ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Το Πρόγραμμα Προστασίας Μισθοδοσίας παρέχει στις μικρές επιχειρήσεις κεφάλαια για να
πληρώσουν έως και 8 εβδομάδες κόστους μισθοδοσίας συμπεριλαμβανομένων των παροχών. Τα
κεφάλαια μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την καταβολή τόκων επί στεγαστικών δανείων,
ενοικίων και υπηρεσιών κοινής ωφέλειας.
Πλήρης Παραγραφή
Τα κεφάλαια παρέχονται με τη μορφή δανείων που θα παραγράφονται πλήρως όταν
χρησιμοποιούνται για τα έξοδα μισθοδοσίας, τους τόκους υποθηκών, τα ενοίκια και τις υπηρεσίες
κοινής ωφέλειας (λόγω πιθανής υψηλής συνδρομής, τουλάχιστον το 75% του ποσού που έχει
παραγραφεί πρέπει να έχει χρησιμοποιηθεί για μισθοδοσία). Οι πληρωμές δανείου θα αναβληθούν
επίσης για έξι μήνες. Δεν απαιτούνται εξασφαλίσεις ή προσωπικές εγγυήσεις. Ούτε η κυβέρνηση
ούτε οι δανειστές θα χρεώσουν τέλη στις μικρές επιχειρήσεις.
Πρέπει να Κρατήσετε τους Εργαζόμενους στη Μισθοδοσία ή να τους Επαναπροσλάβετε
Γρήγορα
Η παραγραφή απαιτεί ο εργοδότης να κρατήσει ή να επαναπροσλάβει γρήγορα τους υπαλλήλους και
να διατηρήσει το χρηματικό επίπεδο μισθών. Η παραγραφή θα μειωθεί εάν μειωθεί ο αριθμός των
υπαλλήλων πλήρης απασχόλησης ή εάν μειωθούν οι μισθοί.
Επιλέξιμες όλες οι μικρές επιχειρήσεις
Οι μικρές επιχειρήσεις με 500 ή λιγότερους υπαλλήλους — συμπεριλαμβανομένων μη
κερδοσκοπικών οργανώσεων, οργανώσεων βετεράνων, μειονοτήτων, αυτοαπασχολούμενων
ατόμων, ατομικών επιχειρήσεων και ανεξάρτητων εργολάβων — είναι επιλέξιμες. Επιχειρήσεις με
περισσότερους από 500 υπαλλήλους είναι επιλέξιμες σε ορισμένες βιομηχανίες.
Πότε να κάνετε αίτηση
Από τις 3 Απριλίου 2020, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση οι μικρές και ατομικές επιχειρήσεις. Από
τις 10 Απριλίου 2020, μπορούν να υποβάλουν αίτηση οι ανεξάρτητοι εργολάβοι και οι
αυτοαπασχολούμενοι. Σας συμβουλεύουμε να υποβάλλετε αίτηση όσο πιο γρήγορα μπορείτε, επειδή
υπάρχει ανώτατο όριο χρηματοδότησης.
Πώς να κάνετε αίτηση
Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση μέσω οποιουδήποτε υφιστάμενου πιστωτικού ιδρύματος SBA (Small
Business Administration – Διοίκηση Μικρών Επιχειρήσεων)7(a) ή μέσω ομοσπονδιακού
ασφαλισμένου ιδρύματος αποθετηρίων, ασφαλιστικής ομοσπονδίας και οργανισμού πιστωτικού
συστήματος που συμμετέχει. Άλλοι δανειστές θα είναι διαθέσιμοι για να προσφέρουν αυτά τα δάνεια
μόλις εγκριθούν και εγγραφούν στο πρόγραμμα. Θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον τοπικό δανειστή
σας σχετικά με το εάν συμμετέχει. Όλα τα δάνεια θα έχουν τους ίδιους όρους ανεξάρτητα από τον
δανειστή ή τον δανειολήπτη. Μια λίστα με τους συμμετέχοντες δανειστές, καθώς και πρόσθετες
πληροφορίες και πλήρεις όρους, μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση www.sba.gov.
Το Πρόγραμμα Προστασίας Μισθοδοσίας εφαρμόζεται από τη Διοίκηση Μικρών
Επιχειρήσεων με την υποστήριξη του Υπουργείου Οικονομικών. Οι δανειστές θα πρέπει
επίσης να επισκεφθούν τη διεύθυνση www.sba.gov ή www.coronavirus.gov για περισσότερες
πληροφορίες.
Πηγή: https://home.treasury.gov Από τις 12 Απριλίου 2020
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Πρόγραμμα Προστασίας Μισθοδοσίας
Έντυπο αίτησης δανειολήπτη
Επιλέξτε ένα:

Ατομική επιχείρηση Συνεταιρισμός C-Corp S-Corp LLC
Ανεξάρτητος εργολάβος Επιλέξιμος αυτοαπασχολούμενος
501(c)(3) ΜΚΟ 501(c)(19) οργανώσεις βετεράνων
Μειονοτήτων (τομ. 31(b)(2)(C) Πράξης Μικρών Εταιριών) Άλλο

Αρ. ελέγχου OMB: 3245-0407
Ημερομηνία λήξης: 09/30/2020
Εμπορική Επωνυμία εάν υπάρχει

Ονομασία Επιχείρησης
Διεύθυνση Επιχείρησης

ΑΦΜ Επιχ. (ΑΤΕ,
ΑΜΚΑ)
Πρωταρχική Επαφή

Μέση Μηνιαία Μισθοδοσία: $
Σκοπός του Δανείου
(επιλέξτε πάνω από ένα):

x 2.5 + EIDL, Καθαρές
Προκαταβολές (αν
ισχύουν) Ισούται με Δάνειο
Request:

$

Τηλέφωνο Επιχ.

(

)

-

Email_________________

Αριθμός Υπαλλήλων:

☐Μισθοδοσία ☐ Τόκοι Μισθώσεων / Υποθηκών ☐Κοινή Ωφέλεια ☐Άλλο (εξηγήστε):______________
Κυριότητα Αιτούντος

Αναφέρετε όλους τους κατόχους του 20% ή περισσότερο των ιδίων κεφαλαίων του Αιτούντος. Επισυνάψτε ένα ξεχωριστό φύλλο, εάν
είναι απαραίτητο.
Ονοματεπώνυμο

Τίτλος

Κυριότητα %

ΑΦΜ (ΑΤΕ, ΑΜΚΑ)

Διεύθυνση

Εάν απαντηθούν ερωτήσεις (1) ή (2) παρακάτω "Ναι", το δάνειο δεν θα εγκριθεί.
Ερώτηση

Ναι

Μήπως ο Αιτών ή οποιοσδήποτε κάτοχος του Αιτούντος έχει ανασταλεί, απαγορευτεί, προταθεί για αποκλεισμό, κηρυχθεί

μη επιλέξιμος, αποκλείεται οικειοθελώς από τη συμμετοχή σε αυτήν τη συναλλαγή από οποιοδήποτε ομοσπονδιακό τμήμα ή
☐
οργανισμό, ή εμπλέκεται επί του παρόντος σε πτώχευση;?
Έχει ο αιτών, οποιοσδήποτε κάτοχος του αιτούντος ή οποιαδήποτε επιχείρηση που ανήκει ή ελέγχεται από κάποιον από αυτούς,
2. ποτέ λάβει ένα άμεσο ή εγγυημένο δάνειο από την SBA ή από οποιαδήποτε άλλη Ομοσπονδιακή υπηρεσία η οποία είναι
☐
σήμερα παράνομη ή έχει πτωχεύσει τα τελευταία 7 χρόνια και έχει προκαλέσει απώλεια για την κυβέρνηση;

Όχι

1.

3.

Είναι ο Αιτών ή οποιοσδήποτε ιδιοκτήτης του Αιτούντος κάτοχος οποιασδήποτε άλλης επιχείρησης ή έχει κοινή διαχείριση με
οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση; Εάν ναι, καταγράψτε όλες αυτές τις επιχειρήσεις και περιγράψτε τη σχέση σε ένα ξεχωριστό
φύλλο που προσδιορίζεται ως προσθήκη Α.

Έχει λάβει ο αιτών ένα δάνειο οικονομικής ζημίας από την SBA από τις 31 Ιανουαρίου 2020 έως τις 3 Απριλίου 2020; Εάν ναι,
4. δώστε λεπτομέρειες σε ξεχωριστό φύλλο που χαρακτηρίζεται ως προσθήκη Β.

Εάν απαντηθούν ερωτήσεις (5) ή (6) παρακάτω "Ναι", το δάνειο δεν θα εγκριθεί.
Ερώτηση

☐
☐

☐

☐

☐

☐

Ναι

Όχι

5. Ο Αιτών (εάν φυσικό πρόσωπο) ή οποιοδήποτε άτομο που κατέχει το 20% ή περισσότερο των ιδίων κεφαλαίων του Αιτούντος
υπόκειται σε κατηγορητήρια, παραπομπές ή άλλα μέσα με τα οποία του ασκούνται επίσημες ποινικές κατηγορίες σε
οποιαδήποτε δικαιοδοσία, ή είναι επί του παρόντος φυλακισμένος, ή έχει τεθεί ελεύθερος υπό όρους;
Αρχικά εδώ για επιβεβαίωση στην Ερώτηση 5  ______________________
6. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 5 ετών, για οποιοδήποτε έγκλημα, ο Αιτών (εάν φυσικό πρόσωπο) ή οποιοσδήποτε κάτοχος
του αιτούντος έχει 1) καταδικαστεί 2) κριθεί ένοχος 3) επικαλεσθεί οιονεί παραδοχή ενοχής 4) τοποθετηθεί σε προδικαστική
ακρόαση ή 5) αφεθεί ελεύθερος υπό περιοριστικούς όρους;
Αρχικά εδώ για επιβεβαίωση στην Ερώτηση 6  ______________________
7. Είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες ο κύριος τόπος διαμονής για όλους τους υπαλλήλους του αιτούντος που περιλαμβάνονται στον
υπολογισμό μισθοδοσίας του αιτούντος παραπάνω;
8. Είναι ο Αιτών ένα φραντσάιζ που παρατίθεται στον Κατάλογο Φραντσάιζ της SBA;
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Πρόγραμμα Προστασίας Μισθοδοσίας
Έντυπο αίτησης δανειολήπτη
Με την υπογραφή σας παρακάτω, κάνετε τις ακόλουθες δηλώσεις, εξουσιοδοτήσεις και πιστοποιήσεις
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
Βεβαιώνω ότι:
Έχω διαβάσει τις δηλώσεις που περιλαμβάνονται σε αυτήν την αίτηση, συμπεριλαμβανομένων των δηλώσεων που απαιτούνται από το
νόμο και τα εκτελεστικά σώματα και τις κατανοώ.
Ο Αιτών είναι επιλέξιμος να λάβει δάνειο σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες κατά την υποβολή της αίτησης που έχουν εκδοθεί από τη
Διοίκηση Μικρών Επιχειρήσεων (SBA) που εφαρμόζει το Πρόγραμμα Προστασίας Μισθοδοσίας σύμφωνα με το Τμήμα Α, Τίτλος Ι
του Coronavirus Aid, Relief, και νόμου περί οικονομικής ασφάλειας (νόμος CARES) (κανόνας προγράμματος προστασίας
μισθοδοσίας).
Ο Αιτών (1) είναι ανεξάρτητος εργολάβος, επιλέξιμος αυτοαπασχολούμενος ή ατομική επιχείρηση ή (2) δεν απασχολεί περισσότερα από
500 άτομα ή υπαλλήλους ή, κατά περίπτωση, από το πρότυπο μεγέθους σε αριθμό υπαλλήλων που ορίζει η SBA στο 13 C.F.R. 121.201
για τη βιομηχανία του αιτούντος.
Θα συμμορφωθώ, όποτε είναι απαραίτητο, με τα πολιτικά δικαιώματα και άλλους περιορισμούς που ορίζονται σε αυτή την αίτηση.
Όλα τα έσοδα από δάνεια της SBA θα χρησιμοποιηθούν μόνο για επιχειρηματικούς σκοπούς, όπως καθορίζονται στην αίτηση δανείου
και σύμφωνα με τον Κανονισμό του Προγράμματος Προστασίας Μισθοδοσίας.
Στο βαθμό που είναι εφικτό, θα αγοράσω μόνο αμερικανικό εξοπλισμό και προϊόντα.
Ο αιτών δεν ασκεί καμία δραστηριότητα που είναι παράνομη βάσει ομοσπονδιακού, κρατικού ή τοπικού νόμου.
Κάθε δάνειο που έλαβε ο αιτών βάσει του άρθρου 7 (b) (2) του Νόμου για τις Μικρές Επιχειρήσεις μεταξύ 31 Ιανουαρίου 2020 και 3
Απριλίου 2020 προοριζόταν για σκοπούς διαφορετικούς από την καταβολή του κόστους μισθοδοσίας και για άλλα δάνεια
επιτρεπόμενων χρήσεων βάσει του κανόνα του Προγράμματος Προστασίας Μισθοδοσίας.
Για αιτούντες που είναι φυσικά πρόσωπα: Εξουσιοδοτώ το SBA να ζητήσει πληροφορίες σχετικά με το προσωπικό μου ποινικό μητρώο από τις
υπηρεσίες δικαιοσύνης με σκοπό τον καθορισμό της επιλεξιμότητάς μου για προγράμματα που έχουν εγκριθεί από το Small Business Act, όπως
τροποποιήθηκε.
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του Αιτούντα πρέπει να πιστοποιήσει καλή τη πίστη σε όλα τα παρακάτω βάζοντας τα αρχικά
του δίπλα σε κάθε ένα:

_____ Ο Αιτών ήταν σε λειτουργία στις 15 Φεβρουαρίου 2020 και είχε εργαζόμενους για τους οποίους πλήρωσε μισθούς και
φόρους μισθοδοσίας ή μίσθωσε ανεξάρτητους εργολάβους, όπως αναφέρεται στο έντυπο 1099-MISC.

_____ Η τρέχουσα οικονομική αβεβαιότητα καθιστά αυτό το αίτημα δανείου απαραίτητο για την υποστήριξη των τρεχουσών
εργασιών του Αιτούντος.

_____ Τα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν για τη συνέχιση της απασχόλησης των εργαζομένων και τη διατήρηση μισθοδοσίας ή
την καταβολή τόκων υποθηκών, πληρωμών μισθωμάτων και πληρωμών των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, όπως
καθορίζεται στον κανόνα του Προγράμματος Προστασίας Μισθοδοσίας. Κατανοώ ότι εάν τα χρήματα χρησιμοποιούνται
εν γνώσει μου για μη εξουσιοδοτημένους σκοπούς, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση μπορεί να με θεωρήσει νομικά υπεύθυνο,
όπως για κατηγορίες απάτης.

_____ Ο Αιτών θα παράσχει στον δανειστή τεκμηρίωση που θα επαληθεύει τον αριθμό των ισοδύναμων υπαλλήλων πλήρους
απασχόλησης στη μισθοδοσία του αιτούντος, καθώς και τα ποσά εξόδων μισθοδοσίας σε δολάρια, που θα καλύπτουν και
πληρωμές τόκων ενυπόθηκων δανείων, πληρωμές ενοικίων και υπηρεσίες κοινής ωφέλειας για την περίοδο οκτώ
εβδομάδων μετά αυτό το δάνειο.

_____ Κατανοώ ότι η παραγραφή του δανείου θα παρέχεται για το άθροισμα των τεκμηριωμένων δαπανών μισθοδοσίας, των
καλυμμένων πληρωμών των τόκων στεγαστικών δανείων, των καλυμμένων πληρωμών ενοικίου και των καλυμμένων
υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, και όχι περισσότερο από το 25% του ποσού που παραγράφεται μπορεί να αφορά μη
μισθολογικό κόστος.

_____ Κατά την περίοδο που αρχίζει στις 15 Φεβρουαρίου 2020 και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2020, ο Αιτών δεν έλαβε και δεν
θα λάβει άλλο δάνειο στο πλαίσιο του Προγράμματος Προστασίας Μισθοδοσίας.

_____ Πιστοποιώ επίσης ότι οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτήν την αίτηση και οι πληροφορίες που παρέχονται σε όλα τα
δικαιολογητικά έγγραφα και έντυπα είναι αληθείς και ακριβείς από κάθε ουσιώδη άποψη. Καταλαβαίνω ότι με τη συνειδητή κατάθεση
ψευδούς δήλωσης για τη λήψη εγγυημένου δανείου από την SBA τιμωρείται σύμφωνα με το νόμο, συμπεριλαμβανομένων των 18 USC
1001 και 3571 με φυλάκιση όχι μεγαλύτερο των πέντε ετών και/ή χρηματική ποινή μέχρι 250.000 $, των 15 USC 645 με φυλάκιση όχι
μεγαλύτερη των δύο ετών ή/και πρόστιμο όχι μεγαλύτερη από 5.000 $. και, εάν υποβληθεί σε ομοσπονδιακό ασφαλισμένο ίδρυμα, των
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18 USC 1014 με φυλάκιση το πολύ τριάντα ετών και/ή πρόστιμο όχι μεγαλύτερο από 1.000.000 $.

_____ Αναγνωρίζω ότι ο δανειστής θα επιβεβαιώσει το επιλέξιμο ποσό δανείου χρησιμοποιώντας τα απαιτούμενα έγγραφα που έχουν
υποβληθεί. Κατανοώ, συμφωνώ και αναγνωρίζω ότι ο Δανειστής μπορεί να μοιραστεί τις φορολογικές πληροφορίες που παρέδωσα με
τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους της SBA, συμπεριλαμβανομένων των εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του Γραφείου Γενικού
Επιθεωρητή της SBA, με σκοπό την συμμόρφωση με τις Απαιτήσεις του Προγράμματος Δανείων SBA και όλες τις αναθεωρήσεις SBA.

Υπογραφή Eξουσιοδοτημένου Aντιπροσώπου του Aιτούντος

Ημερομηνία

____________________________________________________________
Όνομα ολογράφως με κεφαλαία

________________________
Τίτλος
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Σκοπός αυτού του έντυπου:
Αυτό το έντυπο πρέπει να συμπληρωθεί από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του Αιτούντος και να υποβληθεί στον Συμμετέχοντα Δανειστή
σας στο SBA. Απαιτείται υποβολή των ζητούμενων πληροφοριών για να παρθεί η απόφαση σχετικά με την επιλεξιμότητα για οικονομική
βοήθεια. Η αποτυχία υποβολής των πληροφοριών θα επηρεάσει αυτήν την απόφαση.
Οδηγίες για τη συμπλήρωση αυτού του εντύπου:
Όσον αφορά τον «σκοπό του δανείου», το κόστος μισθοδοσίας συνίσταται από την αποζημίωση των υπαλλήλων (των οποίων ο κύριος τόπος
διαμονής είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες) με τη μορφή μισθών, προμηθειών ή παρόμοιας αποζημίωσης · φιλοδωρήματα σε μετρητά ή ισοδύναμο
(βάσει των εγγράφων εργοδότη των παρελθόντων φιλοδωρημάτων ή, ελλείψει τέτοιων αρχείων, μια εύλογη και εύπιστη εκτίμηση του εργοδότη
για τέτοια φιλοδωρήματα) · πληρωμή για διακοπές, γονική, οικογενειακή, ιατρική ή αναρρωτική άδεια · αποζημίωση για διαχωρισμό ή απόλυση ·
πληρωμή για παροχές σε εργαζόμενους που συνίστανται σε ομαδική κάλυψη υγειονομικής περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένων ασφαλίστρων και
συνταξιοδότησης · καταβολή των κρατικών και τοπικών φόρων που υπολογίζονται για την αποζημίωση των εργαζομένων · και για ανεξάρτητο
ανάδοχο ή μοναδικό δικαιούχο, μισθούς, προμήθειες, έσοδα ή καθαρά κέρδη από αυτοαπασχόληση ή παρόμοια αποζημίωση.
Για τους σκοπούς του υπολογισμού της «Μέσης Μηνιαίας Μισθοδοσίας», οι περισσότεροι αιτούντες θα χρησιμοποιήσουν τη μέση μηνιαία
μισθοδοσία για το 2019, εξαιρουμένου του κόστους $ 100.000 σε ετήσια βάση για κάθε εργαζόμενο. Για τις εποχιακές επιχειρήσεις, ο Αιτών
μπορεί να επιλέξει να χρησιμοποιήσει αντ’ αυτού τη μέση μηνιαία μισθοδοσία για το χρονικό διάστημα μεταξύ 15 Φεβρουαρίου 2019 και 30
Ιουνίου 2019, εξαιρουμένων των δαπανών άνω των $ 100.000 σε ετήσια βάση για κάθε εργαζόμενο. Για νέες επιχειρήσεις, η μέση μηνιαία
μισθοδοσία μπορεί να υπολογιστεί χρησιμοποιώντας τη χρονική περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2020 έως τις 29 Φεβρουαρίου 2020,
εξαιρουμένου των δαπανών άνω των $ 100.000 σε ετήσια βάση για κάθε εργαζόμενο.
Εάν ο αιτών αναχρηματοδοτεί ένα Δάνειο Οικονομικής Απώλειας σε Περίπτωση Καταστροφής (EIDL): Προσθέστε το εκκρεμές ποσό ενός EIDL
που πραγματοποιήθηκε μεταξύ 31 Ιανουαρίου 2020 και 3 Απριλίου 2020, μείον το ποσό οποιασδήποτε «προκαταβολής» βάσει δανείου EIDL
COVID-19, στο Αίτημα Δανείου όπως αναφέρεται στη φόρμα.
Όλα τα μέρη που απαριθμούνται κατωτέρω θεωρούνται ιδιοκτήτες του αιτούντος όπως ορίζεται στο 13 CFR § 120.10, καθώς και οι
"εντολοδόχοι":
Για μοναδική ιδιοκτησία, ο μοναδικός ιδιοκτήτης.
Για έναν συνεταιρισμό, όλοι οι γενικοί συνεργάτες και όλοι οι περιορισμένοι συνεργάτες που κατέχουν το 20% ή περισσότερο των
ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας.
Για μια εταιρεία, όλοι οι ιδιοκτήτες του 20% ή περισσότερο της εταιρείας.
Για τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, όλα τα μέλη που κατέχουν το 20% ή περισσότερο της εταιρείας · και
Οποιοσδήποτε Έμπιστος (εάν ο Αιτών ανήκει σε καταπιστευματοδόχο).
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