Maswali ya Uandaaji wa Nyaraka ya Kupona
Uchumi wa Vermont

Rudi kwa ukurasa la VTPFD ya Ruzuku la Uponyaji ya
Uchumi wa Vermont.

Pakua faili ya PDF ya habari hii.

Kuandaa Hati zako za Ombi

Je! Taarifa ya mapato ni nini?

Taarifa ya mapato, inayoitwa pia faida na hasara, P & L, au taarifa ya mapato na
gharama, inaonyesha (1) mapato / uuzaji kabla ya gharama / kupunguzwa, na
(2) gharama za biashara / punguzo kwa kipindi fulani cha wakati. . Mapato ya
kuondoa

gharama ni sawa na faida au hasara kwa kipindi hicho cha muda. Ripoti ya taarifa
ya mapato inapaswa kutumia msingi wa pesa au msingi wa jumla. Unaweza
kutumia programu ya uhasibu, lahajedwali, au programu zingine za kuandaa
taarifa ya mapato. Chombo kinachotumiwa sio muhimu kuliko muundo. Fomati
inapaswa kuorodheshwa kutoka juu kwenda chini: mapato kwanza, gharama
inayofuata, na faida kamili au hasara mwishowe.

Kwa mfano:

Je! Ninaweza kuundaje taarifa ya mapato ya
kila mwezi?

Tazama hapo juu kwa muundo uliokubaliwa. Vipindi vingi, kama miezi kumi na mbili,
vinaweza kuonyeshwa kwenye ripoti moja ya taarifa ya mapato, kwa muda mrefu
kama kuna safu wima kwa kila urefu wa kipindi kilichoorodheshwa usawa, na safu
kamili ya kulia kwa vipindi vyote kwenye ripoti. Kwa hivyo ripoti ya mapato ya miezi
kumi na mbili ingekuwa nakumi na tatu (13) nguzo: Januari, Februari, Machi, na hadi
Desemba, na jumla kwayote miezi kumi na miwili.

Je! Msingi wa fedha ni nini dhidi ya ripoti ya msingi
ya ukweli?

Kuripoti msingi wa Fedha kunamaanisha kuwa mapato yanajumuishwa kwenye taarifa
ya mapato inapopokelewa, na kuripoti msingi wa mapato inamaanisha kuwa mshahara
yanajumuishwa kwenyeya taarifa ya mapato wakati imeingia kwa mteja, lakini malipo
yanaweza kuwa bado hayajapokelewa. Kwenye ripoti ya msingi wa pesa, gharama
zinajumuishwa kwenye taarifa ya mapato wakati wamelipwa, na kwa ripoti ya msingi wa
ukweli wakati yameingizwa lakini sio lazima bado kulipwa.

Biashara yangu ni LLC. Je! Nitajuaje ikiwa mimi ni mpatanishi
wa pekee?

Njia rahisi ya kupata hii ni kuangalia kurudi kwa ushuru yako ya sasa ya
biashara yako. Ikiwa biashara yako iliripotiwa kwenye Ratiba ya Fomu 1040
Mpango C, basi kampuni lako LLC (kampuni ya dhima ndogo) ni ya pekee.

FEIN au EIN ni nini?

FEIN, ambayo pia huitwa EIN, ni nambari ya kitambulisho cha mwajiri wa shirikisho. hii
Idadini kutumika kwa kutambua biashara yenyewe. Inahitajika katika hali zingine,
kama vile wakati biashara inayo wafanyikazi. Wamiliki wa biashara mara nyingi
huomba FEIN ili kupunguza hitaji la kushiriki SSN za mmiliki na wengine.
Unaweza kuomba FEIN kwa irs.gov ikiwa biashara yako kuu iko katika Amerika au
Wilaya za Amerika.
Mtu anayeomba FEIN mkondoni lazima pia awe na nambari ya kitambulisho cha
walipa kodi halali (SSN, ITIN, EIN). Ikiwa umekubaliwa, utapewa FEIN mara tu
baada ya kumaliza. Ni muhimu sana usipoteze barua ya FEIN iliyotolewa na IRS.

Je! Ninapaswa kupata EIN ikiwa nimeripoti biashara yangu hapo awali chini
ya nambari yangu ya usalama yakijamii (SSN)?

Waombaji wa Ruzuku ya Marejesho ya Dharura ya Uchumi ya Vermont lazima watoe
FEIN wakati wa mchakato wa maombi, kwa hivyo inaweza kuwa jambo la busara
kuomba FEIN kutoka IRS kwanza ikiwa una biashara inayostahiki.

W9 ni nini?

Fomu W-9 ni aina ya habari ya ukurasa wa IRS ambayo hutoa habari yako ya
kitambulisho cha kodi kwa mtu nje ya biashara yako, kama vile muuzaji, mteja,
taasisi ya kifedha, wakala wa serikali, au akaunti nyingine inayojulikana au
uhusiano wa biashara. Ni tayari kwa wewe, na kupewa moja kwa moja kwa kila
mtu ameomba yake. Habari juu ya Fomu W9 kawaida hutumiwa kutoa chama
kinachoomba habari yako ya kitambulisho wakati wa kuweka akaunti na / au
kuripoti mapato au aina zingine za malipo uliyopewa wakati wa mwaka. Utahitaji
kujua FEIN yako, jina la kisheria kama lililowekwa fidia na IRS, aina ya biashara
kwa madhumuni ya ushuru, na anwani ya barua ya biashara.

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 na tasnia. Kila biashara
huamua msimbo ya nambari sita za NAICS kulingana na shughuli nyingi katika
biashara. Unapotoa ushuru wako wa mapato ya shirikisho, hutoa "nambari ya
biashara" ambayo inategemea nambari ya NAICS na habari ya uhifadhi wa kodi ya

biashara yako ni pamoja na meza ya nambari ya misimbo hizo. Zisio-faida zinaweza
kukosa msimbo unaofaa wa NAICS na kwa ACCD hawahusiki na hitaji hili. Mfano wa
kawaida ambapo biashara zinaweza kupata nambari ya msimbo yao kwa fomu ya
kodi inayotumika: Fomu ya Mmiliki Pekee ni 1040 Ratiba C Line B; Fomu ya
S-Corporations ni 1120S mstari B; Fomu ya Ushirikiano ni 1065 line C.

Je! Mahitaji ya "50% au zaidi ya mapato yote" inamaanisha nini?

Ruzuku ya mashirika ya sanaa na kitamaduni, biashara za burudani za nje, na
biashara zinazomilikiwa na wanawake zinahitaji biashara hizo kuonyesha hasara 50%
ya mapato yote kwa kila kipindi cha mwezi mmoja kuanzia Machi 1, 2020 hadi Agosti
31, 2020, ikilinganishwa na mwezi huo huo mnamo mwaka wa 2019.
Wafanyabiashara watahitajika kuandikisha hasara hii kwa kupakia taarifa za mapato
ya kila mwezi zinazoonyesha upotezaji wa moja ya miezi: Machi, Aprili, Mei, au Juni.

Je! Ninahitaji kufuatilia jinsi ninavyotumia pesa za
ruzuku?

Ndio. Umejishuhudia kuwa unatimiza vigezo vyote vya programu kupata ruzuku na
pesa za ruzuku kwa madhumuni ya kuhitimu, na pia siogharama zozote
utatumia kumaliza zilizofunikwa tayari na msaada wowote wa janga la COVID19
au urejeshwaji.
Utunzaji mzuri wa kumbukumbu, uliofanywa kwa wakati halisi, itakuwa muhimu sana
iwapo tuzo yako ya ruzuku itakaguliwa, na pia kusaidia katika juhudi zako za urejeshaji
biashara. Tafadhali weka nakala za gharama / risiti zako zote, na maelezo ya gharama
gani zilitumika kwa nini.

Je! Mimi lazima niwe
raia?

Hapana, hauitaji kuwa raia ku stahili ruzuku hii. Kufaa ruzuku inafuatana au
imedhamiriwa na eneo la biashara yako. Biashara yako inahitaji ikuwe ya ukaaji
na (kulipa kodi au kusajiliwa) au kimsingi kufanya biashara katika Vermont.

Je! Wanajuaje kuwa mimi ni 'mwanamke' au ninamiliki 'biashara
ndogo' ?

Utajithibitisha kustahiki kwako kwa mpango huu wa ruzuku. Programu hii ya ruzuku
hutumia Wakala wa Vermont wala Utawala Jengo& Huduma za Jumla kuzingatia
hizi sheria. Ikiwa utajitambua kama mwanamke au mtu binafsi kutoka jamii nyeusi,
asili, au watu wa rangi (BIPOC), unaweza kuhitimu ruzuku hizi.

Nina maswali zaidi juu ya kujiandaa.

Jiunge na Vikao vya Msaada wa moja kwa moja wa Jumapili 7/5 - Alhamisi 7/9!
Fikia viungo vya kikao
hapa. Katika vikao hivi, utapata msaada wa kujaza W9 yako, kuandaa taarifa
yako ya Mapato , kupata NAICS yako, na kupata EIN yako. Unaweza pia kupata
mshauri wa biashara kwa kutuma barua pepe:
info.vermont@cweonline.org.
Kwa habari zaidi juu ya ruzuku kadhaa ambazo zinaweza kupatikana
kwako, angalia WShirika la Biashara ya Vermont & Maendeleo ya Jamii na
Idara ya Ushuru ya Vermont kurasa za
wavuti.
Ruzuku kwa Biashara ya Wanawake &
Wamiliki wa Biashara Ndogo imefanyika
kuwezekana kupitia Washirika wa H.966

