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Bản �n Văn phòng Doanh nghiệp Nhỏ
Chủ đề: Khoản Tín dụng Thuế Lưu giữ Nhân viên có thể giúp ích gì cho bạn không?

Ngày 2 tháng 9 năm 2021

 

Bạn đọc thân mến,

Nếu bạn là chủ doanh nghiệp nhỏ đang �m kiếm các nguồn tài chính để giúp phục hồi sau đại dịch, bạn có thể đủ điều
kiện nhận �ền miễn phí thông qua Tín dụng thuế lưu giữ nhân viên (ERTC) liên bang mới được mở rộng . ERTC cung cấp
một khoản �n dụng có thể hoàn lại lên đến $ 33,000 cho mỗi nhân viên như một động lực để giữ nhân viên trong biên
chế. Đọc �ếp phần thông báo để �m hiểu xem ERTC là gì và doanh nghiệp của bạn có đủ điều kiện hay không. 

SBAC Giờ hoạt động

Thay đổi trong Office Hours - Bắt đầu từ 9/7/21, các của OSB Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ (SBAC) sẽ được
giảm giờ của chúng ta về hoạt động cho dịch vụ người để: 9:00-17:00 vào các ngày thứ Ba, Thứ Tư và Thứ Năm .
Văn phòng của chúng tôi sẽ đóng cửa cho công chúng vào các ngày thứ Hai và thứ Sáu. Chúng tôi sẽ liên tục
cung cấp dịch vụ hầu như qua điện thoại và email từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 9:00 sáng đến 5:00 chiều.
Ngày lao động Văn phòng Đóng cửa - Các văn phòng của doanh nghiệp nhỏ (OSB) sẽ đóng cửa vào thứ Hai 7
Tháng 9, 2021 cho ngày lao động.

Như mọi khi, chúng tôi ở đây để trợ giúp. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại (415) 554-6134 (�ếng Anh và
�ếng Tây Ban Nha) , hoặc (415) 554-6407 (�ếng Trung), hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ sfosb@sfgov.org .

Trong �nh đoàn kết ,

Văn phòng Doanh nghiệp Nhỏ

THÔNG BÁO:
Tín dụng thuế lưu giữ nhân viên (ERTC)

Nó là gì? 
 Tín dụng Thuế Lưu giữ Nhân viên (ERTC) là một khoản �n dụng thuế được hoàn lại. Người sử dụng lao động có thể tận

dụng ERTC để chống lại thuế việc làm liên bang thông qua mức lương đủ �êu chuẩn trả cho nhân viên của họ từ ngày 13
tháng 3 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021. Các doanh nghiệp có thể yêu cầu �n dụng hồi tố so với các quý trước!

Ai đủ điều kiện? Doanh nghiệp tư nhân hoặc tổ chức được miễn thuế đáp ứng một hoặc cả hai �êu chí sau: 
 

1. Doanh nghiệp bị buộc phải đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoặc hạn chế hoạt động theo lệnh của chính quyền
liên bang, �ểu bang hoặc địa phương

2. Doanh nghiệp đã trải qua sự sụt giảm 50% trong tổng doanh thu trong bất kỳ quý nào của năm 2020 so với cùng
kỳ năm 2019 và / hoặc giảm 20% trong tổng doanh thu năm 2021 so với cùng kỳ năm 2019.

ERTC có sẵn cho các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô - không có giới hạn về nhân viên , mặc dù việc tận dụng lợi thế của
các doanh nghiệp nhỏ sẽ dễ dàng hơn .

Làm thế nào để xác nhận �n dụng :

Để yêu cầu khoản �n dụng có hiệu lực trở về trước , hãy nộp Mẫu đơn 941-X , Tờ khai thuế liên bang hàng quý
của chủ nhân được điều chỉnh
Để yêu cầu khoản �n dụng hiện tại , hãy nộp Mẫu đơn 941 , Tờ khai Thuế Liên bang Hàng quý của Chủ lao động
Để yêu cầu �n dụng trước , hãy nộp Mẫu 7200 , Thanh toán trước cho các khoản �n dụng của nhà tuyển dụng Do
COVID-19

Chúng tôi thực sự khuyên bạn nên trao đổi với Kế toán viên Công chứng (CPA) để tối đa hóa giá trị của ERTC. Phòng
Thương mại SF có danh sách các CPA địa phương tại link.oewd.org/CPA .

Để �m hiểu thêm về ERTC, hãy truy cập trang web của Văn phòng Phát triển Lực lượng Lao động và Kinh tế (OEWD):
oewd.org/ERTC .

Gửi các khoản giảm giá trong tuần cho đội tàu của bạn cho Liberty Guide trước ngày 9/10 
 Tuần lễ đội là sự kiện chính thức đầu �ên của SF khi chúng tôi thoát khỏi đại dịch và sẽ diễn ra từ ngày 3 đến ngày 10

tháng 10 năm 202 1. OEWD , Hội đồng Thương gia cấp quận và Hiệp hội Tuần lễ của hạm đội SF đang chuẩn bị ứng dụng
dành cho thiết bị di động Liberty Guide Fleet Week để thăm các quân nhân phục vụ , bao gồm danh sách các doanh

ễ ẳ
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nghiệp đang cung cấp dịch vụ , sản phẩm hoặc dịch vụ tuyển sinh miễn phí hoặc chiết khấu , chẳng hạn như 10-20% cho
quân nhân mặc đồng phục hoặc có thẻ quân nhân hợp lệ, miễn phí nước giải khát hoặc bữa ăn.    

Nhấn vào đây để trình giảm giá doanh nghiệp của bạn bằng 10 tháng 9 
thứ 

phải được bao gồm trong Hướng dẫn Liberty và
2021 SF Hạm đội Tuần Mobile App! Nếu có thắc mắc, hãy liên hệ gwen.kaplan@acemailingsf.com hoặc
Admin@FleetWeekSF.org .

Khảo sát Cộng đồng Tiếp cận Ngôn ngữ SF 
 Cho chúng tôi biết làm thế nào Thành phố có thể cải thiện các dịch vụ ngôn ngữ của chúng tôi. Văn phòng Gắn kết Công

dân & Các vấn đề Di dân (OCEIA) và Ủy ban Quyền của Người nhập cư San Francisco đang �ến hành một cuộc khảo sát về
khả năng �ếp cận ngôn ngữ bằng 12 ngôn ngữ để giúp cải thiện các dịch vụ của thành phố cho những cá nhân không nói
�ếng Anh như một ngôn ngữ chính. Tham gia cuộc khảo sát tại đây ; có sẵn bằng 12 ngôn ngữ.

Trung tâm LGBT SF / Đào tạo Doanh nhân 
 Mới Chương trình Đào tạo Doanh nhân Mới là một chương trình đào tạo chuyên sâu miễn phí kéo dài tám tuần với 5

doanh nhân mới bắt đầu làm việc tại San Francisco cho mỗi nhóm. Chương trình sẽ bao gồm tất cả các khía cạnh của việc
tạo ra và chạy một doanh nghiệp mới, bao gồm �ếp thị, tài chính doanh nghiệp, chiến lược quy hoạch, và nhiều hơn nữa .
Hatch đang mở rộng chương trình và sẽ cung cấp khoản tài trợ 5.000 đô la cho một sinh viên tốt nghiệp được chọn của
chương trình. Đơn đăng ký được chấp nhận quanh năm trên cơ sở luân phiên, với nhóm thuần tập �ếp theo bắt đầu vào
ngày 15 tháng 9. Để đăng ký, hãy truy cập biểu mẫu đăng ký tại đây . Để biết thông �n, hãy truy cập sfcenter.org .

Yêu cầu đề xuất - khu vực Đông Nam Community Center Café thuê 
 Các SF Tiện Ích Công Cộng Ủy ban (các SFPUC) �m cách khai thác đủ điều kiện để thuê, thị trường và hoạt động các quán

cà phê tại khu vực Đông Nam sở cộng đồng mới 1550 Evans Avenue. Tòa nhà mới được thiết lập để được hoàn thành vào
Tháng năm 2022. Không gian quán cà phê sẽ bao gồm 213 sq. Ft. Chân không gian truy cập và 109 sq. Ft. O f không gian
lưu trữ và sử dụng không độc quyền của hơn 1 , 500 dặm vuông �. của chỗ ngồi. SFPUC hình dung quán cà phê mới sẽ
bình dị, giá cả phải chăng, phù hợp với gia đình và phục vụ thức ăn hấp dẫn cộng đồng địa phương.

Thời hạn nộp hồ sơ đã được kéo dài đến ngày 1 tháng 10 năm 2021. Nhấp vào đây để �m hiểu thêm về RFP này, bao gồm
chi �ết về bằng cấp và cách đăng ký.

H ealth O rder R esources 
 Bộ Y tế Công cộng SF �ếp tục công bố thông �n mới / cập nhật liên quan đến Lệnh Cùng nhau Trở về An toàn hơn. Dưới

đây là các nguồn liên quan đến doanh nghiệp.

Các công ty được chấp thuận cung cấp thẻ vắc xin kỹ thuật số COVID-19 (8/19)
Mẫu thư cho nhân viên đi làm trở lại (24/8)
Những câu hỏi thường gặp về Đơn hàng Sức khỏe Cùng nhau Trở về An toàn hơn của SF (8/2 5 )
Bộ công cụ �ếp cận COVID-19 cho bảng hiệu doanh nghiệp bắt buộc

WEBINARS : 
 Thương lượng cho thuê thương mại và lệnh trục xuất (�ếng Anh / �ếng Tây Ban Nha) - Thứ Ba, ngày 9/7 lúc 3 giờ

chiều 
 Tham gia Dịch vụ Pháp lý dành cho Doanh nhân để tham gia hội thảo trên web để giúp các doanh nghiệp nhỏ đàm phán

cho thuê thương mại. Hội thảo trên web sẽ được trình bày bởi các luật sư �nh nguyện từ các công ty luật địa phương và
cung cấp hỗ trợ thêm cho các vấn đề kinh doanh pháp lý. Đăng ký tại đây .

Chiến lược Mở lại Doanh nghiệp - Thứ Ba, 14/9 lúc 6 giờ chiều 
 Được tổ chức bởi Trung tâm Khởi nghiệp Renaissance, những người tham gia sẽ chia sẻ những câu chuyện về quyền sở

hữu doanh nghiệp trong thời kỳ đại dịch và các công cụ để phục hồi trong tương lai. Hội thảo này sẽ thu hút một nhóm
các doanh nhân và cố vấn đồng nghiệp để hỗ trợ và đóng góp ý kiến. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại đây .

Tìm hiểu về Google Ads và Google Analy�cs - Thứ Năm, ngày 16 tháng 9 lúc 6 giờ chiều 
 Làm cách nào để doanh nghiệp của bạn có thể xuất hiện trên trang đầu �ên trong kết quả �m kiếm của Google một cách

đáng �n cậy ? Với Google Ads . Được tổ chức bởi Trung tâm Doanh nhân Renaissance, hội thảo trên web này sẽ bao gồm
các loại khác nhau của Google Ads và Google Analy�cs , và làm thế nào để chắc chắn rằng bạn đang chi �êu �ền quảng
cáo của bạn một cách hiệu quả . Đăng ký ở đây.

KINH PHÍ CẬP NHẬT 
 AAPISTRONG Quỹ Unstoppable Tự hào - Áp dụng bằng 9/10 

 Các quốc gia Châu Á / Thái Bình Dương Phòng Thương mại Mỹ và Kinh Doanh (ACE) và UPS đang phục vụ ing $ 5K tài trợ
cho các doanh nghiệp nhỏ AAPI nước. Hạn chót để gửi đơn đăng ký là 9/10/21 lúc 8 : 59 tối P T, hoặc khi 1.000 bài đã
được gửi . Tìm hiểu thêm.

La�nx Grant Opportunity - Áp dụng bằng 9/30 
 TikTok , các Quỹ Tây Ban Nha Di sản, và các đối tác đã đưa ra một Grant Quỹ $ 150,000 nhằm mở rộng và nâng cao 30
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doanh nghiệp La�nx nhỏ trên khắp nước Mỹ. Ba mươi chủ doanh nghiệp La�nx sẽ được nhận trợ cấp �ền mặt trị giá
5.000 đô la mỗi chủ sở hữu. Các đơn đăng ký sẽ đóng vào ngày 30 tháng 9. Tìm hiểu thêm .

GoFundMe Quỹ cứu trợ doanh nghiệp nhỏ 
 GoFundMe đang cung cấp các khoản tài trợ tương ứng trị giá 500 đô la cho các doanh nghiệp nhỏ đã bị ảnh hưởng bởi

cuộc khủng hoảng COVID-19, bắt đầu gây quỹ trên GoFundMe và huy động 500 đô la từ những người ủng hộ khác. Mỗi
người nhận khoản trợ cấp phù hợp phải có ý định sử dụng quỹ để giúp chăm sóc nhân viên của bạn hoặc thanh toán các
chi phí kinh doanh đang diễn ra. Tìm hiểu thêm.

Tài trợ cứu trợ CA COVID-19
Vòng 8: Chỉ các tổ chức văn hóa phi lợi nhuận

Thời hạn đăng ký: 27 tháng 8 - 8 tháng 9 
 Chỉ các tổ chức văn hóa phi lợi nhuận đáp ứng �êu chí đủ điều kiện được �m thấy tại CAReliefGrant.com . Các tổ

chức văn hóa phi lợi nhuận đủ điều kiện phải gửi đơn đăng ký mới nếu bạn đã đăng ký ở Vòng 1, 2, 5 hoặc 6.
Những người đăng ký ở Vòng 4 không cần phải nộp đơn lại. Tài trợ là có sẵn cho các tổ chức mà không nhận được
tài trợ trong bất kỳ vòng trước .
Vòng 9: Ứng viên mới và ứng viên trong danh sách chờ 

 Cửa sổ đăng ký: Ngày 9 tháng 9 - ngày 30 tháng 9
Nếu bạn chưa ứng tuyển trong các vòng trước, đây là cơ hội của bạn! Ứng viên đủ điều kiện cho vòng này: ứng
viên hiện có trong danh sách chờ và ứng viên mới đáp ứng �êu chí đủ điều kiện. Các ứng viên không được chọn
trong Vòng 1-3 và 5-7 sẽ được tự động chuyển sang Vòng 9 và không cần phải nộp đơn lại. Ứng viên mới sẽ nộp
đơn tại CAReliefGrant.com .

 
Quỹ cho vay phục hồi doanh nghiệp nhỏ SF
Các doanh nghiệp nhỏ có thể áp dụng cho các khoản vay lãi suất 0% lên đến $ 100,000 tại www.CALoanFund.org . Chương
trình được quản lý thông qua Quỹ Tái thiết California với sự hợp tác của KIVA và các Tổ chức Tài chính Phát triển Cộng
đồng địa phương (CDFIs ).     
 
Khoản cho vay do Thiên tai do Tổn thương Kinh tế (EIDL)
Các chủ sở hữu kinh doanh trung tâm thương mại có thể đăng ký Khoản vay do Thảm họa Thương tật Kinh tế (EIDL) để
đáp ứng các nghĩa vụ tài chính và chi phí hoạt động. Khoản vay có thể lên đến 500.000 USD với lãi suất cố định 3,75%
trong thời hạn 30 năm. Không có phí phạt hoặc phí trả trước. L kiếm được nhiều hơn tại sba.gov/eidl .

Chúng tôi khuyến khích các doanh nghiệp kiểm tra oewd.org/covid19 để biết các tài nguyên mới và cập nhật .
 
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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