
 

Programa de subsídio para pequenas empresas do RI - 
Exemplo de formulário 

 

 

O Programa de Auxílio a Pequenas Empresas de Rhode Island oferece subsídios de $ 5.000 para pequenas 
empresas sediadas em Rhode Island que sofreram financeiramente devido à pandemia COVID-19. As inscrições 
serão aceitas por ordem de chegada, de quinta-feira, 15 de abril de 2021, até sexta-feira, 30 de abril de 2021. 

 
Guarde cópias da documentação de apoio, pois pode ser solicitado que você forneça tais documentos durante o 
processo de revisão. Você deve guardar esses documentos por três anos como condição para receber este subsídio. 

Todas as inscrições são feitas sob pena de perjúrio e as informações fornecidas estão sujeitas a auditoria. Qualquer 
informação de inscrição considerada intencionalmente enganosa ou fraudulenta estará sujeita a encaminhamento ao 
Procurador-Geral para processo. Em conexão com os procedimentos de auditoria, os candidatos podem ser 
solicitados a fornecer informações adicionais, incluindo documentos de apoio, para complementar e verificar as 
informações fornecidas na inscrição ou obtidas de outra forma pela Rhode Island Commerce Corporation. 

 

NOTE QUE ESTE NÃO É UM APLICATIVO OFICIAL. ESTA É UMA AMOSTRA APENAS PARA REFERÊNCIA 

SEU APLICATIVO OFICIAL DEVE SER ENVIADO ONLINE EM RELIEFGRANT.COMMERCERI.COM 
 
 

INFORMAÇÕES DO CANDIDATO 

Nome da Empresa: 
Este é o nome que aparece no registro do Secretário de Estado ou Formulários Fiscais da empresa. Para um contribuinte do Schedule C, este é o nome da pessoa que declara os impostos. Um exemplo é John Doe. 

 
DBA de Negócios: 
Esse é o nome pelo qual a empresa é conhecida. Um exemplo são os bagels de Johnny. Insira se for diferente do nome da entidade legal. 

  
 
Endereço Físico: 
Este é o local físico da empresa. Para um único proprietário, pode ser um endereço residencial. Insira cidade, estado e código postal. 

 
O seu endereço de correspondência é diferente do seu endereço físico? 
É aqui que a empresa recebe sua correspondência. Pode ser o mesmo que o endereço físico. Um exemplo disso é quando uma empresa usa uma caixa postal para receber sua correspondência, em vez da entrega da 
correspondência na empresa. Os prêmios de subsídios serão enviados para este endereço, se houver; se nenhum endereço de correspondência for fornecido, os prêmios do subsídio serão enviados para o local físico 

da empresa. 

SIM NÃO 
 
Endereço de correspondência: 
É aqui que a empresa recebe sua correspondência. Pode ser o mesmo que o endereço físico. Um exemplo disso é quando uma empresa usa uma caixa postal para receber sua correspondência, em vez da entrega da 
correspondência na empresa. Os prêmios de subsídios serão enviados para este endereço, se houver; se nenhum endereço de correspondência for fornecido, os prêmios do subsídio serão enviados para o local físico 

da empresa. Insira a cidade, o estado e o código postal. 

 
Telefone: 
Forneça o número de telefone associado à empresa. 

 
 



 

Endereço de e-mail: 
Este é o endereço de e-mail que a empresa usa para receber correio eletrônico.  

 
Confirme o endereço de e-mail: 
Este é o mesmo endereço de e-mail acima que a empresa usa para receber correio eletrônico. Ele é comparado ao endereço de e-mail acima para garantir que não haja erros quando for inserido. 
 



 

Como você ficou sabendo desse programa de 
subsídios? 
 

Boca a boca Facebook Twitter Mailing 

 
 

E-
mail 

Parceiro da 
Comunidade 
ou direto TV ou na mídia de notícias Outros 

 

         
 
 
INFORMAÇÕES DO PROPRIETÁRIO 
Digite o nome do proprietário que preencheu este formulário. Este deve ser um proprietário majoritário. 
 
Nome do proprietário: 
Digite o nome do proprietário que preencheu este formulário. 

Sobrenome do proprietário: 
Digite o sobrenome do proprietário que preencheu este formulário. 

 

  
 

E-mail do proprietário: 
Digite o e-mail do proprietário que preencheu este 
formulário. 

Telefone do proprietário: 
Digite o telefone do proprietário que está preenchendo este formulário.

 

  
 
Número do seguro social do proprietário: 
Digite o número do seguro social ou número de identificação de 
contribuinte individual do proprietário que preenche este formulário. 

O candidato solicita serviços de suporte adicionais ou assistência de 
tradução? 

SIM NÃO 
 
 

 
Você está trabalhando com um preparador ou parceiro de assistência técnica para preencher esta inscrição que deseja autorizar a se comunicar 
em seu nome e receber comunicações sobre o status da sua inscrição? Liste o nome e o endereço de e-mail da pessoa que você gostaria de 
autorizar a se comunicar em seu nome e receber comunicações sobre o status de sua inscrição. 
 
 
Nome do preparador / parceiro: 
Digite o primeiro nome do preparador / parceiro que está preenchendo 
esta inscrição. 

Sobrenome do preparador / parceiro: 
Digite o sobrenome do preparador / parceiro que está preenchendo esta inscrição. 

 

  
 

 
E-mail do preparador / parceiro: 
Digite o e-mail do preparador / parceiro que está preenchendo esta 
inscrição 

Telefone do preparador / parceiro: 
Digite o telefone do preparador / parceiro que está preenchendo esta inscrição.

 

  
 

 
INFORMAÇÃO DE NEGÓCIOS 

Tipo ou estrutura de 
entidade: 

 
Propriedade individual 

 
 

Cooperativa C o S Corporation 

Year of Business Formation: 
When did the business start operating? Options are pre-2019, 2019, or 2020. 

   
 Parceria de Empresa de Responsabilidade Limitada (LLC)  Parceria Limitada 

 
Número atual de funcionários, excluindo o proprietário. 

Por favor, digite o número de funcionários que você tem atualmente. Por favor, note que isso não afeta o valor do 

prémio ou a elegibilidade. Você pode incluir 1099 empreiteiros, que trabalham para o negócio. 



 

Selecione o tipo de número de identificação fiscal que você usa para arquivar seus impostos de negócios: 
Este é o número que você usa para o seu negócio. 
 

Número do Seguro Social      Numero do ID Número de identificação do empregador       

SSN / TIN / EIN: 
 Os proprietários únicos reinserirem seu SSN ou adicionem o EIN aqui. As entidades incorporadas devem inserir seu EIN ou TIN aqui. 

Indústria Primária:  
Selecione na lista abaixo. Se o outro, por favor, entre na sua indústria. Observe que os seguintes são inelegíveis para este programa: Escolas de ensino fundamental ou médio; prestadores de cuidados infantis; 
proprietários/imóveis; instituições de ensino superior; fundações públicas ou privadas; entidades governamentais ou cargos oficiais eleitos; e lobby/organizações políticas. 

As opções são (circule um) • Hospedagem/Hotéis 
• Agricultura 
• Artes, Entretenimento e Recreação 
• (incluindo academias, academias e 

profissionais de eventos) 
• Puericultura  
• Construção 
• Serviços de Educação (sem incluir K-12 e 

instituições acadêmicas de ensino superior) 
• Finanças & Seguros  
• Entidades governamentais ou cargos oficiais 

eleitos 
• Saúde 
• K-12 e instituições acadêmicas de ensino 

superior 
• Lobby/organizações políticas  
• Fabricação  
• Organizações Sem Fins 

Lucrativos/Assistência Social (sem incluir 
fundações públicas/privadas) 

 
 

Seu negócio é de propriedade minoritária, de propriedade de mulheres ou 
de propriedade de veteranos? 

 
Propriedade minoritária 

•  Serviços de Cuidados Pessoais (incluindo barbeiros, salão 
de beleza/cabelo/unhas, massoterapeutas) 

• Serviços Profissionais/Científicos e Técnicos (por exemplo, 
contabilidade/imposto, jurídico, arquitetura, engenharia, 
publicidade e outros serviços  

• Fundações públicas ou privadas  
• Profissionais imobiliários e proprietários  
• Construção  
• Restaurantes, Bares, Fornecedores, Food Trucks e Outros 

Serviços de Alimentação  
• Varejo  
• Transporte, Atacado e Armazenagem  
• Outro. 

Outro: 

 

Para efeitos deste programa de subvenção, um "negócio minoritário" deve ser (1) pelo menos 51% de propriedade desses indivíduos que também controlam e operam o negócio; ou (2) no caso de uma 
empresa de propriedade pública, pelo menos 51% das ações pertencem a um ou mais indivíduos. Minoria significa uma pessoa que atende uma ou mais das seguintes definições: (a) índio americano ou 
nativo-americano significa: todas as pessoas com origem em qualquer um dos povos originais da América do Norte e que são reconhecidas como indígenas por uma tribo ou organização tribal. b significa 
asiático: Todas as pessoas com origens em qualquer um dos povos originais do Extremo Oriente, Sudeste Asiático, subcontinente indiano ou Ilhas do Pacífico, incluindo, mas não se limitando à China, 
Japão, Coreia, Samoa, Índia e Ilhas Filipinas. c significa preto: Todas as pessoas com origem em qualquer um dos grupos raciais negros da África, incluindo, mas não se limitando a, afro-americanos, e 
todas as pessoas que têm origem em qualquer um dos povos originais das Ilhas Cabo-verde. d Esquimó ou Aleut significa: Todas as pessoas com origem em qualquer um dos povos do Norte do Canadá, 
Groenlândia, Alasca e Sibéria Oriental. e significa hispânico: Todas as pessoas que têm suas origens em qualquer um dos povos de língua espanhola do México, Porto Rico, Cuba, América Central ou do 
Sul, ou ilhas do Caribe. Os brasileiros (afro-brasileiro, indígena/indiano) devem ser listados sob designação hispânica. 

 

 

Mulheres Empresariais 
Para efeitos deste programa de subvenção, um "negócio de mulheres" deve ser (1) pelo menos 51% de propriedade desses indivíduos que também controlam e operam o negócio; ou (2) no caso de uma 
empresa de propriedade pública, pelo menos 51% das ações pertencem a um ou mais indivíduos. Qualquer mulher se qualifica como uma classe minoritária. 
 

 

  Veteranos Empresários 
 

EMPRESA DE NEGÓCIOS DE VETERANOS (VBE) 

– Uma preocupação de pequenas empresas que é de pelo menos 51% (51%) de propriedade e controlado por um ou mais veteranos social e economicamente desfavorecidos, ou no caso de uma empresa de 
propriedade pública, pelo menos 51% (51%) do estoque do qual pertence a um ou mais veteranos social e economicamente desfavorecidos, e cuja gestão e operações diárias de negócios são controladas por 
esses mesmos proprietários veteranos social e economicamente desfavorecidos. A propriedade deve ser real, substancial e contínua, e o candidato veterano deve ter e exercer a autoridade para controlar 
independentemente as decisões comerciais da empresa. 

 

VETERANOS 

– significa uma pessoa que serviu em serviço com o Exército dos EUA, Força Aérea, Marinha, Corpo de Fuzileiros Navais ou Guarda Costeira, por um mínimo de cento e oitenta (180) dias e que foi dispensada 
ou liberada sob condições diferentes de desonrosas. Reservistas ou membros da Guarda Nacional chamados ao serviço ativo federal (para além de treinamento) ou incapacitados de uma doença ou lesão 
incorrida ou agravada no cumprimento do dever ou enquanto em treinamento também se qualificam como veteranos de acordo com 38 C.F.R. Parte 74 

 

O negócio está em operação (ou seja, não fechou permanentemente)? 
Empresas sazonais, verifiquem "sim" mesmo que atualmente fechados, mas programados para reabrir. 
. 

 

SIM    NÃO 

O requerente apresentou impostos à Divisão de Tributação de Rhode Island? 
Isso não significa que você tenha arquivado seus impostos de 2020. Você já apresentou algum momento antes? 

SIM    NÃO 
 

11- Identificação RI dígito nº. utilizado com a Divisão de Tributação ri (se disponível): 
 Este é o número de 11 dígitos de ID de conta (às vezes referido como AcctID) que você usa para fazer login para pagar certos impostos eletronicamente. Ele pode ser encontrado em sua Licença de Vendas e em 
vários Avisos enviados de Imposto ao Contribuinte. Se você não tiver uma identificação RI No., por favor deixe em branco. 



 

 

 

 

Se você é um único proprietário, sua receita anual de negócios compõe pelo menos 20% do seu rendimento anual total? 
 Os candidatos que responderem "Não" a esta pergunta não são elegíveis para o programa. Você pode calcular isso dividindo o 

Renda bruta do requerente por exemplo, linha 7 na Receita Federal 1040 agenda C para proprietários únicos) 

pela renda total do proprietário (por exemplo, linha 7b na Receita Federal 1040). No entanto, se você 

apresentar um retorno conjunto, você pode excluir a renda de um cônjuge ou dependente deste cálculo. Os 
candidatos poderão utilizar os rendimentos de 2019 ou 2020 para fins deste cálculo 

 
 
SIM    NÃO  



 

ELEGIBILIDADE E IMPACTO PANDEMIA COVID-19 
 

O requerente certifica sob pena de perjúrio que eles foram adversamente prejudicados 
economicamente devido à emergência de saúde COVID-19 de uma ou mais das seguintes maneiras: 
Por favor, selecione 'sim', se você experimentou um ou mais desses impactos. Isso é necessário para ser elegível para este programa de subvenção. 

1. necessário para fechar por uma Ordem Executiva, 
  2. necessário para restringir operações ou capacidade por uma Ordem Executiva, 

3. foi indiretamente impactado por um fechamento necessário ou restrição significativa de um cliente ou cliente,  
OU 
4. experimentou diminuição da demanda do consumidor como resultado da pandemia 

SIM    NÃO 

 

Os negócios tinham 2020 RI "recibos brutos ou vendas" (excluindo qualquer assistência financeira relacionada ao COVID que 
você possa ter recebido) de menos de US $ 1 milhão? 
Se os "recibos ou vendas brutas" do seu negócio foram de US$ 1 milhão ou mais em 2020, você não será elegível no momento. Você pode encontrar seus "recibos brutos ou vendas" em sua declaração de 
imposto de renda. Se você arquivar um federal 1120, 1120S ou 1065, isso está na linha 1a. Se você apresentar um 1040 federal ou 1041, isso está no seu cronograma C, parte 1, linha 1. Se você ainda não 
apresentou suas declarações fiscais de 2020, você pode consultar uma demonstração financeira. Para efeitos deste programa de subvenção, "recibos brutos ou vendas" não incluem qualquer assistência 

financeira relacionada ao COVID. Por favor, não inclua nenhuma assistência financeira recebida em 2020 no valor de "recibos brutos ou vendas" aqui inseridos. 
. 

SIM    NÃO 

 

Você recebeu assistência financeira relacionada ao COVID cobrindo custos ou despesas até 2020? 
Isso pode incluir assistência financeira recebida em 2021 se cobrir custos ou despesas incorridas em 2020. 

 

SIM    NÃO 
 

 
 

ASSISTENCIA FINANCEIRA RELACIONADA AO COVID 

Você precisará preencher esta seção se você respondeu sim à pergunta acima. Por favor, entre na assistência financeira recebida em 2020 nos campos abaixo. 
Inclua apenas assistência financeira relacionada ao COVID que cubra custos ou despesas até 2020 (nota: isso pode incluir assistência financeira recebida em 
2021 se cobrir custos ou despesas incorridas em 2020). Se essa assistência pagar por despesas relacionadas ao COVID ou custos aumentados (por exemplo, 
através dos programas de subvenção de Trabalho Remoto ou Take It Outside), você pode incluir essas despesas e aumentar os custos abaixo para que não 
reduza sua necessidade líquida. Isso é encontrado na seção De Cálculo de Necessidade, onde diz que "as despesas relacionadas ao COVID ou custos 
aumentados e só aparece se a necessidade líquida mínima de US$ 5.000 ainda não tiver sido atendida." 
 

PPP (Primeiro ou segundo sorteio): 
O Programa de Proteção contra o Contracheque é um empréstimo perdoável. Você teria se 

inscrito para este programa através de um credor privado ou banco na primavera de 2020. 
 

 
 

Avanço direcionado EIDL/ EIDL: 
O Empréstimo de Desastres de Prejuízo Econômico (EIDL) e o Targeted EIDL 

Advance são programas de concessão de empréstimos e perdoáveis que foram 

aplicados através de um portal no site da Administração de Pequenas Empresas 
(SBA's). 

 
 

RI COMMERCE Restaurar RI Concessão: 
A concessão do Restore RI foi um programa de subvenção para pequenas empresas e 
proprietários únicos. As inscrições foram aceitas entre agosto e dezembro de 2020 e você 
teria se inscrito através do site da RI Commerce. 

 

 
DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO Pausa Concessão: 
O Pause Grant foi uma subvenção para as empresas impactadas pela Ordem 

Executiva do Governador Rhode Island em pausa. Você teria se inscrito no 
Departamento de Tributação entre 27 de novembro e 14 de dezembro de 2020. 

 
 

DIVISÃO DA TRIBUTAÇÃO Programa de 
Fechamento Antecipado para Restaurantes e 

Bares: 
O Programa de Encerramento Antecipado foi uma subvenção para as empresas impactadas pelas ordens de 

encerramento antecipada do Governador. Você teria se inscrito no Departamento de Tributação entre 9 de 
novembro e 15 de dezembro de 2020. 



 

 
Adaptação de negócios da RI COMMERCE: 
O programa de Adaptação empresarial foi um programa de subvenção 

para empresas que adaptaram seu modelo de negócio em resposta à 

pandemia COVID-19. Você teria se inscrito na RI Commerce para este 
financiamento entre setembro e novembro de 2020. 

 

 
 

RI COMMERCE HART / ESR: 
O Programa de Subvenção do Rhode Island Hotel, Arts & Tourism 

(HArT) e as atividades de Engajamento, Serviço e Resiliência 
("Fundos ESR" apoiaram as artes, cultura, empresas e instituições de 

hospitalidade & turismo e atividade econômica financiada, criam 
oportunidades seguras de convocação e permitem oportunidades 

artísticas e acessíveis e acessíveis. Você teria se inscrito na RI 

Commerce para este financiamento entre setembro e novembro de 
2020. 

 

RI COMMERCE Take It Outside Concessão: 
O programa Take It Outside forneceu recursos para a compra de barracas, 

mesas, cadeiras, aquecedores e outros equipamentos que permitiam que 
empresas e outras entidades realizassem suas atividades ao ar livre. Você teria 

se inscrito na RI Commerce para este financiamento entre setembro até novembro 

2020. 
 

 
 
Outros Fundos do Estado de Rhode Island.: 
Como suplementos de Medicaid  

 

 
 

Outros Fundos de Ajuda Federal: Nome dos Fundos: 
 

  
 

Fundos Municipais: Nome dos Fundos: 
 

 Total da Assistência 
 Por favor adicione acima o valor de todas as assistências financeiras 



 

 
 
 
 
PRECISA DE INSTRUÇÕES DE CÁLCULO 
 
Você completará um dos três Cálculos de Necessidade com base no ano em que seu negócio foi formado. 
• Se o seu negócio foi formado antes de 1º de janeiro de 2019, preencha o Cálculo de Necessidade "pré-2019" (abaixo). 
• Se o seu negócio foi formado em 2019, preencha o Cálculo de Necessidade "2019" (na página 6). 
• Se o seu negócio for formado em 2020, preencha o Cálculo de Necessidade "2020" (na página 7). 
 

Observe que seus totais de Assistência Financeira relacionada ao COVID e sua Necessidade Líquida serão auto calculados no 
aplicativo online, mas você ainda pode rever como ele será calculado seguindo as fórmulas abaixo. 

 
CÁLCULO DE NECESSIDADE (PRÉ-2019): 
 

(A) 2019 Rhode Island recibos e vendas brutas: 
 

Por favor, digite seus recibos brutos ou vendas conforme encontradas em sua declaração de imposto de renda. Os 
recibos brutos ou as vendas podem ser encontrados nas seguintes linhas da declaração de imposto de renda do seu 
negócio: 

Federal 1120: Linha 1a 
Federal 1120S:Linha1a  
Federal 1065: Linha 1a 
Federal 1040: Cronograma C (Formulário 1040, 1040-SR, 1040-NR, ou 1041) - Parte 1, linha 1 
Federal 1041: Cronograma C (Formulário 1040, 1040-SR, 1040-NR, ou 1041) - Parte 1, linha 1 

 
(B) 2020 Recibos brutos ou vendas: 

 
Para efeitos deste programa de subvenção, os recibos brutos ou as vendas não incluem qualquer assistência 
financeira relacionada ao COVID. Por favor, não inclua nenhuma assistência financeira recebida em 2020 nos 
recibos brutos ou valor de vendas aqui inseridos. 

 
Se você apresentou sua declaração de imposto de renda 2020, os recibos brutos ou as vendas podem ser 
encontrados nas seguintes linhas da declaração de imposto de renda do seu negócio:  

 Federal 1120: Linha 1a 
Federal 1120S:Linha1a 
Federal 1065: Linha 1a 
Federal 1040: Cronograma C (Formulário 1040, 1040-SR, 1040-NR, ou 1041) - Parte 1, linha 1 
Federal 1041: Cronograma C (Formulário 1040, 1040-SR, 1040-NR, ou 1041) - Parte 1, linha 1 

 
Você não é obrigado a ter apresentado suas declarações fiscais de 2020 como condição do programa. Se você 
ainda não apresentou seus impostos de 2020, isso pode ser encontrado através de: 

Um relatório do sistema do ponto de venda (POS); 
Uma declaração de lucro e perda de seu livro-razão geral ou software contábil (por exemplo, Quickbooks, Freshbooks, 
Xero, etc.). 
 

 

(C) Assistência COVID 2020: Copie este total do Total de Assistências na página 4 
 
 

 Necessidade Financeira Líquida:   Subtrair (A) menos (B) menos (C) 
 
 

Se sua necessidade financeira líquida acima de US $ 5.000, você cumpre o requisito de elegibilidade e 
não precisa fornecer 2020 custos ou despesas aumentadas relacionadas ao COVID. 

 
Se sua necessidade financeira líquida for inferior a US $ 5.000, você ainda pode ser elegível. Em 
seguida, somam seus custos ou despesas relacionadas ao COVID. Por favor, liste seus custos ou 



 

despesas aumentadas relacionadas ao COVID usando o formulário disponível em 
http://commerceri.com/reliefgrant e mantenha esta lista para seus registros. 

 

(D) 2020 Custos relacionados ao COVID:   (Só adicione se necessário para cumprir a elegibilidade) 
 
 

 Necessidade financeira líquida:   (A) menos (B) menos (C) mais (D) 

http://commerceri.com/reliefgrant


 

CÁLCULO DE NECESSIDADE (2019) 
 

(A) Número de meses em operação:  
 
 

 Entre o número de meses completos em que o negócio esteve em operação em 2019. Este número deve ser 
entre 1 e 11. 

(B) 2019 Rhode Island recibos e vendas brutas: 
 

Por favor, digite seus recibos brutos ou vendas conforme encontradas em sua declaração 
de imposto de renda. Os recibos brutos ou as vendas podem ser encontrados nas 
seguintes linhas da declaração de imposto de renda do seu negócio: 

Federal 1120: Linha 1a 
Federal 1120S:Linha1a 
Federal 1065: Linha 1a 
Federal 1040: Cronograma C (Formulário 1040, 1040-SR, 1040-NR, ou 1041) - Parte 1, linha 1 
Federal 1041: Cronograma C (Formulário 1040, 1040-SR, 1040-NR, ou 1041) - Parte 1, linha 1 

(C)  Recibos brutos anualizados: 
 

Com base no número de meses em    
operação. 

 
(D) 2020 Recibos brutos ou vendas: 

Divida (B) por (A) e multiplique por 12 

 

Para efeitos deste programa de subvenção, os recibos brutos ou as vendas não incluem qualquer assistência 
financeira relacionada ao COVID. Por favor, não inclua nenhuma assistência financeira recebida em 2020 nos 
recibos brutos ou valor de vendas aqui inseridos. 

 
Se você apresentou sua declaração de imposto de renda 2020, os recibos brutos ou as vendas podem ser 
encontrados nas seguintes linhas da declaração de imposto de renda do seu negócio:  
 Federal 1120: Linha 1a 

Federal 1120S:Linha1a  
Federal 1065: Linha 1a 
Federal 1040: Cronograma C (Formulário 1040, 1040-SR, 1040-NR, ou 1041) - Parte 1, linha 1 
Federal 1041: Cronograma C (Formulário 1040, 1040-SR, 1040-NR, ou1041) - Parte 1, linha 1 

 
Você não é obrigado a ter apresentado suas declarações fiscais de 2020 como condição do programa. Se você 
ainda não apresentou seus impostos de 2020, isso pode ser encontrado através de: 

Um relatório do sistema do ponto de venda (POS); 
Uma declaração de lucro e perda de seu livro-razão geral ou software contábil (por exemplo, Quickbooks, Freshbooks, 

Xero, etc.). 
 

(E)  Assistência COVID 2020: Copie este total do Total de Assistências na página 4 
 
 

Necessidade Financeira Líquida:   Subtrair (C) menos (D) menos (E) 
 
 

Se sua necessidade financeira líquida acima de US $ 5.000, você cumpre o requisito de elegibilidade e 
não precisa fornecer 2020 custos ou despesas aumentadas relacionadas ao COVID. 

 
Se sua necessidade financeira líquida for inferior a US $ 5.000, você ainda pode ser elegível. Em 
seguida, somam seus custos ou despesas de aumento relacionadas ao COVID. Por favor, liste seus 
custos ou despesas aumentadas relacionadas ao COVID usando o formulário disponível em 
http://commerceri.com/reliefgrant e mantenha esta lista para seus registros. 

 

(F) Custos relacionados ao COVID 2020:   (Só adicione se necessário para cumprir a elegibilidade) 
 

http://commerceri.com/reliefgrant


 

 
Necessidade financeira líquida:   Subtrair (C) menos (D) menos (E) em seguida, adicionar 
(F) 



 

CÁLCULO DE NECESSIDADE (2020): 

 
 

(A)  Despesas Operacionais 2020 Excluindo custos inelegíveis: 
 

As despesas operacionais podem incluir quaisquer despesas operacionais, exceto as seguintes: 
· Pagar impostos e verbas devidos a entidades governamentais; 
· Pagar despesas não-empresariais; 
· Para fins políticos, se as despesas estão ou não relacionadas com os negócios. Essas despesas incluem, mas não se 

limitam a: atividades de lobby; doando para um partido político; doação para um comitê ou grupo de ação política; usando 
fundos em apoio (ou em oposição) a um referendo ou petição de iniciativa; ou 

· Cobrir despesas específicas para as quais a empresa tem ou receberá reembolso de outra fonte incluindo, mas não se 
limitando a: outros programas de subvenção ou empréstimo do governo ou cobertura de seguro. 

 
Exemplos de despesas operacionais elegíveis incluem custos de folha de pagamento, equipamentos de negócios, 
suprimentos, aluguel, utilidades, juros pagos em uma hipoteca, taxas de manutenção da área de condomínio, taxas 
de condomínio, etc. 

 

(B) 2020 Recibos brutos ou vendas: 
 

Para efeitos deste programa de subvenção, os recibos brutos ou as vendas não incluem qualquer assistência 
financeira relacionada ao COVID. Por favor, não inclua nenhuma assistência financeira recebida em 2020 nos 
recibos brutos ou valor de vendas aqui inseridos. 

 
Se você apresentou sua declaração de imposto de renda 2020, os recibos brutos ou as vendas podem ser 
encontrados nas seguintes linhas da declaração de imposto de renda do seu negócio:  

 Federal 1120: Linha 1a 
Federal 1120S: Linha 1a Federal 1065: Linha 1a 
Federal 1040: Cronograma C (Formulário 1040, 1040-SR, 1040-NR, ou 1041) – Parte 1, linha 1 
Federal 1041: Cronograma C (Formulário 1040, 1040-SR, 1040-NR, ou 1041) – Parte 1, linha 1 

 
Você não é obrigado a ter apresentado suas declarações fiscais de 2020 como condição do programa. Se você 
ainda não apresentou seus impostos de 2020, isso pode ser encontrado através de: 

Um relatório do sistema do ponto de venda (POS); 
Uma declaração de lucro e perda de seu livro-razão geral ou software contábil (por exemplo, Quickbooks, Freshbooks, 
Xero, etc.). 
 

(C)  Assistência COVID 2020:  Copie este total do Total de Assistências na página 4 
 

Necessidade 
financeira líquida: 

 

 
 

ATESTADO 

 
Subtrair (A) menos (B) menos (C) 

 

 Requerente é um negócio viável que não 

permanentemente fechado. 

Candidato não está na lista federal não pagar  

Requerente não está considerando falência federal ou administração estatal 
 

 



 

O requerente não é propriedade de uma franquia nacional ou regional. Embora as empresas de cadeia de 
propriedade nacional não sejam elegíveis para se candidatar, um negócio que faz parte de uma franquia 
regional ou nacional que inclui franqueados com localizações for a de Rhode Island, pode se candidatar a 
menos que o negócio seja propriedade de um franqueador regional ou nacional ou cadeia OU seja propriedade 
de uma entidade que não está sediada em Rhode Island (ou seja, o escritório principal da entidade não está 
localizado em Rhode Island). 

 
MAIS ATESTADO NA PRÓXIMA PÁGINA 



 

ATESTADO 

 
 O requerente concorda em permitir que a Divisão de Tributação compartilhe informações de negócios com o 
Comércio (registros fiscais e informações relacionadas). 

 
 Ao apresentar este pedido, certifico sob as dores e penalidades de perjúrio que: 

 
· Eu sou o requerente (único proprietário) ou para organizações empresariais, tenho autoridade para vincular o 

requerente em relação a esta solicitação. 
 

· Revisei as informações contidas neste aplicativo e confirmo que tais informações e as declarações feitas neste 
aplicativo em sua totalidade, incluindo todos os anexos, apêndices etc. são verdadeiras, precisas e completas 
até o melhor do meu conhecimento. 

 
· Concordo com esta autorização de crédito, entendo, reconheço e 14solicite que a O Fundo de Reinvestimento 

da Comunidade, Inc. e suas afiliadas e atribuições, incluindo a CRF Small Business Loan Company, LLC, (em 
conjunto “CRF”) como agente do Grantor está autorizada a obter relatórios de crédito empresarial e ao 
consumidor e informações relacionadas sobre você e/ou o requerente e qualquer entidade identificada no 
pedido de subvenção, incluindo (mas não se limitando a) agências de relatórios de consumidores. Você 
autoriza grantor e/ou CRF a obter os relatórios de crédito empresarial e ao consumidor durante a aplicação, 
revisão, processamento e fechamento de uma transação de subvenção. Você autoriza o Grantor e/ou o CRF a 
usar as informações para verificar quaisquer informações contidas no aplicativo e/ou autenticar sua identidade 
ou a existência ou outras informações materiais relativas a qualquer entidade identificada no aplicativo. Essas 
informações podem incluir histórico de crédito, histórico de emprego, informações sobre contas bancárias e/ou 
de empréstimos (incluindo classificações de contas), registros públicos e quaisquer outras informações 
relacionadas aos relatórios de crédito empresarial e ao consumidor. Você concorda que a Grantor e/ou CRF 
não serão responsáveis por quaisquer informações imprecisas que possam ser relatadas a ele e que você 
pode trabalhar com a agência de relatórios de consumidores para contestar qualquer informação. 

 
· Aviso de Ação Adversa: Se a Grantor tomar medidas adversas sobre o seu pedido de subvenção com base em 

parte nas informações contidas nos relatórios de crédito, você tem o direito a uma declaração de razões 
específicas sobre por que tomamos tal ação adversa dentro de 30 dias se você solicitar a declaração dentro de 
60 dias após nossa notificação. Você pode entrar em contato com o CRF Sales Support pelo 801 Nicollet Mall, 
Suite 1700W, Minneapolis, MN 55402, ligando para 612 338-3050, ou enviando e-mails 
SalesSupport@crfusa.com para obter a declaração de motivos. A Lei Federal de Igualdade de Oportunidades 
de Crédito proíbe os credores de discriminar os requerentes de crédito com base em raça, cor, religião, origem 
nacional, sexo, estado civil, idade (desde que o requerente tenha a capacidade de firmar um contrato 
vinculante); porque toda ou parte da renda do requerente deriva de qualquer programa de assistência pública; 
ou porque o requerente tem de boa-fé, e exerceu qualquer direito sob a Lei de Defesa do Crédito do 
Consumidor. A Federal Trade Commission, Equal Credit Opportunity, Washington, DC 20580 administra o 
cumprimento da Lei de Igualdade de Oportunidades de Crédito. 

 
· Entendo que, nos termos da Lei Federal de Relatórios de Crédito Justo, se alguma ação adversa for tomada 

com base no relatório do consumidor, uma cópia do relatório e um resumo dos direitos do consumidor serão 
fornecidos a mim. 

 
Ao enviar o aplicativo on-line, autorizo: 

 
O Grantor e o Estado e suas instrumentalidades para compartilhar toda e qualquer informação sobre a posse, 
custódia ou controle de qualquer parte com a outra parte relativa ao requerente: 

 
O Grantor e a Divisão de Tributação de Rhode Island compartilham informações sobre o requerente com 
o objetivo de verificar quaisquer informações fiscais que o Beneficiário considere relevantes para o 
requerente e a concessão proposta. Renuncio a qualquer confidencialidade relativa às informações 



 

fiscais sob a Lei de Rhode Island. Sob pena de perjúrio, represento que estou devidamente autorizado a 
fornecer este consentimento e renúncia em nome do requerente. 

 
 

AMOSTRA - NÃO E UMA APLICAÇÃO OFICIAL 
 


