451 South State, PO Box 145590, Salt Lake City, Utah 84111
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Elp@slcgov.com

Vui lòng bao gồm các tệp đính kèm này với ứng dụng của bạn
☐
Báo cáo tài chính: Lợi nhuận & Loss, Bảng cân đối Báo cáo cho năm trước, và

Kiểm trà
Số tiền cho vay
tối đa: $20,000

☐
☐
☐
☐
☐
☐

quý gần đây nhất hoặc tháng
Trả về thuế doanh nghiệp năm trước (2018 or 2019)
Cho thuê (bản sao của hợp đồng thuê) hoặc riêng (thế chấp tuyên bố) đối với vị trí kinh doanh.
Bản sao của bạn Salt Lake City kinh doanh giấy phép.
Bản sao trước giấy phép lái xe của bạn hoặc chính phủ ban hành ID
Bản sao của bạn đã hoàn thành và ký kết W9
Thuế cá nhân của năm trước đối với bất kỳ người bảo lãnh (chủ sở hữu có ít nhất 20% vốn
kinh doanh) (2018 or 2019)

____________________________________

tóm tắt P roject

Loại hình kinh doanh

_____________________________
Ngày nộp đơn

(tức là các hàng, bán lẻ, Dịch vụ)

____________________________________________
Tiền vay đề xuất
____________________________________ ___________________________ ___________________ _________
Địa chỉ kinh doanh
thành phố
kho nước
Zip
_______________________________ _______________________________ ______________________________
Liên hệ tên
liên hệ điện thoại liên hệ
địa chỉ email

Là doanh nghiệp của you West của I-15 vào lúc nào?

Pehuén có

______________________________________

______________________________

Tóm Tắt Ứng Scholars

Mã số thuế
Loại thực thể:

không

Tên doanh nghiệp

0 liên doanh hợp tác
0
C Corp
S Corp
Khac _______________________________
0
0
Sở hữu: cung cấp thông tin sau cho cán bộ và ưu đông sở hữu từ 20% trở lên của thực thể.
Tên, tiêu đề

LLC

chủ sở hữu duy diễu

% Quyền sở
hữu

0501(c)3
0

Vai trò kinh trong doanh

Có trình kỳ phán đoán hoặc liens nổi bật đối với người nộp đơn?

Yes

0
0

No

0
0
1

Người bảo lãnh (chủ sở hữu có ít diễu 20% doanh nghiệp chia trình vốn ưu phần)

______________________________________

___________________

Tên đầy đủ

an ninh xã hội hoặc ITIN

_____________________________________ ____________________________ ______________ __________
địa chỉ đường phố
thành phố
kho nước
Zip

Thông thiếc người bảo lãnh

__________________________
Ngày of sinh
Chủng tộc/sắc tộc:

Mỹ da đỏ hoặc Thổ Dân Alaska

Tây Ban Nha hoặc Latino

Cá nhân:

___________________________________
email địa chỉ

cựu chiến binh

Châu á đen hoặc

Người Mỹ gốc Phi

Thái Bình Dương trắng khác

Native Hawaiian hoặc

Khuyết tật

___________________________
số điện thoại

Giới tính:

Nam

nữ

Không có (chủ sở hữu có ít diễu 20% vốn ưu phần kinh doanh)

______________________________________

___________________

Tên đầy đủ

an ninh xã hội hoặc ITIN

_____________________________________ ____________________________ ______________ __________
địa chỉ đường phố
thành phố
kho nước
Zip
__________________________
Ngày of sinh
Chủng tộc/sắc tộc:

Mỹ da đỏ hoặc Thổ Dân Alaska

Tây Ban Nha hoặc Latino

Cá nhân:

___________________________________
email địa chỉ

cựu chiến binh

Châu á

Native Hawaiian hoặc

Khuyết tật

___________________________
số điện thoại

Giới tính:

Người Mỹ gốc Phi

Thái Bình Dương trắng khác

Nam

nữ

Cấu trúc Loc chính

Nợ kinh doanh chữ tại
Doanh nghiệp của bạn có nghĩa vụ hiện tại không? Vui lòng mô tả dưới đây từ lớn nhất đến nhỏ nhất.
Cho vay lượng hạn chiều dài lãi suất hàng tháng thanh toán
Cho người cho vay 1: _________________________________________________________________________
Cho người cho vay 2: _________________________________________________________________________
Người cho vay 3: _____________________________________________________________________________
Người cho vay 4: _____________________________________________________________________________
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Cấu trúc Loc chính
Lưu giữ việc
làm

Loc chính gần đây
Nếu một doanh nghiệp chữ tại, Kai Vui lòng điền vào sau cho năm Loc chính khau đó:
Doanh thu:__________________________________________________________________
Các chi phí:________________________________________________________________________________
Các khoản thanh toán nợ:____________________________________________________________________
Lợi phú nhuận ngoan:_______________________________________________________________________

Số lượng nhân viên toàn thời gian hiện tại
______________________________
Số lượng nhân viên bán thời gian hiện tại
______________________________

Số lượng nhân viên toàn thời gian được
giữ lại vì khoản vay?
_____________________________
Số lượng nhân viên bán thời gian được giữ lại vì
của khoản vay?
_____________________________

Xin Kai Vui lòng cung cấp một mô tả bằng văn trả lời các
•
•

Mô tả hoạt động kinh doanh và phúc lợi Loc chính khau COVID-19
Mô tả cách mà COVID-19 đã ảnh hưởng đến doanh nghiệp của you, bao gồm ảnh hưởng
đến thần lực lượng lao động, doanh thu và lợi phú nhuận của you, hoặc các tắt máy bắt
buộc cường làm việc xã hội an.
Mô tả việc sử scholars các quỹ cho vay (tức là biên chế, thuê, vv)
Mô tả cách you định trả lại khoản vay này

Cho vay tường thuật

•
•

câu hỏisau đây:
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Chứng nhận ứng dụng
Xin vui lòng đọc kỹ và ký tên sau đây-một cho mỗi người nộp đơn kinh doanh (xem thêm cá nhân
báo cáo tài chính):

1. Người nộp đơn ủy quyền cho tập đoàn Salt Lake City để đưa ra thắc mắc khi cần thiết để xác minh tính
chính xác của các báo cáo được thực hiện và để xác định tín dụng của người nộp đơn (bao gồm, nhưng không giới
hạn, thắc mắc với các cá nhân hoặc nhóm quen thuộc với người nộp đơn, báo cáo thường xuyên và điều tra, báo
cáo tín dụng, báo cáo tài chính và các tài liệu khác được gửi bởi người nộp đơn liên quan đến ứng dụng này). Các
báo cáo được thực hiện ở đây là làm cho mục đích của một trong hai lấy một khoản vay hoặc đảm bảo một khoản
vay. Bằng cách đăng ký dưới đây, người nộp đơn hiểu rằng báo cáo sai có thể dẫn đến việc tịch thu lợi ích
và có thể truy tố bởi
Tổng Chưởng lý Hoa Kỳ (tham khảo 18 USC 1001).

3. Người nộp đơn hiểu rằng ứng dụng này đã hoàn thành và đã ký chỉ là một ứng dụng và không cấu thành
một cam kết trên một phần của Salt Lake City Corporation để mở rộng tín dụng hoặc cung cấp một khoản vay.

4. Bên vay

đồng ý tuân thủ luật liên bang và tiểu bang mà Cấm phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu
da, giới tính văn hóa, nguồn gốc xã hội, khuynh hướng tình dục, điều kiện, hoặc ý tưởng chính trị hoặc tôn giáo .

Chứng nhận ứng dụng

5. Bên vay đại diện cho rằng nó không có : (1) cung cấp một món quà bất hợp pháp hoặc thưởng phạt cho một
viên chức thành phố hoặc nhân viên hoặc nhân viên của thành phố hoặc người làm việc, hoặc thực thể tương đối
hoặc doanh nghiệp của mình (xem thành phố điều hành đặt hàng "của nhân viên chấp nhận quà tặng"); (2) giữ lại bất
kỳ người nào để thu hút hoặc bảo đảm hợp đồng này khi một thỏa thuận hoặc sự hiểu biết cho một hoa hồng, tỷ lệ
phần trăm, hoặc môi giới hoặc chi phí đội ngũ, ngoài bona fide nhân viên hoặc bona fide bán thương mại các cơ quan
cho mục đích của việc đảm bảo kinh doanh; (3) cố ý vi phạm bất kỳ tiêu chuẩn đạo Đức nào được quy định trong xung
đột của thành phố về giáo lễ lợi ích, chương 2,44, Salt Lake City Code; hoặc (4) cố ý chịu ảnh hưởng, và theo đây hứa
hẹn rằng nó sẽ không có sự ảnh hưởng bất khả xâm phạm, một viên chức thành phố hoặc nhân viên hoặc nhân viên
trước đây của thành phố hoặc làm việc với bất kỳ tiêu chuẩn đạo Đức nào được quy định trong xung đột của thành phố
về giáo lễ lợi ích, chương 2,44, Salt Lake City Code.

6. Các tên dưới
bất kỳ
trọng.

đồng ý để thông báo cho Salt Lake City Corporation ngay lập tức bằng văn bản nếu có
thông tin chứa trong ứng dụng này trở nên không chính xác hoặc gây hiểu lầm trong bất kỳ sự tôn

7. Như một điều kiện của việc xem xét các ứng dụng và bất cứ lúc nào một khi

vay được chấp
thuận, Salt Lake City Corporation và các đại lý của nó được cấp quyền kiểm tra các cơ sở kinh doanh .

8. Nếu khoản vay được chấp thuận, Salt Lake City Corporation có thể bao gồm các công việc kinh doanh và bất kỳ
thông tin cung cấp cho công bố bao gồm trong các cuộc họp, hình ảnh của các cơ sở, báo cáo, các dấu hiệu trên
trang web, bản tin, thuyết trình slide, hoặc các tài liệu quảng cáo hoặc thành công câu chuyện . Là một thực thể
công cộng , một số khía cạnh của ứng dụng có thể cần phải được tiết lộ cho công chúng theo luật tiết lộ Grama
hoặc tương tự, ngoại trừ thông tin cá nhân và công ty riêng sẽ được redacted.
ứng dụng này và các cuộc triển lãm đính kèm là đúng và đầy đủ để tốt nhất
của tôi/ kiến thức của chúng tôi và được gửi để công ty Salt Lake City có thể quyết định liệu để mở rộng tài chính
cho doanh nghiệp.

9. Tất cả các thông tin trong

10.

Người vay ủy quyền báo cáo tín dụng được rút cho mỗi người nộp đơn / người bảo lãnh.

(Các) người nộp đơn và người bảo lãnh(s) chữ ký

___________________________
Chữ ký

___________________________
Chữ ký

______
ngày

______
ngày

____________________________
Chữ ký

____________________________
Chữ ký

_______
ngày

_______
ngày
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