Amharic

ከራስ ቅጥር የሚገኝ ገቢን ስለመግለጽ የተሰጡ መመሪያዎች
በግል ስራዎት የሚተዳደሩ ከሆኑ፣ በቀጣዩ ገጽ ላይ ያለውን ከራስ ቅጥር የሚገኝ ገቢ መግለጫ ቅጽን ከመሙላት በተጨማሪ ምን ዓይነት ደጋፊ
ሰነዶች ማቅረብ እንዳለብዎት ለማወቅ እባክዎ ከታች ያሉትን ምድቦች ይመልከቱ።
Department of Education and Early Learning (DEEL፣ የትምህርትና የቅድመ ትምህርት መምሪያ) የፕሮግራሞቹ ተጠቃሚ ከመሆን የሚያግዱ
ማነቆዎችን የመፍጠር ሃሳብ የለውም። ጥያቄዎች ካሉዎት ወይም ማብራሪያ ካስፈለገዎት፣ እባክዎ ለ DEEL ያሳውቁ።

የንግድ ስራው ባለቤት ነዎት ወይስ በግልዎት
አገልግሎት የሚሰጡ ኮንትራክተር ነዎት?

የግል ስራዎት የሽርክና ነው?
•

ከራስ ቅጥር የሚገኝ ገቢ መግለጫ ቅጽን ይሙሉ

በተጨማሪም፣ ከሚከተሉት መካከል አንዱን ያቅርቡ፦
• የታክስ ቅጽ 1040፣ ስኬጁል 1፣ ቅጽ 1065 & ስኬጁል
K-1 (ሁሉንም አራት ቅጾች)
• ያለፉት 3 ወራት የትርፍና ኪሳራ መግለጫ

ከራስ ቅጥር የሚገኝ ገቢ መግለጫ ቅጽን ይሙሉ

•

በተጨማሪም፣ ከሚከተሉት መካከል አንዱን ያቅርቡ፦
• የታክስ ቅጽ 1040፣ ስኬጁል 1 እና ስኬጁል C (ወይም EZ)
(ሶስት ቅጾችን ያቅርቡ)
• ያለፉት 3 ወራት የትርፍና ኪሳራ መግለጫ
• በመተግበሪያ ታግዞ የሚሰራ ድርጅት ሾፌር ወይም እቃ
አድራሽ ሰራተኛ ከሆኑ፣ ገቢ ያገኙባቸውን የመጨረሻዎቹን 3
ወራት ወርሐዊ መግለጫዎች ያቅርቡ

ያልተለመዱ ስራዎችን ይሰራሉ ወይም የቀን ሰራተኛ
ነዎት?
•

ከራስ ቅጥር የሚገኝ ገቢ መግለጫ ቅጽን ብቻ
ይሙሉ

በአንድ ኮርፖሬሽን ውስጥ ባለ አክሲዮን ነዎት?
•

የግል ስራዎት LLC ነው?
•

በተጨማሪም፣ ከሚከተሉት መካከል አንዱን ያቅርቡ፦
• ባለንብረት ከሆኑ፦ የታክስ ቅጽ 1040፣ ስኬጁል 1 እና
ስኬጁል C (ወይም EZ) (ሁሉንም ሶስት ቅጾችን)
• በሽርክና የሚሰሩ ከሆኑ፦ የታክስ ቅጽ 1040፣ ስኬጁል 1፣
ቅጽ 1065 & ስኬጁል K-1 (ሁሉንም አራት ቅጾች)
• ባለንብረት ወይም ሸሪክ ከሆኑ፦ ያለፉት 3 ወራት
የትርፍና ኪሳራ መግለጫ

ስራዎትን የጀመሩት ከ3 ወራት ባነሰ ጊዜ ውስጥ ነው?
•

የለም ከራስ ቅጥር የሚገኝ ገቢ መግለጫ ቅጽ
ያስፈልጋል

እባክዎ የሚከተሉትን ያቅርቡ፦
• ባለፉት 3 ወራት የተገኘ ገቢ የቼክ ቁራጮች፣ የታክስ
ቅጽ 1040፣ ስኬጁል 1፣ ቅጽ 1120 (ወይም S) እና
ስኬጁል K-1 (ሁሉንም አራት ቅጾችና የቼክ ቁራጮች)
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ከራስ ቅጥር የሚገኝ ገቢ መግለጫ ቅጽን ይሙሉና
በቀጣዮቹ 3 ወራት ውስጥ ገቢዎ ስንት እንደሚሆን
ይገምቱ

እገዛ ያስፈልግዎታል? (206) 386-1050

Amharic

ከራስ ቅጥር የሚገኝ ገቢ መግለጫ ቅጽ
መመሪያዎች፦ እባክዎ ባለፉት ሶስት ወራት የተገኘውን የገቢ መጠን ያመልክቱ
(ለምሳሌ፦ የሚያመለክቱት በኦገስት ወር ከሆነ፣ እባክዎ በሜይ፣ ጁን እና ጁላይ ወራት የነበረዎትን ጠቅላላ ገቢ ይግለጹልን)።
የግል ስራዎትን ከጀመሩ ገና ሶስት ወር ካልሞላዎት፣ እባክዎ በቀጣዮቹ ሶስት ወራት ውስጥ የሚኖር ግምታዊ ገቢ/ተቀናናሽ ይጠቁሙ።
የወላጅ/አሳዳጊ ስም፦
የንግድ ስራው ስም፦
የንግድ ስራ አድራሻ፡የንግድ ስራው ዓይነት፦
እኔ

ባለንብረት

ሸሪክ

የቀን ሰራተኛ

ሌላ (ይግለጹ)
ማንኛውም የንግድ ስራ ተቀናሽ ከመቀነሱ በፊት ያለ አጠቃላይ
ገቢ

የ3 ወራትን ይሙሉ
ወር፦
ወር፦
ወር፦
ጠቅላላ ያልተጣራ የገቢ መጠን

A.
B.
C.
D.

በ3 ወራት ውስጥ ሪፖርት የተደረገ የንግድ ስራ ተቀናናሽ/የስራ ማስኬጃ ወጪ

የገንዘብ መጠን

E.
1. ማስታወቂያ
F.
2. የንግድ ስራ ጉዞ ወጪዎች
G.
3. የንግድ ስራ ኢንሹራንስ
H.
4. የሕግና የባለሙያ ክፍያዎች
I.
5. የቢሮ ዕቃዎችና የፖስታ ወጪ
6. ኪራይ (የንግድ ስራ ንብረት ብቻ የቤት ንብረትን ሳይጨምር)
J.
K.
7. የአገልግሎትና የስልክ ወጪዎች (የንግድ ስራ ንብረት ብቻ የቤት ንብረትን ሳይጨምር)
L.
8. ዕቃዎች የተገዙበት ወጪ
9. ሌላ (ይግለጹ)፦
M.
N.
አጠቃላይ የንግድ ስራ ተቀናናሾች (ከ E-M ያሉትን ይደምሩ)
አጠቃላይ የተጣራ ትርፍ (ከ N ላይ D ሲቀነስ)
*$
*የወርሐዊ ገቢ ስሌቶች ይህን መጠን በ3 ያካፍሉታል፤ የዓመታዊ ገቢ ስሌቶች ደግሞ ይህን መጠን በ4 ያባዙታል።
ባለፉት 3 ወራት የነበሩዎት የራስ ቅጥር ገነና ወጪዎች መጠን ከመደበኛው መጠን የተለዩ ነበሩ? አዎ ካሉ፣ እባክዎ ያብራሩ፦

የመረጃ ትክከለኛነት ማረጋገጫና የብቁነት መረጃን ለማረጋገጥ የተሰጠ ፈቃድ
•
የሰጠሁት መረጃ እኔ እስከማውቀው ድረስ እውነተኛ መሆኑን አረጋግጣለሁ።
•
የሰጠሁት መረጃ በከተማዋ ሰራተኞች ሊጣራና ሊመረመር እንደሚችልና ይህን ማመልከቻ የሚደግፉ ተጨማሪ ሰነዶችን ማቅረብ ሊኖርብኝ እንደሚችል አውቃለሁ።
•
ድጋፍ ከተሰጠኝና መግለጽ ያለብኝን መረጃ በሙሉ በትክክል ካልገለጽኩ ከፕሮግራሙ ልባረር እንደምችል እገነዘባለሁ።
•
የ Seattle ከተማ እኔ ብቁ ላልሆንኩባቸው ጊዜያት በተጨባጭ ያወጣቸውን ወጪዎች ሊያስመልስ እንደሚችልና ሆነ ብዬ የተሳሳተ ወይም ሐሰተኛ መረጃ ከሰጠሁ ደግሞ
በማጭበርበር እና/ወይም ሐሰተኛ መረጃ በመስጠት ወንጀል ልከሰስ እችላለሁ።

የወላጅ ፊርማ፦
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ቀን፦
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እገዛ ያስፈልግዎታል? (206) 386-1050

