LỰC NGÀY 26 THÁNG 12 NĂM 2020
Ban kiểm soát thời gian gần đây thông qua luật ( Tập �n số 201.056 ; lập pháp �êu hóa , và File số 201.260 ; lập pháp �êu

hóa ) để ngăn chặn việc trục xuất của một số người thuê thương mại . On December 26 
ngày 

, điều này thay thế lệnh cấm
đuổi thương mại của Thị trưởng, mà cô đã ủy quyền thông qua chỉ thị điều hành. Các pháp lệnh mới cấm chủ nhà từ trục
xuất bao gồm người thuê thương mại, người đã bỏ lỡ khoản thanh toán �ền thuê rơi do giữa 16 tháng 3 năm 2020 đến
ngày 31 tháng 3 năm 2021 ( “Moratorium Thời gian”), trừ khi Thống đốc kéo dài ngày phụ cấp lệnh cấm thêm.
 
Hơn nữa, sắc lệnh mới cho phép người thuê có thêm thời gian để trả �ền thuê nhà quá hạn. Dựa trên số lượng nhân viên
mà người thuê sử dụng, người thuê thương mại được bảo hiểm được phép trả nợ sau khi hết thời hạn tạm hoãn. Những
người thuê nhà thương mại có bảo hiểm với 10 nhân viên trở xuống (“người thuê nhà cấp 1”) sẽ có 24 tháng sau khi kết
thúc Thời hạn tạm hoãn để bù đắp cho bất kỳ khoản thanh toán �ền thuê nhà bị thiếu nào trước khi họ có thể bị đuổi ra
khỏi nhà vì không thanh toán. Những người có 10-24 nhân viên (“người thuê cấp 2”) sẽ có 18 tháng sau khi kết thúc Thời
hạn tạm hoãn. Những người có 25-49 nhân viên (“người thuê cấp 3”) sẽ có thời hạn đến 12 tháng sau khi kết thúc Thời
hạn tạm hoãn. Những người có từ 50 nhân viên trở lên (“người thuê cấp 4”) sẽ có thời hạn cho đến khi kết thúc Thời hạn
tạm hoãn.
 
Ngoài ra, bắt đầu từ ngày 11 tháng 1 năm 2021, nếu người thuê nhà cấp 1 chọn chấm dứt hợp đồng thuê trong Thời gian
tạm hoãn, chủ nhà không thể áp dụng hình phạt tài chính dựa trên việc chấm dứt, ngay cả khi hợp đồng thuê có ý định ủy
quyền cho họ. Việc chấm dứt hợp đồng sẽ không ảnh hưởng đến nghĩa vụ trả lại �ền thuê của người thuê. "
 
Để được hướng dẫn thêm về lệnh cấm trục xuất vì mục đích thương mại, hãy xem lại trang này .
 
CẬP NHẬT HƯỚNG DẪN ĐƠN HÀNG Y TẾ

Các Cách An Toàn Hơn Để Sử Dụng Không Gian Chung Ngoài Trời Mới Cho Các Hoạt Động Thương Mại Trong
COVID-19 (12/30) 
Hướng dẫn về xây dựng nhà tạm trú trong không gian chung ngoài trời , được cập nhật để thống nhất với hướng
dẫn của CA.
 

CHƯƠNG TRÌNH NGHỆ THUẬT
Ủy ban Nghệ thuật San Francisco sẽ bắt đầu chấp nhận các đơn đăng ký trực tuyến cho Chương trình Nhà cung cấp Nghệ
thuật bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2021. Các đơn đăng ký được xem xét hàng quý. Bấm vào đây để biết thêm thông �n
.
 
HỘI THẢO:
Nhà nước của CA COVID-19 Small Business Grant Webinar s - 07 tháng một, 8, 11, 12, 13 tại 11:00
Theo dõi các hội thảo trên web của Trung tâm Phát triển Doanh nghiệp Nhỏ về chương trình tài trợ của Nhà nước dành
cho các doanh nghiệp nhỏ hiện đang mở cho các đơn đăng ký Vòng 1. Chương trình tài trợ do Văn phòng Bênh vực Doanh
nghiệp Nhỏ của California quản lý thông qua trung gian, Lendistry, một tổ chức cho vay cộng đồng hỗ trợ công nghệ và
cung cấp các khoản vay nhỏ từ 5.000-25.000 đô la cho các doanh nghiệp nhỏ đủ điều kiện. Các ứng viên quan tâm nên

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=vi&u=https://oewd.org/covid19
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=vi&u=https://sfgov.org/olse/health-care-security-ordinance-hcso
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=vi&u=https://sfgov.org/olse/sites/default/files/Document/HCSO%2520Files/2021%2520HCSO%2520Poster%2520Final.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=vi&u=https://sfgov.legistar.com/View.ashx%3FM%3DF%26ID%3D8948165%26GUID%3D918507F0-77D9-4B70-ABEA-7713F77C893D
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=vi&u=https://sfgov.legistar.com/View.ashx%3FM%3DF%26ID%3D8907761%26GUID%3D1AB40B81-95D6-4F48-A80E-03CA3D65C407
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=vi&u=https://sfgov.legistar.com/LegislationDetail.aspx%3FID%3D4686743%26GUID%3D443F0F5D-B870-494C-8EC3-0C0C41D0DE87%26Options%3DID%257CText%257C%26Search%3D201260
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=vi&u=https://sfgov.legistar.com/View.ashx%3FM%3DF%26ID%3D9002322%26GUID%3D9EF5B79D-D576-4627-B25C-F7A30BA73BF2
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=vi&u=https://sf.gov/check-if-your-business-qualifies-eviction-moratorium
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=vi&u=https://www.sfdph.org/dph/files/ig/Guidance-Shared-Outdoor-Spaces.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=vi&u=https://www.sfartscommission.org/find-opportunities/art-vendor/apply


tham gia ít nhất một trong những hội thảo trên web này để biết sơ qua về chương trình, yêu cầu về �nh đủ điều kiện, sử
dụng quỹ, quy trình đăng ký, mẹo đăng ký và hơn thế nữa. Đăng ký ở đây
 
Các Kế hoạch Bảo hiểm Tự Tài trợ: Hướng dẫn Tính toán Pháp lệnh An ninh Chăm sóc Sức khỏe - Thứ Ba, ngày 12 tháng
1 lúc 1:00 chiều
Văn phòng Thực thi Tiêu chuẩn Lao động đang tổ chức hội thảo trên web dành cho người sử dụng lao động và đại diện
người sử dụng lao động, những người cần đánh giá xem các gói bảo hiểm y tế tự tài trợ hoặc tự bảo hiểm của họ có đáp
ứng các yêu cầu về chi �êu của Sắc lệnh An ninh Chăm sóc Sức khỏe San Francisco năm 2020 hay không. Nó cũng sẽ
hướng dẫn người sử dụng lao động cách �nh toán và thực hiện các khoản thanh toán đầu vào nếu cần. Đăng ký tại đây .
 
 
NGUỒN LỰC KINH DOANH NHỎ
 
HỖ TRỢ VÀ CHO VAY 
CA Tài trợ cứu trợ dành cho doanh nghiệp nhỏ COVID-19 - MỞ 
Các khoản tài trợ vi mô từ $ 5.000 đến $ 25.000 cho các doanh nghiệp nhỏ và tổ chức phi lợi nhuận đủ điều kiện, được
quản lý bởi CA Office of Small Business Advocate and Lendistry, một tổ chức cho vay cộng đồng hỗ trợ công nghệ. Vòng 1
mở nhận hồ sơ đến ngày 13/1/2021 (đã gia hạn gần đây) . Vòng 2 sẽ được công bố trong thời gian sắp tới. Để đăng ký,
hãy truy cập CAReliefGrant.com . Liên hệ với một tổ chức đối tác địa phương để được trợ giúp đăng ký.   

Theo dõi hội thảo trên web hàng ngày lúc 11 giờ sáng do Trung tâm Phát triển Doanh nghiệp Nhỏ tổ chức để biết
đầy đủ chi �ết và mẹo đăng ký .
Theo Lendistry, người dùng có thể gặp phải sự chậm trễ của trang web do số lượng người dùng trên trang web
mà họ đang nỗ lực giải quyết. Tiếp tục cố gắng trong suốt thời gian nộp đơn.
Các khoản tài trợ không được cấp trên cơ sở ai đến trước nộp trước; miễn là đơn của bạn được nộp trước thời
hạn thì nó sẽ được xem xét.

 
Quỹ Tái thiết California - MỞ Các khoản cho vay được cung cấp bởi các tổ chức cho vay cộng đồng tham gia như một nỗ
lực trên toàn �ểu bang của các tổ chức công và tư nhằm cung cấp cho các doanh nghiệp nhỏ của CA khả năng �ếp cận
nguồn vốn có trách nhiệm, giá cả phải chăng trong thời kỳ đại dịch. Các doanh nghiệp có tối đa 50 nhân viên toàn thời
gian và tổng doanh thu dưới 2,5 triệu đô la trở xuống trong năm 2019 có thể đủ điều kiện đăng ký. Tìm hiểu thêm tại
www.CALoanFund.org. 
 
 
Quỹ Doanh nghiệp Nhỏ SF La�no - MỞ , Hạn chót ngày 14/01/21 Khoản vay không lãi suất lên đến $ 50k, do Cơ quan
Phát triển Kinh tế Mission (MEDA) quản lý. Các doanh nghiệp quan tâm nên hoàn thành Mẫu Yêu cầu Khoản vay trước
ngày 14/1/21 để được xem xét trong cuộc rút thăm để xác định doanh nghiệp nào sẽ được mời nộp đơn. Để biết chi �ết,
hãy truy cập medasf.org/fondola�nosf . Nếu có thắc mắc, liên hệ FondoLa�noSF@medasf.org hoặc gọi 415-612-2014. 
      
 
SF Tỏa sáng để Mở cửa trở lại - MỞ Các doanh nghiệp có thể được trợ giúp thanh toán cho các biện pháp an toàn COVID-
19 ở mặt �ền cửa hàng , như rào chắn ngoài trời và đồ nội thất. Chương trình có thể hoàn trả tới $ 2k cho công việc đã
qua, đang thực hiện hoặc trong tương lai và lên đến $ 5k ở một số vùng lân cận. Tìm hiểu thêm tại đây . 
  
 
Tài trợ vốn chủ sở hữu Không gian chia sẻ - MỞ Tiền hoàn lại cho các doanh nghiệp đối với các chi phí liên quan đến việc
xây dựng và vận hành các địa điểm trong Không gian chia sẻ. Ưu �ên cho các doanh nghiệp thuộc sở hữu địa phương,
thuộc sở hữu thiểu số nhằm thúc đẩy các mục �êu công bằng của Thành phố, bao gồm các doanh nghiệp do phụ nữ làm
chủ, do người nhập cư làm chủ, các doanh nghiệp kế thừa và các doanh nghiệp ở các khu văn hóa lâu đời hoặc phục vụ
một nhóm khách hàng đa số là thiểu số. Tìm hiểu thêm tại đây . 
 
 
Hoàn trả Cửa sổ Kinh doanh Quận 5 - MỞ Khoản hoàn trả 
lên đến $ 1,000 cho các doanh nghiệp nằm trong D5 để trang trải chi phí thay thế cửa sổ trước cửa hàng bị đập phá do

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=vi&u=https://fullerton.zoom.us/webinar/register/WN_DNMLHwM5SSehzRxAKkSFZA
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=vi&u=https://ccsf.webex.com/mw3300/mywebex/default.do%3Fnomenu%3Dtrue%26siteurl%3Dccsf%26service%3D6%26rnd%3D0.1199531480348619%26main_url%3Dhttps%253A%252F%252Fccsf.webex.com%252Fec3300%252Feventcenter%252Fevent%252FeventAction.do%253FtheAction%253Ddetail%2526%2526%2526EMK%253D4832534b000000043fa1eeef37990f9d77cb8bbb25c8f0e35b75c05b461479e5794253ddb25218a2%2526siteurl%253Dccsf%2526confViewID%253D181994398378114456%2526encryptTicket%253DSDJTSwAAAAQCPSsRocP_f8ixZwCYjqN8CFjDFUU6sGeZSYItEHBkjw2%2526
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=vi&u=https://careliefgrant.com/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=vi&u=https://careliefgrant.com/partner/san-francisco/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=vi&u=https://fullerton.zoom.us/webinar/register/WN_DNMLHwM5SSehzRxAKkSFZA
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=vi&u=http://www.caloanfund.org/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=vi&u=https://link.oewd.org/latinofund
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=vi&u=https://medasf.org/fondolatinosf/
mailto:FondoLatinoSF@medasf.org
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=vi&u=https://cts.vresp.com/c/%3FSanFranciscoOfficeof/de771ddc28/229bf08986/505178a88e
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=vi&u=https://sf.gov/get-help-paying-your-shared-space-improvements


các sự cố xảy ra vào hoặc sau ngày 17/3/20. Tìm hiểu thêm tại đây .   
 
 
THÊM NGUỒN LỰC
 
PPE miễn phí cho các doanh nghiệp & tổ chức phi lợi nhuận
Trung tâm Cộng đồng Đông Nam Á có một số lượng hạn chế khẩu trang, khăn che mặt và nước rửa tay. C tất cả 415-885-
2743 để hẹn lấy hàng thôi. Bạn cũng có thể r equest lá chắn mặt và khử trùng tay thông qua các thành phố COVID-19
Command Center bằng cách điền vào thứ là Google Form . Xin lưu ý rằng giao hàng chỉ được cung cấp cho các đơn hàng
lớn, thường là pallet trở lên. Liên hệ với covidppe@sfgov.org nếu có câu hỏi.     
 
Chương trình SF Green - Có sẵn khoản hoàn lại $ 500 

 Mạng lưới Doanh nghiệp Xanh California và Chương trình khoản �ền $ 500 của Cơ quan Bảo vệ Môi trường California
cung cấp các khoản giảm giá cho các mặt hàng đủ điều kiện , chẳng hạn như đèn LED, đồ dùng mang đi có thể phân hủy
hoặc tái sử dụng, các sản phẩm làm sạch và khử trùng an toàn hơn, thiết bị Energy Star , và hơn. Chi phí phải được phát
sinh giữa ngày 01 Tháng năm 2020, và 30 tháng 6 năm 2021 , và cho các doanh nghiệp đã gần đây đã nhận được họ
chứng nhận Green Business , hoặc là trong quá trình xác nhận hoặc recer�fying.             
 
U�lity Bill Relief Chương trình khuyến 

 San Francisco Công Ủy Ban Tiện Ích mở rộng chương trình cứu trợ hóa đơn của họ thêm 6 tháng, thông qua ngày 30
tháng 6 năm 2021, để giúp các doanh nghiệp nhỏ và phi lợi nhuận khách hàng với lên đến 20% �ết kiệm trên hóa đơn
�ền nước và nước thải của họ. Nộp đơn tại đây .
 
Main Street Doanh nghiệp nhỏ thuê khấu trừ thuế
Các doanh nghiệp nhỏ đủ điều kiện bị ảnh hưởng bất lợi bởi Covid-19 có thể dành các khoản �n dụng thuế để thuê nhân
viên toàn thời gian. Có một số �n chỉ có hạn - áp dụng càng sớm càng tốt. Để biết thêm thông �n hoặc để đặt trước �n
dụng của bạn, hãy nhấp vào đây .    
 
Giảm thuế bán hàng
Có một gia hạn thuế tự động ba tháng cho người nộp thuế CA nộp thuế bán hàng dưới 1 triệu đô la, gia hạn các thỏa
thuận thanh toán miễn lãi và �ền phạt hiện có cho các công ty có doanh thu chịu thuế lên đến 5 triệu đô la và mở rộng
các tùy chọn thanh toán cho các doanh nghiệp lớn hơn . Bấm vào đây để biết thông �n.

  
Để biết thêm thông �n về các nguồn lực dành cho doanh nghiệp và nhân viên bị ảnh hưởng bởi COVID-19, vui lòng truy
cập trang web của OEWD tại đây . Để biết danh sách các chương trình hỗ trợ các doanh nghiệp California, hãy nhấp vào
đây .  
 
NGUỒN LỰC ĐANG ĐI:
Nhận PPE thiết bị bảo vệ cá nhân của bạn từ các nhà cung cấp địa phương. Bất kỳ doanh nghiệp nào bán PPE cho các
doanh nghiệp SF và muốn được thêm vào danh sách này có thể liên hệ với chúng tôi tại sfosb@sfgov.org .  
 
Xin nhắc lại, hãy cảnh giác về các âm mưu gian lận �ềm ẩn liên quan đến các chương trình kích thích kinh tế. Để báo cáo
gian lận và gian lận liên quan đến chương trình SBA, hãy nhấp vào đây . Văn phòng Tổng chưởng lý cũng đã cung cấp
thông �n và tài nguyên liên quan đến các trò gian lận coronavirus tại đây .
 
Có thể �m thấy Lệnh Y tế do Coronavirus (COVID-19) từ DPH tại đây . Chỉ thị Sức khỏe cho hoạt động kinh doanh có thể
được �m thấy tại đây . Các câu hỏi thường gặp về đơn đặt hàng sức khỏe có sẵn trên trang web của Luật sư Thành phố .
 
Tất cả các tuyên bố của Mayoral về COVID-19 có thể được �m thấy tại đây và các thông cáo báo chí của Mayoral tại đây .
 
Để biết thêm thông �n, bạn cũng có thể gọi 311, và để được cập nhật chính thức, hãy đăng ký dịch vụ cảnh báo của
Thành phố: soạn �n COVID19SF gửi 888-777.
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Để cập nhật các thông báo và tài nguyên liên quan đến COVID-19, hãy đăng ký nhận �n tức điện tử của chúng tôi tại
h�ps://sfosb.org/subscribe-small-business-e-news .
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