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Rasilimali za Biashara
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Rasilimali za Jumuiya
MASWALI ZA RUZUKU LA UOKOAJI YA UCHUMI DHARURA YA VERMONT
Utoaji wa ruzuku wa uchumi wa sasa unatoka kwa Sheria ya 115 ambalo lita simamiwa na
Shirika la Biashara na Maendeleo ya Jamii na Idara ya Kodi.
Ufadhili wa ziada kwa mashirika ya sanaa na tamaduni, Biashara za burudani za nje, na
wanawake na biashara ndogo zinazomilikiwa na wachache zimefanyika kupatikana kupitia
H.966. Biashara hizi zitatumia Programu ya Ruzuku ya Kuokoa Uchumi ya ACCD kuomba
fedha hizo.
Ufadhili wa ziada kwa biashara ya misitu, watoa huduma ya afya, watoa huduma ya watoto,
kambi za majira ya joto, programu ya baada za shule, serikali za mitaa, mashirika ya
makazi, na wamiliki wa nyumba wanakuja karibuni.Programu hizi zitasimamiwa na mashirika
ya serikali inayo husika, na habari zaidi juu ya jinsi ya kuomba itapatikana hivi karibuni.
MASWALI YANAYOULIZWA MARA
KWA MARA
- Nani anastahili ruzuku kutoka ACCD? - Je! Nitaombaje ruzuku pamoja na ACCD? - Je!
Ninaweza kupata msaada wa kuomba ruzuku?- Je! Nifanye nini ikiwa sina habari yote
ambayo inahitajika kwa programu? - Nilisahau nywila yangu. Ninawezaje kuiweka upya? Je! Ninaweza kujaza ombi sehemu na kurudi tena baadaye? - Je! Kuna kiwango cha juu cha

ruzuku?- Ruzuku imehesabiwaje? - Ikiwa nilifungua biashara yangu hivi karibuni na sina
takwimu za mapato ya kila mwezi kutoka Mei - Juni 2019, bado ninastahili? - Je! Ninaweza
kubadilisha msingi wangu wa uhasibu? - Je, fedha ya ruzuku imetolewa ushuru? - Je,
mhasibu wangu anaweza kujaza ombi yangu kwa ajili yangu?
- Je! Kuna namna la ombi ya karatasi? - Je! Ni sehemu gani ya kurudi kwa ushuru yangu
nitapaswa kutumia kuripoti mapato?- Je! Biashara binaweza kutumia pesa za ruzuku kwa
nini? - Je! Ninaweza kuomba Ruzuku ya Kupoha Uchumi ikiwa nimepoteza mapato kutoka
kwa upangaji wa muda mrefu bila kulipa kodi kwenye mali iliyokodishwa ambayo ninamiliki? Je! Ninaweza kuomba ombi la Ruzuku ya Kuokoa Uchumi ikiwa nina upotezaji wa mapato
kutoka kwa mali ya kukodisha kwa muda mfupi au likizo kwa sababu ya kufungwa kwa lazima,
mahitaji yaliyopunguzwa, au malipo ya kodi kwa sababu ya janga la COVID-19? - Je! Kuna
mipaka ya wakati inayowekwa ninaweza kutumia ruzuku? - Je! Msimbo wa NAICS ni nini? Je!
Nitapata yangu wapi? - Je! Mahitaji ya "mfanyikazi ambaye sio mmiliki" inamaanisha nini? Je, wamiliki pekee wanastahili? - Je! Maana ya "75% au kushuka kwa mapato jumla"
inamaanisha nini? - Inamaanisha nini kuwa katika msimamo mzuri na Idara ya Ushuru? Inamaanisha nini kuwa katika msimamo mzuri na Katibu wa Jimbo? - Je! Kampuni zisizo za
Vermont zinastahili ruzuku? - Ni nini kitatokea ikiwa ACCD inahitaji habari zaidi baada ya
kupeleka ombi langu? - Je! Ninapaswa kuingiza ombi la ACCD ikiwa nilipokea mkopo wa PPP
au EIDL au malipo mengine ya serikali? - Ni nini hufanyika ikiwa biashara inayostahiki zaidi
inatumika kuliko fedha zinazopatikana za misaada? - Ni nini hufanyika baada ya kupeleka
ombi langu? - Je! Nitatarajia kupokea ruzuku wakati ngapi?- Je! Habari kuhusu ruzuku yangu
itatolewa kwa umma? - Je! Kuna ruzuku zingine za COVID-19 zinapatikana kutoka kwa
mashirika mengine ya serikali? - Je! Ninaweza kupata wapi rasilimali zingine ambazo
zinaweza kupatikana kwa biashara yangu kusaidia kudorora kwa uchumi kutoka COVID-19?
Ni nani anayestahili ruziku kutoka
ACCC?
Biashara inayostahiki itakuwa isiyo ya umma, shirika la kibinafsi
ambalo:
Iko inatawaliwa au ina mahali ya msingi wa biashara huko Vermont. Ina mfanyikazi mmoja au
zaidi wasio wamiliki huko Vermont, isipokuwa kwamba biashara za Wanawake- na biashara
ndogo ya Wamiliki wachache wanayo sifuru wafanyikazi wanastahiki kupata ruzuku kupitia
ACCD Ilikuwa wazi na kazi kabla ya Februari 15, 2020. Imefunguliwa wakati wa maombi, au
inahitajika kufungiwa kwa sababu ya vikwazo vya COVID-19 lakini inaweza kudhibitisha kwa
nia yake ya kufungua tena wakati vizuizi vya COVID-19 vitaondolewa. Sio biashara, wala
kampuni tanzu ya biashara, au inayomilikiwa na biashara ambayo iliripoti zaidi ya $ 20,000,000
katika mapato ya jumla Imepata asilimia 50 au kushuka kwa mapato yote katika kipindi cha
mwezi mmoja kuanzia Machi 1, 2020 hadi Agosti 31. , 2020, ikilinganishwa na mwezi mmoja
wa 2019 Hivi sasa katika kifungu cha 7 kufilisika Iko katika msimamo mzuri na Idara ya Ushuru
ya Vermont

Yuko katika msimamo mzuri na Katibu wa Jimbo la Vermont Hajapata Ruzuku ya Kurudishiwa
Dharura ya Uchumi ya Vermont kutoka Ruzuku kutoka kwa Jimbo lingine la Wakala wa
Vermont au Idara. Haikusanyi Ushuru wa Vyumba na Chakula na / au Uuzaji na Matumizi ya
Ushuru AU Ripoti kwa Idara ya Ushuru ya Vermont juu ya kodi hizi kila mwaka (kawaida kwa
sababu ya viwango vidogo vya ukusanyaji) haina akaunti ya MyVTax
Orodha kamili
ya Maswali
Ninaombaje ruzuku pamoja na ACCD?
Unaweza kuomba kwa kupata kiunga cha programu kwenye ombi ya Ruzuku ya
Uchumi.
Orodha kamili
ya Maswali
Je! Ninaweza kupata msaada wa
kuomba ruzuku?
Ikiwa unahitaji msaada, unaweza kutufikia kwa kutumia kipengee chetu cha Kurudishiwa cha
Uchumi ya Moja kwa Moja "Economic Recovery Grants Live Chat" ambayo iko kwenye kila
kurasa za wavuti zinazohusiana na Ruzuku za Urejeshaji Uchumi, au kwa kupiga simu
802-828-1200. Tunaomba uvumilivu wako kuhusu ucheleweshaji wowote wa majibu au
nyakati za kusubiri simu kwa sababu ya maombi na maswali mengi yanayotarajiwa.
Orodha kamili
ya Maswali
Je! Ni nini ikiwa sina habari yote ambayo inahitajika kwa ombi?
Tunapendekeza sana kukusanya habari zifuatazo kabla ya kuanza ombi. Hati zote lazima ziwe
katika muundo wa PDF:
a-Habari-juu ya W-9 yako (ikiwa unayo) b-Kurudi kwa ushuru ya shirikisho na ya serikali ya
mwaka wa 2019 (au Fomu 990 kwa mashirika ya msamaha kutoka ushuru wa mapato)
c-Taarifa za mapato kila mwezi kwa mwaka wa 2019 na 2020 (YTD) d-Nambari ya
kitambulisho cha akaunti ya biashara ya Vermont (inatumika kwenye Idara ya filamu ya

Ushuru). Habari hii itaulizwa kwenye programu, lakini sio uwanja unaohitajika. e-Nambari ya
Kitambulisho cha Mwajiri wa Shirikisho (FEIN) f-Maelezo ya mawasiliano ya mtu anayehusika
na ombi
Maombi yanapaswa kuchukua kama dakika 10-15 kumaliza ikiwa unayo vifaa vyako vyote
tayari. Ruzuku itatolewa kwa mara ya kwanza, msingi wa kutumikia kwanza, kwa hivyo kuwa
na kila kitu unachohitaji kuomba tayari wakati ombi itaendelea kuwa hai mtandaoni ni muhimu
sana.
Ni muhimu kuingiza habari ZOTE zinahitajika KWA KUTUMIA. Ombi zozote zilizo ingizwabila
kuenza vifaa itachukuliwa nje ya foleni na kurudishwa. Wakala na wafanyikazi wa kituo cha
kupiga simu hawana uwezo wa kubadilisha Sehemu ZOZOTE zilizowasilishwa kwa matumizi.
Ikiwa uhariri unahitajika (anwani ya barua pepe, nyaraka kamili, habari isiyo sahihi ya
Kitambulisho cha biashara) maombi yako yatatolewa kwenye foleni kurudishwa kwako kufanya
mabadiliko hayo yanayotakiwa, na utahitaji kuhamisha tena hadi mwisho wa mstari wa foleni.
Orodha kamili
ya Maswali
Nilisahau nywila yangu. Ninawezaje
kuiweka upya?
Utahitajika kuunda Kitambulisho cha mtumiaji na nywila wakati wa kuomba. Ni muhimu sana
kuingiza anwani yako ya barua pepe kwa usahihi. Ikiwa unahitaji kuweka upya nywila yako,
bonyeza "Sahau Nenosiri langu." Barua pepe itatumwa kwa anwani uliyopewa na maelekezo
ya jinsi ya kuweka upya nywila yako. Ikiwa utaandika barua pepe yako bila usahihi, hautapata
barua pepe hiyo na hautaweza kuweka upya nywila yako.
Orodha kamili
ya Maswali
Je! Ninaweza kujaza maombi kwa sehemu na kurudi tena
baadaye?
Ndio. Utahitajika kuunda Kitambulisho cha mtumiaji na nywila wakati wakufanya ombi.
Utatumia hati hizo kupata idhini ya programu yako ikiwa unahitaji kurudi baadaye. Ombi
yatabaki katika hali ya "haijashughulikiwa" hadi imekamilika na kuwasilishwa.
Orodha kamili
ya Maswali

Je! Kuna kiwango cha ju cha
ruzuku?
Ndio. Kiwango cha ju cha ruzuku ni $
50,000.
Orodha kamili
ya Maswali
Ruzuku imehesabiwaje?
Ikiwa utastahiki ruzuku, ruzuku yako itakuwa 10% ya mapato yako yote kama ilivyoripotiwa juu
ya mapato ya kodi kwa mwaka wa 2019, chini ya bima yoyote ya usumbufu wa biashara.
Ruzuku ya juu ni $ 50,000. Biashara zilizo na zaidi ya $ 20,000,000 katika mapato ya jumla
katika kalenda ya mwaka wa 2019 hazistahili ruzuku.
Orodha kamili
ya Maswali
Ikiwa nilifungua biashara yangu hivi karibuni na sina takwimu za mapato ya kila
mwezi kutoka Mei - Juni 2019, bado ninastahiki?
Hapana. Biashara zinazodai kupunguzwa kwa mapato kwa mwezi wowote kuanzia Mei-Juni
2020 lazima ziwe na taarifa za mapato ya kila mwezi kwa kipindi kama hicho mwaka 2019 kwa
madhumuni ya kulinganisha na kuhesabu tuzo ya ruzuku. Biashara ambazo hazikuwa na
kipato au hazikufunguliwa kwa kipindi hicho cha 2019 hazistahiki. Ufadhili wa ziada kwa
biashara zingine zisizostahiki unakuja.
Orodha kamili
ya Maswali
Je! Naweza kubadilisha msingi wangu
wa uhasibu?
Taarifa za kifedha za kila mwezi lazima ziwe maoni thabiti. Msingi wa Fedha kwa mwaka
mmoja na msingi wa ukweli wa mwingine hautakubaliwa.
Orodha kamili
ya Maswali

Je! Fedha za ruzuku
zinatozwa ushuru?
Ndio. Biashara zinazopokea misaada zitatumwa 1099.
Orodha kamili
ya Maswali
Je, mhasibu wangu anaweza kujaza maombi yangu
kwa ajili yangu?
Ndio. Sehemu ya tatu kama mhasibu inaweza kujaza ombi kwa niaba ya mteja wa biashara
ikiwa imeidhinishwa kufanya hivyo na biashara. Biashara lazima zidhibitishe kwa ushahidi
kadhaa katika matumizi. Waombaji wanaweza pia kuongeza anwani nyingine kwenye
programu (kwa mfano, CFO yako au ushauri wa jumla au wakili); anwani hizi za ziada
zinaweza kupata na kuhariri programu.
Orodha kamili
ya Maswali
Je! Kuna matumizi ya
karatasi?
Kwa wakati huu hatujakubali ombi ya karatasi. Waombaji bila mtandao au ufikiaji wa
kompyuta wanaweza kupata msaada wa kujaza maombi hayo kwa kuwasiliana na shirika la
maendeleo la mkoa wao.

Orodha kamili ya Maswali
Je! Ni sehemu gani ya kurudi kwangu kwa ushuru
nilipaswa kutumia kuripoti mapato?
- Ushirikiano: Fomu 1065 - Line1c - Huru za wamiliki wa
Pekee: Fomu 1040, Ratiba C – Line 2 - C-Mashirika: Fomu
1020 – Line 1c - S-Mashirika: Form 1020-S – Line 1c - Mali
na Vikundi: Ratiba C ambazo ni 1040 Ratiba C - Wamiliki wa
pekee na mapato ya kukodisha: Fomu 1040, Ratiba E

Orodha kamili
ya Maswali
Je! Biashara zinaweza kutumia pesa za
ruzuku kwa nini?
Ruzuku ya Uokoaji wa Uchumi wa Vermont inatolewa kusaidia kutoa msaada wa kiuchumi kwa
biashara yako, ambayo imeathiriwa na upungufu wa mahitaji ya wateja kwa sababu ya dharura
ya afya ya umma ya COVID-19. Fedha zinaweza kutumiwa zote kulipa gharama muhimu
ambazo kampuni yako inaleta na gharama zinazohusiana moja kwa moja na majibu ya
biashara yako kwa COVID-19. Fedha hizi za ruzuku hazipaswi kutumiwa kwa gharama
ambazo zilifunikwa na fedha zilizopokelewa kutoka kwa vyanzo vingine vya shirikisho. Fedha
hizi zinapaswa kutumiwa tu kwa gharama ambazo zilipatikana baada ya kipindi ambacho fedha
za serikali zilitumika. Tafadhali soma mwongozo zaidi juu ya marudio ya faida.
Orodha kamili
ya Maswali
Je! Ninaweza kuomba Ruzuku ya Kupona Uchumi ikiwa nimepoteza mapato kutoka kwa
mpangaji wa muda mrefu bila kulipa kodi kwenye mali iliyokodishwa ambayo ninamiliki?
Hapana, Programu tofauti ya Msaada wa Kukodisha itatoa malipo kwa wamiliki wa nyumba
na wamiliki wa mali kwa malipo ya kodi iliyokosa ya wapangaji na kukodisha kwa muda
mrefu. Programu ya Msaada wa Kukodisha itasimamiwa na Mamlaka ya Makaaji ya Jimbo
la Vermont na inatarajiwa kupatikana kuanzia Julai 13.
Orodha kamili
ya Maswali
Je! Ninaweza kuomba ombi la Ruzuku ya Kuokoa Uchumi ikiwa nina upotezaji wa
mapato kutoka kwa mali ya kukodisha kwa muda mfupi au likizo kwa sababu ya
kufungwa kwa lazima, mahitaji yaliyopunguzwa, au malipo ya kodi kwa sababu ya janga
la COVID-19?
Ndi
o.
Orodha kamili
ya Maswali

Je! Kuna mipaka kuhusu wakati ninaweza kutumia
ruzuku?
Ndiyo. Biashara zinazostahiki zinapaswa kuthibitisha kwamba watatumia fedha za ruzuku
mbele ya Desemba 30, 2020.
Orodha kamili
ya Maswali
Je! Msimbo wa NAICS ni nini? Je! Nitapata
yangu wapi?
Mfumo wa Uainishaji wa Viwanda Amerika ya Kaskazini (NAICS) hutumiwa na Amerika,
Canada, na Mexico kuainisha biashara kwa tasnia. Kila biashara huamua msimbo ya nambari
sita za NAICS kulingana na shughuli nyingi katika biashara. Unapotoa ushuru wako wa
mapato ya shirikisho, hutoa "msimbo ya biashara" ambayo inategemea nambari ya NAICS na
habari ya uhifadhi wa kodi ya biashara yako ni pamoja na meza ya nambari hizo. Zisio faida
zinaweza kukosa msimbo unaofaa wa NAICS na hazihusiki na hitaji hili.
Orodha kamili
ya Maswali
Je! Mahitaji ya "mfanyikazi ambaye sio mmiliki" inamaanisha
nini?
Biashara lazima ziwe na mfanyikazi angalau mmoja ili kustahili kupata Ruzuku ya Kuokoa
Uchumi. Hii inamaanisha biashara yoyote ambayo imekuwa na mfanyikazi angalau mmojaau mfanyakazi wa wakati wote katika hatua yoyote kati ya Januari 1, 2019 na Machi 31,
2020 inastahiki. Mfanyikazi lazima awe "mfanyakazi wa W-2," inamaanisha biashara yako
inawapa W-2. Hawahitaji kuwa mfanyakazi wa wakati wote. Ikiwa unakodisha huduma
kupitia kontrakta na uwape 1099, hawaesabiliwe kuwa mfanyakazi.
Orodha kamili
ya Maswali
Je, wamiliki pekee
wanastahili?
Ikiwa wewe ni mmiliki wa pekee na wewe peke yako unafanya kazi katika biashara yako,
hautastahiki ruzuku. Walakini, ikiwa biashara ya wamiliki pekee ni asilimia 51 au zaidi ya

wanawake- au wanamiliki wachache, basi itastahiki ufadhili. Waombaji wataulizwa katika
programu hiyo ikiwa biashara zao ni 50% au zaidi ya wanawake- au wanamiliki wachache.
Orodha kamili
ya Maswali
Je! Maana ya "50% au kushuka kwa mapato jumla" inamaanisha nini?
Ruzuku za Urejesho wa Uchumi zinahitaji biashara kuonyesha upotezaji wa 50% katika
mapato ya jumla kwa kipindi cha mwezi mmoja kuanzia Machi 1, 2020 hadi Agosti 31, 2020,
ikilinganishwa na mwezi huo huo mnamo 2019. Biashara zitahitajika kuorodhesha upotezaji
huu kwa kupakia taarifa ya mapato ya kila mwezi inayoonyesha upotezaji wa moja ya miezi:
Machi, Aprili, Mei, au Juni
Orodha kamili
ya Maswali
Inamaanisha nini kuwa katika msimamo mzuri na Idara ya Ushuru?
Kusimama mzuri kwa biashara yako kunamaanisha kuwa mapato yote ya ushuru yanahitajika
na kwamba kodi zote hulipwa, AU ikiwa umelipa kodi yoyote ambayo ni ya zamani, uko
kwenye mpango wa malipo ya ushuru huo. Ikiwa una ushuru wowote ambao haujalipwa kwa
biashara yako, unaweza kupiga simu (802) 828-2518 kuomba mpango wa malipo. Walipaji
wowote ambao hawako katika msimamo mzuri watachukuliwa kuwa hawastahili ruzuku.
Orodha kamili
ya Maswali
Inamaanisha nini kuwa katika msimamo mzuri na Katibu wa Jimbo?
Kuzingatiwa katika hali nzuri inamaanisha biashara inaweza kudhibitisha inakubaliana na
mahitaji yote ya kisheria ya kuhifadhi haki za jina la biashara yake, na mamlaka ya kufanya
biashara chini ya jina la biashara yake katika jimbo la Vermont. Cheti la Msimamo Mzuri
haihitajike kwa kujaza ombi.
Orodha kamili
ya Maswali
Je! Kampuni zisizo za Vermont zinastahili

ruzuku?
Sheria ya 115 inahitaji wafanyabiashara wanaostahiki kuwa na makao yao au mahali pa msingi
pa biashara huko Vermont. Kwa ujumla, ikiwa biashara yako inamakao yake makuu katika
Vermont, utastahiki, na ikiwa biashara yako haitaelekezwa huko Vermont, hautastahiki. Ikiwa
una makao yako makuu inje ya Vermont lakini unaamini mahali pa msingi pa biashara ni
Vermont, tafadhali wasiliana nasi kwa kutumia kipengee cha "Ruzuku ya Kuokoa Ruzuku ya
Uchumi" kwenye ukurasa wowote wa wavuti unaohusishwa na Ruzuku za Urejeshaji Uchumi,
au piga simu 802-828-1200. Ikiwa biashara inafanya kazi katika zaidi ya jimbo moja, kuamua
mahali kuu ya biashara mambo kadhaa yanazingatiwa, ikiwa ni pamoja na mahali ambapo
usimamizi wa shughuli za biashara, ambapo vitabu na kumbukumbu huhifadhiwa, na mahali
ambapo maafisa wakuu hufanya shughuli kuu za biashara.
Orodha kamili
ya Maswali
Ni nini kitatokea ikiwa ACCD inahitaji habari zaidi baada ya kupeleka ombi
langu?
Ombi itauliza simu na anwani ya barua pepe kwa biashara yako kwa maswali yoyote
ambayo ACCD inaweza kuwa nayo kuhusu programu yako. Ni muhimu kutoa habari
sahihi na kutoa anwani inayoweza kufikiwa kwa urahisi kwa sababu utataka kuweka
mahali pako kwenye foleni.
Orodha kamili
ya Maswali

Je! Ninapaswa kuomba ombi la ACCD ikiwa nilipokea mkopo wa PPP au EIDL au
malipo mengine ya serikali?
Ndio. ACCD na Idara ya Ushuru wanapeana Ruzuku ya Urejeshi wa Dharura ya Vermont ili
kutoa msaada wa kiuchumi kwa biashara hizo katika Vermont ambazo zimepata gharama na /
au upotezaji wa uchumi kwa sababu ya dharura ya afya ya umma ya COVID-19. Kuna vyanzo
vingine kadhaa vya msaada unaopatikana kwa biashara, pamoja na (lakini sio tu) Mpango wa
Ulinzi wa Paycheck (PPP) na Mkopo wa Maafa ya Uchumi (EIDL). Serikali inatambua kuwa
programu hizi zingine hutoa tu sehemu ya gharama na / au mapato yaliyopotea ambayo
biashara hukabili kwa sababu ya COVID-19, na inaamini kwamba imeandaa ipasavyo mpango
huo kutoa msaada zaidi ya programu hizi ambazo hushughulikia sehemu ya mapato / mapato
yaliyopotea ambao haiyashughulikiwa na vyanzo vingine vya ufadhili.

Orodha kamili
ya Maswali
Ni nini hufanyika ikiwa biashara zinayostahili ni zaidi kuliko fedha zinazopatikana
za misaada?
ACCD itatoa ruzuku kwa msingi wa, aliye kuja wakwanza anapewa wakwanza, hadi fedha za
ruzuku zitakapomalizika. Tunaweza kuzingatia programu kukamilika ikiwa tu ina habari yote
inayohitajika ili kudhibitisha kustahiki. Kwa sababu hii, ni muhimu kuhakikisha unapotuma
maombi kuwa unayo habari yote inayotakiwa kupakia, na habari unayoandika kwenye
programu ni sahihi. Ikiwa ombi yako ita kucheleweshwa kwa sababu ya habari sahihi au
kuhifadhi kamili, haitahifadhi mahali pako kwenye mstari kwa pesa.
Orodha kamili
ya Maswali
Ni nini hufanyika baada ya kupeleka ombi
yangu?
Maombi yako yataongezwa kwenye foleni na kukaguliwa na ACCD kwa utaratibu uliopokelewa.
Mfanyikazi wa ACCD atakufikia kwa habari ya mawasiliano uliyopewa ikiwa kuna maswali juu
ya ombi yako. Utaarifiwa kuhusu uamuzi huo haraka iwezekanavyo.
Orodha kamili
ya Maswali
Je! Ninaweza kutarajia kupokea ruzuku
wakati gani ?
Malipo yote yatafanywa kwa fomu ya kuangalia. Cheki zitatolewa kila wiki. Fedha hizo
zitatolewa haraka iwezekanavyo. Ikiwa haujapata cheki chako kati ya mwezi wako wa ombi,
tafadhali wasiliana nasi kwa kutumia kipengee cha "Ruzuku ya Kurudishiwa Uchumi Moja
kwa Moja" ambayo iko kwenye kila kurasa za wavuti zinazohusiana na Ruzuku za Urejeshaji
Uchumi, au kwa kupiga simu 802-828-1200.
Orodha kamili
ya Maswali

Je! Habari kuhusu ruzuku yangu itatolewa kwa
umma?
Ndio. Sheria ya 115 inahitaji ACCD wichapishe ripoti kwa Bunge la Vermont mnamo au kabla
ya Agosti 15 ambayo inajumuisha viwango vilivyopewa na vitambulisho vya wapokeaji wa
ruzuku ya mtu binafsi. Habari hiyo itapatikana kwa umma. Habari ya ushuru ambayo
unawasilisha kusaidia programu hautapatikana kwa Bunge au kwa umma.
Orodha kamili
ya Maswali
Je! Kuna ruzuku zingine za COVID-19 zinapatikana kutoka kwa
mashirika mengine ya serikali?
Ndio. Ikiwa wewe ni biashara ambayo inakusanya Ushuru wa Vyumba na Chakula na / au
Uuzaji na Matumizi ya Kodi na ripoti kila mwezi au robo mwaka, unaweza kustahiki ruzuku
inayosimamiwa na Idara ya Ushuru. Ikiwa wewe ni biashara ya kilimo, au ikiwa biashara yako
ilikuwa inasafirisha au kusindika maziwa mu Machi 1, 2020, basi unaweza kustahili ruzuku
inayosimamiwa na Wakala wa Kilimo, Chakula na Masoko. Ufadhili wa ziada kwa biashara ya
misitu, watoa huduma ya afya, watoa huduma ya watoto, kambi za majira ya joto, mipango ya
shule za sekondari, serikali za mitaa, mashirika ya makaaji, na wamiliki wa nyumba wanakuja.
Programu hizi zitasimamiwa na vyombo vya serikali husika na habari zaidi juu ya jinsi ya
kuomba itapatikana hivi karibuni. Biashara zinaweza kupokea ruzuku moja kutoka kwa chanzo
chochote hiki.
Orodha kamili
ya Maswali
Je! Ninaweza kupata wapi rasilimali zingine ambazo zinaweza kupatikana kwa biashara
yangu kusaidia kudorora kwa uchumi kutoka COVID-19?
Kwa habari mpya ya kisasa juu ya programu zote zinazopatikana kote nchini,
tunapendekeza kuangalia au kwenda mama kwa mara ku Kituo cha Rasilimali cha
COVID-19.
Orodha kamili
ya Maswali

