Lista de Depesas para Ajuda Pequenas Empresas de RI
Sobre: Esta planilha ajuda os candidatos a calcular suas despesas com o subsídio do RI para
Pequenas Empresas.

Instruções: Por favor, liste seu aumento de despesas ou custos devido ao COVID-19 na tabela
abaixo. Liste despesas ou custos incorridos de 1º de março de 2020 - 31 de dezembro de 2020.
Você pode consultar a lista de categorias e suas descrições.
Antes de começar: analise as diretrizes do programa e verifique a elegibilidade em
https://commerceri.com/reliefgrant
Antes de preencher esta lista, verifique se ela é exigida no aplicativo com base em suas receitas
brutas ou vendas e assistência que você recebeu. Se sua necessidade financeira líquida para
2020 não for igual ou superior a US $ 5.000, você tem a opção de incluir as seguintes despesas
relacionadas ao COVID para compensar a receita. Se sua necessidade financeira líquida exceder
US $ 5.000 antes de contabilizar os custos, essa informação não será solicitada.
Guarde esta lista de despesas e documentação de backup (por exemplo, recibos) de todas
as despesas listadas aqui. Uma verificação de fraude aleatória será concluída em uma parte
dos pedidos de subsídio e essa informação será solicitada.
Dica útil: Recomendamos começar com despesas maiores e apenas documentar as despesas
até que o limite de $ 5.000 exigido para elegibilidade seja atingido, a fim de minimizar a
documentação que você deve manter.
Categoria: por favor,
selecione uma das
categorias listadas
abaixo.

Descrição: Descreva o
aumento de custo ou
despesa relacionado ao
COVID. Exemplos: (1)
Aluguel de Maio, (2)
Conta de Internet de
Abril, e (3) Barraca e
jardineiras da loja de
ferragens, para a nova
área externa.

Data: data dos recibos
para pagamento
(mostrar os
documentos retidos).

Valor: mostrado nos
documentos retidos (
por exemplo recibos,
faturas, extratos,
aluguel e etc.)

Total de custos ou
despesas aumentados
relacionados ao
COVID:

Lista de Categorias para Ajudar as Despesas das Pequenas Empresas
Categoria

Descrição

Aumento da
remuneração

Aumento dos custos de remuneração (incluindo salários, salários,
gorjetas, licença remunerada e benefícios de saúde em grupo) (por
exemplo, contratou um funcionário adicional). Por favor, apenas liste
aumentos na compensação que são um

Aumento do aluguel
ou juros
hipotecários

Pagamentos: Inclui aumento de salários, salários, gorjetas, licença
remunerada e benefícios de saúde em grupo. (por exemplo, contratou
um empregado adicional). Por favor, liste apenas aumentos de
remuneração que sejam uma resposta direta à pandemia COVID-19 e
o cumprimento das medidas de saúde pública. Isso não inclui
aumento de pessoal devido ao aumento dos negócios ou da
demanda.

Aumento nos gastos.

Gás, eletricidade, cabo, internet, telefone se aumentado como
resultado da pandemia COVID-19. Os cálculos de subvenção não
podem incluir serviços públicos, incluindo tarifas de água ou esgoto.

Atualizações
tecnologicas e
investimentos.

Atualizações e investimentos tecnológicos como resultado da
Pandemia COVID-19: exemplos incluem atualizações de sites ou
hardware, software de comércio eletrônico ou aplicativos, sistemas de
pagamento sem toque, sistemas de reserva digital, laptops,
computadores, tablets.

Adaptações físicas

Mudanças nas adaptações físicas em resposta à Pandemia COVID-19:
por exemplo, divisores de plexiglass, modificações de
móveis/luminárias, custos de instalação, instalação de refeições ao ar
livre (mesas, paisagismo, estações de hospedagem, estações de
lavagem de mão, compras de tendas ou aluguéis), custos
relacionados ao HVAC. Isso pode incluir despesas financiadas por
fontes listadas acima. Isso pode não incluir custos de
redesenvolvimento não necessários pela pandemia COVID-19

Suprimentos ou
equipamentos

Suprimentos ou equipamentos adquiridos como resultado da
pandemia COVID-19: materiais de limpeza, máscaras, luvas,
desinfetante para as mãos, escudos faciais e outros materiais
relacionados ao COVID-19. Isso também pode incluir o aumento dos
custos de realização de contêineres, impressão e suprimentos de um
negócio comprado para adaptar e continuar as operações durante a
pandemia COVID-19

Serviços profissionais

Serviços profissionais utilizados para pivotar ou adaptar-se ao
COVID19 (consultoria empresarial, desenvolvimento de plataformas de
comércio eletrônico)

Substituição do
inventário

Substituição de estoque: Limitado a alimentos ou itens perecíveis
substituídos devido a fechamentos obrigatórios ou operações
restritas; pode não incluir inventário padrão ou novo.

Como lembrete, os fundos não podem ser usados:
Pagar uma distribuição a um acionista, membro, sócio ou qualquer outra classe de detentor de
capital próprio; Pagar impostos ou outros valores devidos a entidades governamentais;
Para pagar despesas não-empresariais;
Para fins políticos, incluindo atividades de lobby, doação a um partido político, candidato,
comitê de ação política ou para pagar despesas pelas quais o requerente tem ou receberá
reembolso de outra fonte, incluindo outros programas de subvenção ou empréstimo do
governo, cobertura de desemprego ou seguro; ou
Para pagar as reformas (a menos que as despesas sejam necessárias para cumprir as diretrizes
do COVID).
Atualizado em 15/04/2021. Por favor, continue verificando commerceri.com para obter
atualizações.

