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Ngày 24 tháng 4 năm 2020 

CHƯƠNG TRÌNH BẢO VỆ TIỀN LƯƠNG 

CÁCH TÍNH SỐ TIỀN CHO VAY TỐI ĐA - THEO LOẠI HÌNH KINH DOANH 

Sau khi thảo luận với Bộ Ngân khố, Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp nhỏ (SBA) cung cấp hướng 
dẫn này để hỗ trợ các doanh nghiệp tính toán chi phí tiền lương của họ cho các mục đích xác 
định số tiền cho vay của Chương trình Bảo vệ Tiền lương (PPP) mà các doanh nghiệp có thể nộp 
đơn yêu cầu. 

Bên vay và bên cho vay có thể dựa vào hướng dẫn được cung cấp trong tài liệu này theo cách 
giải thích của SBA về Đạo luật CARES và Quy tắc Cuối cùng Tạm thời của Chương trình Bảo 
vệ Tiền lương. Chính phủ Hoa Kỳ sẽ không gây trở ngại đối với các hành động PPP của bên cho 
vay tuân thủ theo hướng dẫn này1 , theo Quy tắc Cuối cùng Tạm thời của PPP và theo bất kỳ quy 
định kế tiếp nào có hiệu lực vào thời điểm đó. 

1. Câu hỏi: Tôi tự kinh doanh và không có nhân viên, làm cách nào để tính số tiền cho 
vay tối đa của tôi theo diện PPP? (Lưu ý rằng số tiền xoá nợ khoản vay PPP sẽ phụ 
thuộc một phần vào tổng số tiền được chi tiêu trong thời gian tám tuần sau lần giải 
ngân đầu tiên của khoản vay PPP.) 

Trả lời: Phương pháp sau đây nên được sử dụng để tính toán số tiền tối đa có thể vay nếu 
quý vị tự kinh doanh và không có nhân viên, và nơi cư trú chính của quý vị là ở Hoa Kỳ, 
kể cả nếu quý vị là người lao động độc lập hoặc điều hành một hộ kinh doanh cá thể 
(nhưng không bao gồm trường hợp nếu quý vị là thành viên hợp danh): 
• Bước 1: Tìm số tiền lãi ròng năm 2019 tại dòng 31 Phụ lục C Mẫu đơn 1040 của 

IRS (nếu quý vị chưa nộp tờ khai năm 2019, hãy điền tờ khai và tính giá trị này). 
Nếu số tiền này lớn hơn 100,000 đô la, hãy giảm xuống còn 100,000 đô la. Nếu số 
tiền này bằng hoặc nhỏ hơn 0, quý vị không đủ điều kiện nhận khoản vay PPP. 

• Bước 2: Tính số tiền lãi ròng trung bình hàng tháng (chia số tiền từ Bước 1 cho 12). 
• Bước 3: Nhân số tiền lãi ròng trung bình hàng tháng từ Bước 2 với 2.5. 
• Bước 4: Cộng số tiền chưa thanh toán của bất kỳ Khoản vay Trợ giúp Khắc phục 

Tổn thất Kinh tế do Thảm Họa (EIDL) nào đã vay trong khoảng thời gian từ ngày 31 
tháng 1 năm 2020 đến ngày 3 tháng 4 năm 2020 mà quý vị muốn tái cấp vốn, không 
bao gồm số tiền tạm ứng theo khoản vay EIDL COVID-19 (vì không phải hoàn trả). 

Quý vị phải cung cấp Phụ lục C Mẫu đơn 1040 IRS năm 2019 của mình để chứng minh 
số tiền vay PPP mà quý vị xin vay. Quý vị cũng phải cung cấp Mẫu đơn 1099-MISC IRS 
năm 2019 trong đó nêu chi tiết về khoản thu nhập tự doanh đã kiếm được (ô 7), hóa đơn, 
bảng sao kê ngân hàng hoặc sổ ghi chép chứng minh quý vị tự kinh doanh vào năm 2019 
và một hóa đơn, sao kê ngân hàng hoặc sổ ghi chép trong năm 2020 chứng minh quý vị 
có hoạt động kinh doanh vào ngày 15 tháng 2 năm 2020. 

                                                   
1Tài liệu này không yêu cầu thực thi và không có hiệu lực pháp luật độc lập với quy chế và các quy định mà tài liệu 
này căn cứ vào. 



2. Câu hỏi: Tôi tự kinh doanh và có nhân viên, làm cách nào để tính số tiền cho vay tối 
đa của tôi theo diện PPP (tối đa 10 triệu đô la)? (Lưu ý rằng số tiền xoá nợ khoản vay 
PPP sẽ phụ thuộc một phần vào tổng số tiền được chi tiêu trong thời gian tám tuần sau 
lần giải ngân đầu tiên của khoản vay PPP.) 

Trả lời: Phương pháp sau đây nên được sử dụng để tính toán số tiền tối đa có thể vay nếu 
quý vị tự kinh doanh và có nhân viên, kể cả nếu quý vị là người lao động độc lập hoặc 
điều hành một hộ kinh doanh cá thể (nhưng không bao gồm trường hợp nếu quý vị là 
thành viên hợp danh): 
• Bước 1: Tính toán chi phí tiền lương năm 2019 của quý vị bằng cách cộng các 

khoản sau: 
o Số tiền lãi ròng tại dòng 31 Phụ lục C Mẫu đơn 1040 IRS năm 2019 (nếu 

quý vị chưa nộp tờ khai năm 2019, hãy điền tờ khai và tính giá trị này); nếu 
số tiền này trên 100,000 đô la, hãy giảm xuống còn 100,000 đô la; và nếu số 
tiền này nhỏ hơn 0, hãy điều chỉnh số tiền này bằng 0; 

o Tiền lương gộp và tiền thưởng năm 2019 trả cho người lao động của quý vị có 
nơi cư trú chính ở Hoa Kỳ, có thể được tính bằng cách lấy tiền lương và tiền 
thưởng Chịu thuế Medicare trong Mẫu đơn 941 IRS năm 2019 (dòng 5c-cột 1) 
từ mỗi quý cộng với bất kỳ khoản đóng góp trước thuế của người lao động cho 
bảo hiểm y tế hoặc các phúc lợi bổ sung khác được loại trừ khỏi tiền lương và 
tiền thưởng Chịu thuế Medicare, trừ đi mọi khoản tiền được trả cho bất kỳ 
người lao động nào mà vượt quá 100,000 đô la và bất kỳ khoản tiền nào được 
trả cho bất kỳ người lao động nào có nơi cư trú chính bên ngoài Hoa Kỳ; 

o Các khoản đóng góp của người sử dụng lao động năm 2019 cho bảo hiểm 
y tế của người lao động (một phần ở dòng 14 Phụ lục C Mẫu đơn 1040 của 
IRS thuộc về bảo hiểm y tế); 

o Các khoản đóng góp của người sử dụng lao động năm 2019 cho kế hoạch 
hưu trí của người lao động (dòng 19 Phụ lục C Mẫu đơn 1040 của IRS); và 

o Thuế tiểu bang và thuế địa phương năm 2019 được xác định dựa trên thu 
nhập của người lao động, chủ yếu là thuế bảo hiểm thất nghiệp của tiểu 
bang (từ các mẫu đơn báo cáo tiền lương hàng quý của tiểu bang). 

• Bước 2: Tính số tiền chi phí tiền lương trung bình hàng tháng (chia số tiền từ Bước 1 
cho 12). 

• Bước 3: Nhân số tiền chi phí tiền lương trung bình hàng tháng từ Bước 2 với 2.5. 
• Bước 4: Cộng số tiền chưa thanh toán của bất kỳ Khoản vay EIDL nào đã vay trong 

khoảng thời gian từ ngày 31 tháng 1 năm 2020 đến ngày 3 tháng 4 năm 2020 mà quý 
vị muốn tái cấp vốn, không bao gồm số tiền tạm ứng theo khoản vay EIDL COVID-
19 (vì không phải hoàn trả). 

Phụ lục C Mẫu đơn 1040, Mẫu đơn 941 năm 2019 của IRS và mẫu đơn báo cáo thuế bảo 
hiểm thất nghiệp hàng quý của tiểu bang từ mỗi quý (hoặc hồ sơ xử lý tiền lương tương 
đương hoặc Báo cáo Tiền lương và Thuế của IRS), cùng với tài liệu về bất kỳ khoản đóng 
góp bảo hiểm hưu trí hoặc bảo hiểm y tế nào, phải được cung cấp để chứng minh số tiền 
mà quý vị đăng ký vay theo diện PPP. Một bản kê khai bảng lương hoặc tài liệu tương tự 
từ thời hạn trả tính cả ngày 15 tháng 2 năm 2020 phải được cung cấp để xác minh quý vị 
có hoạt động kinh doanh và có nhân viên vào ngày đó. 



3. Câu hỏi: Tôi là một cá nhân tự kinh doanh có báo cáo thu nhập trên Phụ lục F Mẫu 
đơn 1040 của IRS. Tôi phải cung cấp tài liệu nào thay cho Phụ lục C và số tiền cho vay 
tối đa của tôi phải được xác định như thế nào (tối đa 10 triệu đô la)? 

Trả lời: Nông dân tự doanh (ví dụ, những người báo cáo lợi nhuận ròng của trang trại tại 
Phụ lục 1 và Phụ lục F Mẫu đơn 1040 của IRS) nên sử dụng Phụ lục F Mẫu đơn 1040 của 
IRS thay cho Phụ lục C và lợi nhuận ròng của trang trại ở dòng 34 Phụ lục F nên được sử 
dụng để xác định số tiền cho vay thay cho lợi nhuận ròng ở dòng 31 Phụ lục C. Cách tính 
toán tương tự như đối với bên nộp đơn theo Phụ lục C ở trên. Phụ lục 1 và Phụ lục F Mẫu 
đơn 1040 năm 2019 của IRS phải được gửi kèm theo đơn xin vay. 

4. Câu hỏi: Các công ty hợp danh nên nộp đơn xin vay PPP như thế nào và số tiền cho vay 
tối đa đối với các công ty hợp danh được tính bằng cách nào (tối đa 10 triệu đô la)? Có 
nên đưa thu nhập kinh doanh tự do của các thành viên hợp danh vào đơn xin vay PPP cấp 
độ thực thể kinh doanh hay vào đơn xin vay PPP riêng biệt đối với từng thành viên? (Lưu 
ý rằng số tiền xoá nợ khoản vay PPP sẽ phụ thuộc một phần vào tổng số tiền được chi 
tiêu trong thời gian tám tuần sau lần giải ngân đầu tiên của khoản vay PPP.) 

Trả lời: Phương pháp sau đây nên được sử dụng để tính toán số tiền tối đa có thể vay đối 
với thành viên hợp danh (thu nhập kinh doanh tự do của các thành viên hợp danh nên 
được đưa vào đơn xin vay PPP của công ty hợp danh, thành viên hợp danh đơn lẻ không 
được nộp đơn xin các khoản vay PPP riêng biệt): 
• Bước 1: Tính toán chi phí tiền lương năm 2019 bằng cách cộng các khoản sau: 

o Thu nhập ròng tại Phụ lục K-1 năm 2019 (Mẫu đơn 1065 của IRS) từ việc 
kinh doanh tự do của các thành viên hợp danh tại Hoa Kỳ phải chịu thuế kinh 
doanh tự do, được tính từ ô 14a (được giảm theo bất kỳ khoản khấu trừ chi phí 
nào thuộc mục 179 được yêu cầu, chi phí dành cho công ty hợp danh không 
hoàn trả được yêu cầu và khoản giảm trừ đối với tài sản xăng dầu được yêu 
cầu) nhân với 0.9235,2 tối đa 100,000 đô la mỗi thành viên hợp danh (nếu 
chưa nộp các phụ lục năm 2019, hãy điền các phụ lục đó); 

o Tiền lương gộp và tiền thưởng năm 2019 trả cho người lao động của quý vị có 
nơi cư trú chính ở Hoa Kỳ, nếu có, có thể được tính bằng cách lấy tiền lương 
và tiền thưởng Chịu thuế Medicare trong Mẫu đơn 941 IRS năm 2019 (dòng 
5c-cột 1) từ mỗi quý cộng với bất kỳ khoản đóng góp trước thuế của người lao 
động cho bảo hiểm y tế hoặc các phúc lợi bổ sung khác được loại trừ khỏi tiền 
lương và tiền thưởng Chịu thuế Medicare, trừ đi mọi khoản tiền được trả cho 
bất kỳ người lao động nào mà vượt quá 100,000 đô la và bất kỳ khoản tiền nào 
được trả cho bất kỳ người lao động nào có nơi cư trú chính bên ngoài Hoa Kỳ; 

o Các khoản đóng góp của người sử dụng lao động năm 2019 cho bảo hiểm y tế 
của người lao động, nếu có (một phần ở dòng 19 Mẫu đơn 1065 IRS thuộc về 
bảo hiểm y tế); 

o Các khoản đóng góp của người sử dụng lao động năm 2019 cho kế hoạch 
hưu trí của người lao động, nếu có (dòng 18 Mẫu đơn 1065 IRS); và 

                                                   
2 Cách xử lý này tuân theo cách tính thuế kinh doanh tự do từ dòng 4 Mục A Phụ lục SE Mẫu đơn 1040 của IRS và loại 
bỏ phần đóng thuế kinh doanh tự do của "người sử dụng lao động", nhất quán với cách xác định chi phí tiền lương cho 
người lao động trong công ty hợp danh. 



o Thuế tiểu bang và thuế địa phương năm 2019 được xác định dựa trên thu 
nhập của người lao động, chủ yếu là thuế bảo hiểm thất nghiệp của tiểu bang 
(từ các mẫu đơn báo cáo tiền lương hàng quý của tiểu bang), nếu có. 

• Bước 2: Tính chi phí tiền lương trung bình hàng tháng (chia số tiền từ Bước 1 cho 12). 
• Bước 3: Nhân chi phí tiền lương trung bình hàng tháng từ Bước 2 với 2.5. 
• Bước 4: Cộng bất kỳ số tiền chưa thanh toán của bất kỳ Khoản vay EIDL nào đã vay 

trong khoảng thời gian từ ngày 31 tháng 1 năm 2020 đến ngày 3 tháng 4 năm 2020 
mà quý vị muốn tái cấp vốn, không bao gồm số tiền tạm ứng theo khoản vay EIDL 
COVID-19 (vì không phải hoàn trả). 

Mẫu đơn 1065 năm 2019 của IRS (bao gồm K-1s) và các tài liệu hỗ trợ khác có liên quan 
nếu công ty hợp danh có nhân viên, bao gồm Mẫu 941 năm 2019 của IRS và mẫu đơn 
báo cáo thuế bảo hiểm thất nghiệp hàng quý của tiểu bang từ mỗi quý (hoặc hồ sơ xử lý 
tiền lương tương đương hoặc Báo cáo Tiền lương và Thuế của IRS), cùng với hồ sơ về 
bất kỳ khoản đóng góp bảo hiểm hưu trí hoặc bảo hiểm y tế nào, phải được cung cấp để 
chứng minh số tiền mà quý vị đăng ký vay theo diện PPP. Nếu công ty hợp danh có nhân 
viên, một bản kê khai bảng lương hoặc tài liệu tương tự từ thời hạn trả tính cả ngày 15 
tháng 2 năm 2020 phải được cung cấp để xác minh công ty hợp danh của quý vị có hoạt 
động kinh doanh và có nhân viên vào ngày đó. Nếu công ty hợp danh không có nhân viên 
thì hoá đơn, sao kê ngân hàng hoặc sổ sách xác minh công ty hợp danh có hoạt động kinh 
doanh vào ngày 15 tháng 2 năm 2020 phải được cung cấp thay thế. 

5. Câu hỏi: Số tiền cho vay tối đa theo diện PPP đối với công ty S và công ty C được tính 
như thế nào (tối đa 10 triệu đô la)? (Lưu ý rằng số tiền xoá nợ khoản vay PPP sẽ phụ 
thuộc một phần vào tổng số tiền được chi tiêu trong thời gian tám tuần sau lần giải 
ngân đầu tiên của khoản vay PPP.) 

Trả lời: Phương pháp sau đây nên được sử dụng để tính toán số tiền tối đa có thể vay đối 
với các công ty, bao gồm công ty S và công ty C: 
• Bước 1: Tính toán chi phí tiền lương năm 2019 bằng cách cộng các khoản sau: 

o Tiền lương gộp và tiền thưởng năm 2019 trả cho người lao động của quý vị có 
nơi cư trú chính ở Hoa Kỳ, có thể được tính bằng cách lấy tiền lương và tiền 
thưởng Chịu thuế Medicare trong Mẫu đơn 941 IRS năm 2019 (dòng 5c-cột 1) 
từ mỗi quý cộng với bất kỳ khoản đóng góp trước thuế của người lao động 
cho bảo hiểm y tế hoặc các phúc lợi bổ sung khác được loại trừ khỏi tiền 
lương và tiền thưởng Chịu thuế Medicare, trừ đi mọi khoản tiền được trả cho 
bất kỳ người lao động nào mà vượt quá 100,000 đô la và bất kỳ khoản tiền 
nào được trả cho bất kỳ người lao động nào có nơi cư trú chính bên ngoài Hoa 
Kỳ; 

o Khoản đóng góp bảo hiểm y tế của người sử dụng lao động năm 2019 (một 
phần của dòng 24 Mẫu đơn 1120 hoặc dòng 18 Mẫu đơn 1120-S của IRS 
thuộc về bảo hiểm y tế); 

o Khoản đóng góp hưu trí năm 2019 của người sử dụng lao động (dòng 23 
Mẫu đơn 1120 hoặc dòng 17 Mẫu đơn 1120-S của IRS); và 

o Thuế tiểu bang và thuế địa phương năm 2019 được xác định dựa trên thu 
nhập của người lao động, chủ yếu là thuế bảo hiểm thất nghiệp của tiểu 
bang (từ các mẫu đơn báo cáo tiền lương hàng quý của tiểu bang). 



• Bước 2: Tính chi phí tiền lương trung bình hàng tháng (chia số tiền từ Bước 1 cho 12). 
• Bước 3: Nhân chi phí tiền lương trung bình hàng tháng từ Bước 2 với 2.5. 
• Bước 4: Cộng số tiền chưa thanh toán của bất kỳ Khoản vay EIDL nào đã vay trong 

khoảng thời gian từ ngày 31 tháng 1 năm 2020 đến ngày 3 tháng 4 năm 2020 mà quý 
vị muốn tái cấp vốn, không bao gồm số tiền tạm ứng theo khoản vay EIDL COVID-
19 (vì không phải hoàn trả). 

Mẫu đơn 941 IRS năm 2019 của công ty và mẫu đơn báo cáo thuế bảo hiểm thất nghiệp 
hàng quý của tiểu bang từ mỗi quý (hoặc hồ sơ xử lý tiền lương tương đương hoặc Báo 
cáo Tiền lương và Thuế của IRS), cùng với tờ khai thuế kinh doanh đã nộp (Mẫu đơn 
1120 IRS hoặc 1120-S IRS) hoặc tài liệu khác về bất kỳ khoản đóng góp bảo hiểm hưu trí 
và bảo hiểm y tế nào, phải được cung cấp để chứng minh số tiền mà quý vị đăng ký vay 
theo diện PPP. Một bản kê khai bảng lương hoặc tài liệu tương tự từ thời hạn trả tính cả 
ngày 15 tháng 2 năm 2020 phải được cung cấp để xác minh quý vị có hoạt động kinh 
doanh và có nhân viên vào ngày đó. 

6. Câu hỏi: Số tiền cho vay tối đa theo diện PPP đối với các tổ chức phi lợi nhuận đủ 
điều kiện được tính như thế nào3 (tối đa 10 triệu đô la)? (Lưu ý rằng số tiền xoá nợ 
khoản vay PPP sẽ phụ thuộc một phần vào tổng số tiền được chi tiêu trong thời gian 
tám tuần sau lần giải ngân đầu tiên của khoản vay PPP.) 

Trả lời: Phương pháp sau đây nên được sử dụng để tính toán số tiền tối đa có thể vay đối 
với các tổ chức phi lợi nhuận đủ điều kiện (đối với các tổ chức tôn giáo phi lợi nhuận đủ 
điều kiện, xem câu hỏi tiếp theo): 
• Bước 1: Tính toán chi phí tiền lương năm 2019 bằng cách cộng các khoản sau: 

o Tiền lương gộp và tiền thưởng năm 2019 trả cho người lao động của quý vị có 
nơi cư trú chính ở Hoa Kỳ, có thể được tính bằng cách lấy tiền lương và tiền 
thưởng Chịu thuế Medicare trong Mẫu đơn 941 IRS năm 2019 (dòng 5c-cột 1) 
từ mỗi quý cộng với bất kỳ khoản đóng góp trước thuế của người lao động cho 
bảo hiểm y tế hoặc các phúc lợi bổ sung khác được loại trừ khỏi tiền lương và 
tiền thưởng Chịu thuế Medicare, trừ đi mọi khoản tiền được trả cho bất kỳ 
người lao động nào mà vượt quá 100,000 đô la và bất kỳ khoản tiền nào được 
trả cho bất kỳ người lao động nào có nơi cư trú chính bên ngoài Hoa Kỳ; 

o Khoản đóng góp bảo hiểm y tế của người sử dụng lao động năm 2019 (một 
phần của dòng 9 Phần IX Mẫu đơn 990 của IRS thuộc về bảo hiểm y tế); 

o Khoản đóng góp hưu trí năm 2019 của người sử dụng lao động (dòng 8 Phần 
IX Mẫu đơn 990 của IRS); và 

o Thuế tiểu bang và thuế địa phương năm 2019 được xác định dựa trên thu 
nhập của người lao động, chủ yếu là thuế bảo hiểm thất nghiệp của tiểu 
bang (từ các mẫu đơn báo cáo tiền lương hàng quý của tiểu bang). 

• Bước 2: Tính chi phí tiền lương trung bình hàng tháng (chia số tiền từ Bước 1 cho 12). 
• Bước 3: Nhân chi phí tiền lương trung bình hàng tháng từ Bước 2 với 2.5. 

                                                   
3"Tổ chức phi lợi nhuận đủ điều kiện" nghĩa là một tổ chức được mô tả trong mục 501(c)(3) của Bộ luật Thuế vụ năm 
1986 và được miễn thuế theo mục 501(a) của Bộ luật này. 



• Bước 4: Cộng số tiền chưa thanh toán của bất kỳ Khoản vay EIDL nào đã vay trong 
khoảng thời gian từ ngày 31 tháng 1 năm 2020 đến ngày 3 tháng 4 năm 2020 mà quý 
vị muốn tái cấp vốn, không bao gồm số tiền tạm ứng theo khoản vay EIDL COVID-
19 (vì không phải hoàn trả). 

Mẫu đơn 941 năm 2019 IRS của tổ chức phi lợi nhuận và mẫu đơn báo cáo thuế bảo hiểm 
thất nghiệp hàng quý của tiểu bang từ mỗi quý (hoặc hồ sơ xử lý tiền lương tương đương 
hoặc Báo cáo Tiền lương và Thuế của IRS), cùng với Phần IX Mẫu đơn 990 của IRS đã 
nộp hoặc tài liệu khác về bất kỳ khoản đóng góp bảo hiểm hưu trí và bảo hiểm y tế nào, 
phải được cung cấp để chứng minh số tiền mà quý vị đăng ký vay theo diện PPP. Một 
bản kê khai bảng lương hoặc tài liệu tương tự từ thời hạn trả tính cả ngày 15 tháng 2 năm 
2020 phải được cung cấp để xác minh quý vị có hoạt động kinh doanh và có nhân viên 
vào ngày đó. Các tổ chức phi lợi nhuận đủ điều kiện không nộp Mẫu đơn 990 của IRS, 
thường là những tổ chức có tổng doanh thu dưới 50,000 đô la, xem câu hỏi tiếp theo. 

7. Câu hỏi: Số tiền cho vay PPP tối đa đối với các tổ chức tôn giáo phi lợi nhuận, các tổ 
chức cựu chiến binh và các công ty cổ phần đủ điều kiện được tính như thế nào (tối đa 
10 triệu đô la)? (Lưu ý rằng số tiền xoá nợ khoản vay PPP sẽ phụ thuộc một phần vào 
tổng số tiền được chi tiêu trong thời gian tám tuần sau lần giải ngân đầu tiên của khoản 
vay PPP.) 

Trả lời: Phương pháp sau đây nên được sử dụng để tính toán số tiền tối đa có thể vay đối 
với các tổ chức tôn giáo phi lợi nhuận, các tổ chức cựu chiến binh và các công ty cổ phẩn 
đủ điều kiện: 
• Bước 1: Tính toán chi phí tiền lương năm 2019 bằng cách cộng các khoản sau: 

o Tiền lương gộp và tiền thưởng năm 2019 trả cho người lao động của quý vị có 
nơi cư trú chính ở Hoa Kỳ, có thể được tính bằng cách lấy tiền lương và tiền 
thưởng Chịu thuế Medicare trong Mẫu đơn 941 IRS năm 2019 (dòng 5c-cột 1) 
từ mỗi quý cộng với bất kỳ khoản đóng góp trước thuế của người lao động cho 
bảo hiểm y tế hoặc các phúc lợi bổ sung khác được loại trừ khỏi tiền lương và 
tiền thưởng Chịu thuế Medicare, trừ đi mọi khoản tiền được trả cho bất kỳ 
người lao động nào mà vượt quá 100,000 đô la và bất kỳ khoản tiền nào được 
trả cho bất kỳ người lao động nào có nơi cư trú chính bên ngoài Hoa Kỳ; 

o Khoản đóng góp bảo hiểm y tế của chủ sử dụng lao động năm 2019; 
o Khoản đóng góp hưu trí của người sử dụng lao động năm 2019 và 
o Thuế tiểu bang và thuế địa phương năm 2019 được xác định dựa trên thu 

nhập của người lao động, chủ yếu là thuế bảo hiểm thất nghiệp của tiểu 
bang (từ các mẫu đơn báo cáo tiền lương hàng quý của tiểu bang). 

• Bước 2: Tính chi phí tiền lương trung bình hàng tháng (chia số tiền từ Bước 1 cho 12). 
• Bước 3: Nhân chi phí tiền lương trung bình hàng tháng từ Bước 2 với 2.5. 
• Bước 4: Cộng bất kỳ số tiền chưa thanh toán của bất kỳ Khoản vay EIDL nào đã vay 

trong khoảng thời gian từ ngày 31 tháng 1 năm 2020 đến ngày 3 tháng 4 năm 2020 
mà quý vị muốn tái cấp vốn, không bao gồm số tiền tạm ứng theo khoản vay EIDL 
COVID-19 (vì không phải hoàn trả). 



Mẫu đơn 941 IRS năm 2019 của thực thể và mẫu đơn báo cáo thuế bảo hiểm thất nghiệp 
hàng quý của tiểu bang từ mỗi quý (hoặc hồ sơ xử lý tiền lương tương đương hoặc Báo 
cáo Tiền lương và Thuế của IRS), cùng tài liệu về bất kỳ khoản đóng góp bảo hiểm hưu 
trí và bảo hiểm y tế nào, phải được cung cấp để chứng minh số tiền mà quý vị đăng ký 
vay theo diện PPP. Một bản kê khai bảng lương hoặc tài liệu tương tự từ thời hạn trả tính 
cả ngày 15 tháng 2 năm 2020 phải được cung cấp để xác minh quý vị có hoạt động kinh 
doanh và có nhân viên vào ngày đó. 

8. Câu hỏi: Tôi là chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn. Phần hướng dẫn nào sẽ áp 
dụng cho tôi? 

Trả lời: Các công ty trách nhiệm hữu hạn nên thực hiện theo các hướng dẫn áp dụng cho 
tình huống nộp thuế của họ, ví dụ, cho dù họ nộp đơn với tư cách là hộ kinh doanh cá thể, 
công ty hợp danh hay công ty. 

9. Câu hỏi: Những tài liệu nào khác có thể được cung cấp cho mục đích chứng minh số 
tiền mà tôi đăng ký vay theo diện PPP? 

Trả lời: Mẫu đơn W-2s và Mẫu đơn W-3 của IRS hoặc các báo cáo xử lý tiền lương, bao 
gồm báo cáo thuế hàng quý và hàng năm, có thể được sử dụng thay cho Mẫu đơn 941 của 
IRS. Ngoài ra, các doanh nghiệp rất nhỏ nộp Mẫu đơn 944 IRS hàng năm thay vì Mẫu 
đơn 941 IRS hàng quý nên dựa vào và cung cấp Mẫu đơn 944 IRS. Tương tự, hồ sơ từ 
người quản lý quỹ hưu trí có thể được sử dụng để ghi nhận các khoản đóng góp hưu trí 
của người sử dụng lao động trong khi hồ sơ từ công ty bảo hiểm y tế hoặc bên thứ ba 
quản lý kế hoạch tự bảo hiểm có thể ghi lại các khoản đóng góp bảo hiểm sức khỏe của 
người sử dụng lao động. 
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