Quỹ Houston Equity Fund
Chương trình Tài trợ Wells Fargo Open for Business dành cho
DOANH NGHIỆP NHỎ – Thông báo về Cơ hội Tài trợ VÒNG 1
Hạn nộp hồ sơ: 23 tháng 8 năm 2022

Bản liệt kê các Tài liệu chứng minh và Thông tin cơ bản
Bạn sẽ cần những thứ sau đây để hoàn tất đơn đăng ký:
Mã số Thuế của Chủ lao động (EIN)
Số An sinh Xã hội (SSN)/ Mã số Thuế Cá nhân (ITIN)
Bản sao Giấy phép lái xe hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh do chính phủ cấp
Tài liệu xác nhận địa chỉ doanh nghiệp nằm trong Thành phố Houston (ví dụ như: hóa
đơn điện nước, hợp đồng thuê nhà đã ký, giấy phép / giấy chứng nhận đăng ký kinh
doanh)
o Nếu địa điểm kinh doanh nơi tài sản hữu hình sẽ được đầu tư là ở nơi khác, hãy
tách biệt tài liệu để xác nhận địa chỉ (ví dụ như: hóa đơn điện nước, hợp đồng
thuê đã ký, giấy phép / giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh)
Tờ khai thuế kinh doanh liên bang năm 2020 và 2021 với tất cả các bản khai; Tờ khai
thuế cá nhân năm 2020 và 2021 bao gồm Bản khai C cho các doanh nghiệp tư nhân
Báo giá hoặc bộ hồ sơ liên quan đến nguyên giá và giá trị của tài sản hữu hình
Tài liệu về bảng lương hoặc mẫu IRS 941 cho Quý 1 năm 2022 (dành cho doanh nghiệp
có từ 5 nhân viên trở lên)
Mã NAICS cho Doanh nghiệp
Kế hoạch Kinh doanh (không bắt buộc, nếu có)
Ghi chú:
• Các thông tin tài chính khác có thể được yêu cầu hoặc thu được trong quá trình xét
duyệt sau cùng
• Mẫu W-9 sẽ được yêu cầu nếu được trao khoản tài trợ

Báo giá mẫu cho Giá Tài sản – Tài liệu chứng minh
Báo giá từ Công ty

Amazon hoặc mua bán lẻ khác – Ảnh chụp màn hình

Thỏa thuận mua bán bất động sản (tất cả các trang)

