አነስተኛ ንግድ የደመወዝ ክፍያ ጥበቃ ፕሮግራም
ደመወዙ ጥበቃ ፕሮግራም ይሰጣል አነስተኛ የንግድ ድርጅቶች ያሏቸውን ድጎማዎችን ጨምሮ
እስከ 8 ሳምንት የሚደርስ የደመወዝ ወጪዎችን ለመክፈል ገንዘብ ያወጣሉ. ገንዘብ በብድር
ወለድ ወለድ ለመክፈል ሊያገለግልም ይችላል, ኪራይ, እና መገልገያዎች.
ሙሉ በሙሉ ይቅር ተባባል
ገንዘቦች በብድር መልክ ይሰጣሉ ይሆናል ሙሉ በሙሉ ይቅር ተባባል ለደመወዝ ክፍያ ወጪዎች
ጥቅም ላይ ሲውል ፣ በብድር ወለድ ወለድ ፣ ኪራይ, እና መገልገያዎች (በከፍተኛ ምዝገባ
ምክንያት ሊሆን ይችላል, ቢያንስ 75% ይቅር ከተባለው መጠን ጥቅም ላይ መዋል አለበት ለ
ደሞዝ). የብድር ክፍያዎችም እንዲሁ ለስድስት ወሮች ይተላለፋሉ. ምንም የብድር ወይም
የግል ዋስትናዎች አያስፈልጉም. መንግሥትም ሆነ አበዳሪዎች ትናንሽ ንግዶችን ምንም ዓይነት
ክፍያ አያስከፍሉም ፡፡

የግድ ነው ሰራተኞቹን በክፍያ ደሞዝ ላይ ያቆዩ—ወይም መቅጠር በፍጥነት
ይቅርባይነት በአሠሪው ላይ የተመሠረተ ነው መጠበቅ ወይም መቅጠር በፍጥነት ሠራተኞች እና
መጠበቅ የደመወዝ መጠን. ይቅርባይነት ይቀንሳል ከሆነ የሙሉ ጊዜ ኮፍያ ውድቅ ተደርጓል,
ወይም የደመወዝ እና የደመወዝ መጠን ከቀነሰ.
ሁሉም አነስተኛ ንግዶች ብቁ
አነስተኛ ንግድ ያላቸው 500 ወይም ያነሱ ሰራተኞች—ጨምሮ ለትርፍ ያልሆኑ, ዘማቾች
ድርጅቶች, የጎሳ አሳሳቢ ጉዳዮች, በግል ተዳዳሪ ግለሰባዊ, ብቸኛ የባለቤትነት መብቶች, እና
ገለልተኛ ተቋራጮች—ብቁ ናቸው. ንግዶች ጋር ተጨማሪ ከ 500 ሰራተኞች በተወሰኑ
ኢንዱስትሪዎች ውስጥ ብቁ ናቸው።
መቼ ማመልከት እንዳለበት
ከኤፕሪል ጀምሮ 3, 2020, ትናንሽ ንግዶች እና ብቸኛ የባለቤትነት መብት ማመልከት ይችላል.
ከኤፕሪል ጀምሮ 10, 2020, ገለልተኛ ተቋራጮች እና በግል ሥራ የሚሰሩ ግለሰቦች ማመልከት
ይችላሉ. የገንዘብ አቅሙ ስለነበረ በተቻለዎት ፍጥነት እንዲያመለክቱ እናበረታታዎታለን።
እንዴት ማመልከት እንደሚቻል
እንተ ይችላል ተግብር በኩል ማንኛውም ያለው SBA 7(a) አበዳሪ ወይም በፌደራል
ኢንሹራንስ በተከማቸ ተቀማጭ ተቋም በኩል, በፌዴራል የመድን ዋስትና ያለው የብድር
ማህበር ፣ እና የእርሻ ዱቤ ስርዓት ተቋም እየተሳተፈ ነው። እነዚህን ብድሮች ለማግኘት ሌሎች
ቁጥጥር የሚደረጉ አበዳሪዎች ይገኛሉ አንዴ ከፀደቁ እና በፕሮግራሙ ውስጥ ከተመዘገቡ.
ከአካባቢያዊ አበዳሪዎ ጋር መማከር አለብዎት እየተሳተፈ እንደሆነ. አበዳሪም ሆነ ተበዳሪም
ቢሆን ሁሉም ብድሮች ተመሳሳይ ውሎች ይኖሩታል. የተሳተፉ አበዳሪዎች ዝርዝር እንዲሁም
ተጨማሪ መረጃ እና ሙሉ ውሎች በ ላይ ይገኛሉ www.sba.gov.
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የደመወዝ ክፍያ ጥበቃ መርሃግብር በአነስተኛ ንግድ ይተገበራል አስተዳደር ከገንዘብ
ግምጃ ቤት (ዲፓርትመንት) ድጋፍ. አበዳሪዎች መጎብኘት አለበት www.sba.gov
ወይም www.coronavirus.gov ለተጨማሪ መረጃ.
ምንጭ: https://home.treasury.gov እንደ የ ሚያዚያ 12, 2020
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ይህንን ቅጽ አይሙሉ። የእንግሊዝኛውን ቅጽ ይሙሉ።
የደመወዝ ክፍያ ጥበቃ ፕሮግራም
ተበዳሪ ማመልከቻ ቅጽ
ፈትሽ አንድ:

ብቸኛ የባለቤትነት መብት ሽርክና C-Corp S-Corp LLC
ገለልተኛ ተቋራጭ ብቁ በግል ተዳዳሪ ግለሰባዊ
501(c)(3) ለትርፍ ያልሆነ 501(c)(19) ዘማቾች ድርጅት
የጎሳ ንግድ (ክፍል. 31(b)(2)(C) የ አነስተኛ የንግድ ሥራ ሕግ) ሌላ

የOMB ቁጥጥር ቁጥር:: 3245-0407
አገልግሎቱ የሚያበቃበት ቀን፡: 09/30/2020

DBA ወይም የሚመለከተው ከሆነ የንግድ ስም

የንግድ ሥራ ሕግ ስም
የንግድ አድራሻ

ንግድ TIN (EIN, SSN)

ንግድ ስልክ

(

)

ዋና ዕውቂያ

አማካይ ወርሃዊ የደመወዝ
ክፍያ:

$

የብድሩ ዓላማ
(ከአንድ በላይ ይምረጡ):

x 2.5 + EIDL, የተጣራ
የቅድሚያ (ተገቢነት
ካለው) እኩል ብድር
ጥያቄ:

የ ኢሜል አድራሻ

የሰራተኞች ብዛት:

$

☐የደመወዝ ክፍያ ☐ኪራይ / የቤት ብድር ፍላጎት ☐መገልገያዎች ☐ሌላ (ያብራሩ):

የአመልካች ባለቤትነት
የአመልካቹን የ 20% ወይም ከዚያ በላይ የሁሉም ባለቤቶች ይዘርዝሩ. አስፈላጊ ከሆነ የተለየ ወረቀት ያያይዙ።
የባለቤቱ ስም

ርዕስ

ባለቤትነት %

TIN (EIN, SSN)

አድራሻ

ከዚህ በታች ያሉት ጥያቄዎች (1) ወይም (2) “አዎ” ብለው ከመለሱ ብድሩ አይጸድቅም.
ጥያቄ
1.

2.

አዎ

አመልካቹ ነው ወይም የአመልካቹ ማንኛውም ባለቤት በአሁኑ ጊዜ ታግ .ል, የተሰረዘ ፣ እንዲታገድ የቀረበው ፣ አግባብነት የለውም
ተብሎ ተገለጸ,በዚህ ግብይት ውስጥ ከመሳተፍ በፈቃደኝነት ታግደዋል በማንኛውም የፌዴራል መምሪያ ወይም ኤጀንሲ ፣ወይም በአሁኑ
ጊዜ በማንኛውም ኪሳራ ውስጥ የተሳተፉ?

አይ

☐☐

አመልካቹ አለው, የአመልካቹ ማንኛውም ባለቤት ፣, ወይም ማናቸውም የንግድ ባለቤትነት የተያዘ ወይም ቁጥጥር የሚደረግበት ንግድ,
ቀጥተኛ ወይም ዋስትና ያለው ብድር ከየትኛውም ጊዜ ያገኛልSBA ወይም ማንኛውም ሌላ የፌዴራል ኤጄንሲ በአሁኑ ጊዜ ነፃነትን
የማያጣ ነው ወይም በአለፉት ሰባት ዓመታት ውስጥ ተበላሽቷል እና

☐☐

በመንግስት ላይ ኪሳራ አስከትሏል?

3.

አመልካቹ ነው ወይም የአመልካቹ ማንኛውም ባለቤት እና የሌላ ማንኛውም ንግድ ባለቤት, ወይም የተለመደው አስተዳደር ከ ጋር ፣ ሌላ
ማንኛውም
ንግድ?
እሺ ከሆነ, እነዚህን ሁሉ የንግድ ድርጅቶች ይዘርዝሩ እና ተጨማሪ ጽሑፍ ተብሎ በሚታወቅ በሌላ ሉህ ላይ ያለውን ግንኙነት
ያብራሩ A.

☐☐

4.

አለው አመልካቹ የተቀበለ SBA በጥር ወር መካከል የኢኮኖሚ አደጋ የአደጋ ብድር31, 2020 እና ሚያዚያ 3, 2020?እሺ ከሆነ,

☐☐

እንደ ተጨማሪ ነገር በሚታወቅ በተለየ ሉህ ላይ ዝርዝሮችን ያቅርቡ B.

ጥያቄዎች (5) ወይም (6) “አዎ” የሚል መልስ ከሰጡ ብድሩ አይጸድቅም.
ጥያቄ
5.

Yes

አመልካቹ ነው (አንድ ግለሰብ ከሆነ)ወይም በአመልካቹ መሠረት የአመልካች 20% ወይም ከዚያ በላይ የሆነ ማንኛውም ባለቤት ፣
የወንጀል መረጃ ፣ አደራደር ፣ ወይም መደበኛ የሆነ የወንጀል ክሶች በየትኛውም ስልጣን የሚቀርቡበት ሌላ መንገድ ፣ ወይም በአሁኑ ጊዜ
በእስር ላይ ወይም በሙከራ ጊዜያዊ ወይም በደመወዝ ክፍያ ላይ?
መጀመሪያ ምላሽዎን ለማረጋገጥ እዚህ ጋር የሚል ጥያቄ አንስተዋል 5 →

6.

No

☐

☐

☐ ☐

በአለፉት አምስት ዓመታት ውስጥ, ለማንኛውም ጥፋት ፣, አመልካች አለው (ግለሰቡ ከሆነ)ወይም የአመልካቹ 1) ባለቤት ማንኛውም)
ጥፋተኛ ሆኖ ተፈረደበት ፡፡ 2) ጥፋተኛነትን መማጸን; 3) የኑሮ ውድነት ተማፀነ; 4) በተመስጦ የተሰራ መሬት ላይ ተተከለ; ወይም 5)
በማንኛውም ዓይነት የጥፋተኝነት ወይም የሙከራ ጊዜ ላይ እንዲቀመጥ ይደረጋል (ጨምሮ ከፍርድ በፊት የሙከራ ጊዜ)?
መጀመሪያ ምላሽዎን ለማረጋገጥ እዚህ ጋር የሚል ጥያቄ አንስተዋል 6 →

7.

ከዚህ በላይ በአመልካቹ የደመወዝ ስሌት ስሌት ውስጥ ለተካተቱ የአመልካቾች ሰራተኞች ሁሉ ዋና ቦታ አሜሪካ ናት?

8.

አመልካቹ ነው አንድ ፍሬንች በ ውስጥ ተዘርዝሯል SBA ፍሬንች ማውጫ?

1
የ SBA ቅጽ 2483 (04/20)

☐
☐

☐
☐

MGCC - AMHARIC

ከዚህ በታች በመመዝገብ, እንተ የሚከተሉትን ውክልናዎች ያድርጉ, ፈቃድ እና ማረጋገጫዎች
ማረጋገጫዎች እና ፈቃድ
እኔ አረጋግጣለሁ:

በዚህ ቅጽ ውስጥ የተ ካተ ቱትን መግለ ጫዎ ች አንብቤያለ ሁ , በሕግ የሚጠየቁትን መግለጫዎች ጨምሮ እና አስፈፃሚ ትዕዛዞች, እና
እረዳቸዋለሁ .

አመልካቹ በወቅቱ በሥራ ላይ ባሉት ሕጎች መሠረት ብድር ለመቀበል ብቁ ነው ይህ መተግበሪያ ገብቷል ያ አለኝ ነበር በአነስተኛ ንግድ አስተዳደር
የተሰጠ (SBA) በክፍል ስር የደመወዝ ክፍያ ጥበቃ መርሃ ግብርን በመተግበር ላይ A, ርዕስ ለኮሮቫቫይረስ እርዳታ, እፎይታ, እና የኢኮኖሚ ደህንነት
ሕግ(የመኪናዎች ሕግ) (የደመወዝ መከላከያ ፕሮግራም ደንብ).
አመልካቹ (1) ገለልተኛ ተቋራጭ ነው, ብቁ የሆነ የግል ሠራተኛ ፣ ወይም ብቸኛ ባለቤቱ ወይም (2) ከ 500 ያልበለጡ ሠራተኞችን
ወይም ሠራተኞችን አይጨምርም ፣ ተገቢነት ያለው ፣, በአነስተኛ ንግድ አስተዳደር የተቋቋሙ የሰራተኞች ብዛት ውስጥ 13
C.F.R. 121.201 for the Applicant’s industry.
እታዘዛለሁ , በሚቻልበት ጊዜ ሁሉ, በዚህ ቅጽ ከሲቪል መብቶች እና ሌሎች ገደቦች ጋር።
ሁሉም አነስተኛ ንግድ አስተዳደር ብድር የሚያገኙት ገንዘብ በብድር ማመልከቻው ውስጥ በተጠቀሰው መሠረት ከቢዝነስ ጥበቃ ፕሮግራም ደንብ
ጋር በሚጣጣም መልኩ ከንግድ ጋር ለተዛመዱ ዓላማዎች ብቻ ይውላል ፡፡.
እስከሚቻል ድረስ , እኔ በአሜሪካ የተሰሩ መሳሪያዎችን እና ምርቶችን ብቻ እገዛለሁ.

አመልካቹ በፌዴራል ስ ር ህገ-ወጥ በሆነ ማንኛውም እንቅስቃሴ ውስጥ አልተ ሳተ ፈም , ግዛት ወይም የአካባቢ ህግ.
በአመልካቹ በጥር ወር መካከል በአነስተኛ የንግድ ሥራ ሕግ በአንቀጽ 7 (b) (2) መሠረት የተቀበለ ማንኛውም ብድር 31, 2020 እና
ኤፕሪል 3 ቀን 2020 የደመወዝ ክፍያ ወጪዎችን እና ሌሎች የክፍያ ሁኔታዎችን የሚደግፉ ብድሮች በክፍያ ሂሳብ መርሃግብር ደንብ መሠረት ሌላ
ዓላማ ነበር።
ግለሰቦች ለሆኑ አመልካቾች: በአነስተኛ ንግድ ሥራ ሕግ ለተፈቀደላቸ ው ፕሮ ግራሞች ብቁ መሆኔን ለመወሰን አነስተኛ የወንጀል ንግድ
አስተዳደር ከእኔ የወንጀል ፍትህ አካላት እንዲጠይቅ ፈቅጃለሁ , እንደተሻሻለው.
ማረጋገጫዎች
የአመልካቹ የተፈቀደለት ተወካይ ከዚህ በታች ላሉት በሙሉ በጥሩ እምነት መረጋገጥ አለበት በ ማስጀመር ከእያንዳንዳቸው ቀጥሎ:
አመልካቹ በየካቲት ወር ላይ ሥራ ላይ ነበር 15, 2020 የደመወዝ እና የደመወዝ ግብርን የሚከፍሉ ወይም ገለልተኛ ተቋራጮችን የሚከፍሉ ሰራተኞች
ነበሩት ፣ በቅጾች ላይ እንደተዘገበው1099-MISC.
የወቅቱ ኢኮኖሚያዊ አለመረጋጋት የአመልካቹን ቀጣይ ሥራ ለመደገፍ ይህ የብድር ጥያቄ አስፈላጊ ያደርገዋል.
ፈንድ ሠራተኞቹን ለማቆየት እና ደሞዝ ክፍያን ለመጠበቅ ወይም የሞርጌ ወለድ ክፍያዎች ፣ የሊዝ ክፍያዎች እና የፍጆታ ክፍያዎች ፣ በቼክኬክ
መርሃግብር መርሃግብር መሠረት እንደተጠቀሰው; ገባኝ tገንዘቡ ባልተፈቀደላቸው ዓላማዎች ጥቅም ላይ ከዋለ የፌዴራል መንግስት በህግ ተጠያቂ
ሊሆን እንደሚችል ፣ ለምሳሌ በማጭበርበር ክስ።
አመልካቹ በአመልካቹ የደመወዝ ክፍያ ላይ እንዲሁም የ ዶላር የደመወዝ ወጪዎችን መጠን የሚያረጋግጥ የሙሉ ጊዜ ተመጣጣኝ ሠራተኛ ብዛት
የሚያረጋግጥ የምስክር ወረቀት ይሰጣል ፣ ይህንን ብድር ተከትሎም ለስምንት ሳምንት ጊዜ የሚሸፍኑ የወለድ ወለድ ክፍያዎች ፣ የኪራይ ክፍያዎች
እና የተከፈሉ መገልገያዎች።
ለሰነዱ የሰራተኞች የደመወዝ ወጪ ድምር ብድር ይቅር እንደሚባል እገነዘባለሁ, የ ተ ከ ፈ ለ የ ቤ ት ወ ለ ድ ክ ፍ ያ ዎ ች , ሽፋን ያለው የቤት ኪራይ
ክፍያ ፣ እና ሽፋን ያላቸው መገልገያዎች ፣ እና ይቅር ከተባለው መጠን ከ 25% ያልበለጠ ለትርፍ ክፍያ ወጭዎች ሊሆኑ ይችላሉ።
ከየካቲት (የካቲት) መጀመሪያ ጀምሮ 15, 2020 እና እስከ ታህሳስ 31 ቀን 2020 ድረስ ያበቃል ፣ አመልካቹ በክፍያ ፍተሻ ጥበቃ መርሃግብር መሠረት ሌላ
ብድር አያገኝም ወይም አይቀበልም.
በዚህ መተግበሪያ ውስጥ የተሰጠው መረጃ የበለጠ አረጋግጣለሁ እና በሁሉም ደጋፊ ሰነዶች እና ቅጾች ውስጥ የቀረበው መረጃ በሁሉም
የቁሳዊ ረገድ እውነት እና ትክክለኛ ነው።ከትንሽ ንግድ አስተዳደር የተረጋገጠ ብድር ለማግኘት ሆን ብዬ የውሸት ቃል መስጠቱ
በሕጉ መሠረት በ 18 USC 1001 እና 3571 ዓመት ከአምስት ዓመት በማይበልጥ እስራት እና / ወይም እስከ 250,000 የአሜሪካ
ዶላር የገንዘብ መቀጮን እንደሚቀጣ ተረድቻለሁ ፡፡ ከ 15 USC 645 በታች ከሁለት ዓመት በማይበልጥ እስራት እና / ወይም ከ
5,000 ዶላር በማይበልጥ መቀጮ ፣ እና በፌደራል ኢንሹራንስ ለተቋቋመ ተቋም ከተሰጠ, ከ 18 USC 1014 በታች ዕድሜው ከሠላሳ
ዓመት በማይበልጥ እስራት እና / ወይም በማይበልጥ መቀጮ ይቀጣል $1,000,000.

የቀረቡትን አስፈላጊ ሰነዶች በመጠቀም አበዳሪው
ሊያጋራ እንደሚችል መገንዘብ እና መስማማት
ለአነስተኛ ንግድ አስተዳደር ፈቃድ ላላቸው
መስፈርቶች እና ሁሉም አነስተኛ ንግድ

ብቁ የብድር መጠኑን እንደሚያረጋግጥ አውቃለሁ.
ገ ባ ኝ , አበዳሪ ማንኛውንም የግብር መረጃ
ያ የኢንስፔክተር ጀነራል የተፈቀደላቸውን የአነስተኛ ንግድ አስተዳደር ቢሮ ተወካዮችን ጨምሮ
ተወካዮች አቅርቤያለሁ, በ አ ነ ስ ተ ኛ
ንግድ
አስተዳደር
የብድር
መርሃ
ግብር
አስተዳደር ግምገማዎች ለማክበር ዓላማ።
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_________________________________________________________
የተፈቀደለት ተወካይ ፊርማ የ አ መ ል ካ ች

________________________
ቀን

የህትመት ስም

ርዕስ
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ደመወዝ ክፍያ ጥበቃ
ፕሮግራም
ተበዳሪ ማመልከቻ ቅጽ
የዚህ ቅጽ ዓላማ:
ይህ ቅጽ በአመልካቹ በተፈቀደለት ተወካይ መሞላት አለበት እና ለሳማርል ንግድ አስተዳደር ተሳታፊ አበዳሪ ተረከበ ፡፡ የተጠየቀውን መረጃ ማስገባት
ለገንዘብ ድጋፍ ብቁ መሆንን በተመለከተ ውሳኔ ለመስጠት ያስፈልጋል ፡፡ መረጃውን አለመስጠት በዚያ ውሳኔ ላይ ለውጥ ያስከትላል ፡፡
ይህን ቅጽ ለማጠናቀቅ መመሪያዎች:
ከአክብሮት ጋር “የብድሩ ዓላማ,” የደመወዝ ክፍያ ለሠራተኞቹ የማካካሻ ክፍያን ያካትታል (የማን ዋና የመኖሪያ ቦታ አሜሪካ ነው)ደመወዝ ፣ ደመወዝ ፣
ኮሚሽኖች ወይም ተመሳሳይ ካሳ ይከፈላል ፤ የገንዘብ ምክሮች ወይም ተመጣጣኝ (ያለፉ ምክሮችን በአሠሪ መረጃዎች ላይ በመመርኮዝ ወይም እንደዚህ
ዓይነት መዛግብቶች በሌሉበት በእነዚያ ምክሮች ውስጥ ምክንያታዊ እና መልካም እምነት ያለው አሰሪ ግምት); ለእረፍት ፣ ለወላጅ ፣ ለቤተሰብ ፣ ለሕክምና
ወይም ለታመመ ክፍያ ክፍያ; ለመለየት ወይም ለማሰናበት አበል; የቡድን የጤና እንክብካቤ ሽፋን ለሚያካትተው ለሠራተኞች ጥቅሞች ክፍያ ፣
የኢንሹራንስ አረቦን ጨምሮ, እና ጡረታ; ለሠራተኞች ካሳ የሚገመገሙ የስቴት እና የአከባቢ ግብርዎች ክፍያ; እና ለግል ተቋራጭ ወይም ብቸኛ ባለቤትነት
፣ ደሞዝ ፣ ኮሚሽኖች ፣ ገቢ ፣ ወይም ከግል ሥራ ወይም ተመሳሳይ ካሳ የተጣራ ገቢ።

ለማስላት ዓላማዎች “አማካይ ወርሃዊ የደመወዝ ክፍያ,” አብዛኛዎቹ አመልካቾች አማካይ ወርሃዊ የደመወዝ ክፍያ ይጠቀማሉ 2019,
ለእያንዳንዱ ሰራተኛ በየዓመቱ ከ 100,000 ዶላር በላይ ወጪዎችን ሳያካትት። ለወቅታዊ ንግዶች አመልካቹ በየካቲት ወር ውስጥ ለተጠቀሰው ጊዜ አማካይ
ወርሃዊ የደመወዝ ክፍያ ለመጠቀም ሊመርጥ ይችላል 15, 2019 እና ሰኔ 30, 2019, ለእያንዳንዱ ሰራተኛ በየዓመቱ ከ 100,000 ዶላር በላይ ወጪዎችን
ሳያካትት።
ለአዳዲስ ንግዶች, አማካይ ወርሃዊ የደመወዝ ክፍያ ከጥር ጀምሮ ያለውን ሰዓት በመጠቀም ሊሰላ ይችላል 1, 2020 ለ የካቲት 29, 2020,
ለእያንዳንዱ ሰራተኛ በየዓመቱ ከ 100,000 ዶላር በላይ ወጪዎችን ሳያካትት።.
አመልካቹ የኢኮኖሚያዊ አደጋ አደጋ ብድሩን እንደገና የሚያድስ ከሆነ (EIDL): በጥር መካከል የተከሰተውን ኢኮኖሚያዊ ጉዳት አደጋ ብድር በጣም
አስገራሚ መጠን ይጨምሩ 31, 2020 እና ኤፕሪል 3, 2020, በቅጹ ላይ እንደተመለከተው የብድር አደጋ COVID-19 ብድር በኢኮኖሚያዊ ጉዳት አደጋ ብድር
ስር ከማንኛውም “መሻሻል” መጠን ያነሰ ነው ፡፡
ከዚህ በታች የተዘረዘሩት ሁሉም አካላት በ ውስጥ እንደተመለከተው የአመልካቹ ባለቤቶች እንደሆኑ ይቆጠራሉ 13 CFR ክፍል 120.10, እንዲሁም “ኃላፊዎች”:
ለአንድ የግል ባለቤትነት ፣ ብቸኛው የባለቤትነት መብት;
ለሽርክና ፣ ለሁሉም አጠቃላይ አጋሮች, እና ሁሉም ውስን የሆኑ ባለድርሻ አካላት 20%ወይም ከኩባንያው ፍትህ የበለጠ;
ለድርጅት, ሁሉም 20% ወይም ከዚያ በላይ የኮርፖሬሽኑ ባለቤቶች;

ለ ተ ወ ሰ ኑ የ ኃ ላ ፊ ነ ት ግ ዴ ታ ዎ ች ኩ ባ ን ያ ዎ ች , ሁሉም አባላት የኩባንያውን 20% እና ከዚያ በላይ ይይዛሉ; እና,
ማንኛውም ባለአደራ (አመልካቹ በእምነት የተያዙ ከሆነ).
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