ທົ່ ານອາດຈະຍົ່ື ນແບບຟອມໄດົ້ ໂດຍທາງອອນລາຍ, ທາງໂທລະສັ ບ, ຫື ທາງໄປສະນີ (ໃຫົ້ ເບິົ່ງລາຍລະອຽດຕິດຕໍົ່ຢົ່ ດົ້ ານຫັ ງແບບຟອມ)

ເມືອງປອດແລນ
ສໍານັ ກງານເກັບລາຍຮັ ບ

ການຍື່ ນເສຍພາສີລາຍໄດ້ ສິລະປະ

ກອງທຶນການສຶກສາ ແລະ ການເຂົ້ າຫາສິລະປະ
ສໍາລັ ບປີ 1 ມັ ງກອນ ຫາ 31 ທັ ນວາ 2019
2016
15 ເມສາ 2020
ກໍານົ ດ ວັ ນທີ 18
2017
ສໍາລັ ບທາງການໃຊົ້ ເທົ່ ານັົ້ ນ
ຜ້ ຢື່ ອາໄສຂອງເມອງປອດແລນທື່ີ ເປັນຜ້ ໃຫຍື່ ທຸ ກຄົ ນ (ອາຍຸ 18 ປີຂ້ ນໄປ) ຈໍາເປັນຕ້ ອງໄດ້ ຍື່ ນເສຍພາສີສິລະປະ.

2017.
 ທົ່ີ ຢົ່ ໃນປອດແລນທົ່ີ ເປັນບົ່ ອນຢົ່ ອາໄສຕົ້ ນຕໍຂອງຜົ້ ຍົ່ື ນເສຍພາສີສົ່ ວນໃດໜຶົ່ງໃນປີ 2018.
2016.
2019.
ທົ່ີ ຢົ່ (ບົ່ໍ ອະນຸ ຍາດໃຫົ້ ໃສົ່ ຕົ້ ປ.ນ)

ຍ້ າຍແລ້ ວບໍ? ໝາຍໃສົ່ ແລະ
ປະກອບໃຫົ້ ສໍາເລັດຕາຕະລາງກໍານດ B ຢົ່ ດົ້ ານຫັ ງ

ເມືອງ

ລັ ດ

ລະຫັ ດໄປສະນີ

OR

 ຄອບຄວມີເງົ່ື ອນໄຂໄດົ້ ຮັ ບການຍກເວົ້ັ ນເປັນຄອບຄວມີຄວາມທຸ ກຍາກບໍ?


97__________

ແມົ່ ນແລົ້ ວ (ປະກອບໃສົ່ ຕາຕະລາງກໍານດ A ຢົ່ ດົ້ ານຫັ ງ)

ບໍົ່ແມົ່ ນ

ົ່ື ກໆຄນທມ
ົ່ີ ີ ລາຍຊົ່ື 18 ປຂ
ຂຽນຊທຸ
ີ ົ້ຶ ນໄປນັ ບແຕົ່ ວັນທີ 31 ທັ ນວາ 2019.
2016. (ປະກອບໃສົ່ ພາກນົ້ີພຽງແຕົ່ ຖົ້າທົ່ ານບໄດົ້
ໍົ່ ຍນຂ
ືົ່ ການຍ
ໍ
ກເວນຄວາມທຸ
ັົ້
ກຍາກຂອງຄວເຮອນ.)
ື

ຊົ່ື (ຊົ່ື , ຊົ່ື ກາງ, ນາມສະກຸ ນ, ຄໍາຕົ່ໍ ທົ້ າຍ)

ປີເກີດ

ົ່ຶ ງ:
ໝາຍອັ ນໜ
$35 ຄົ ບກໍານົ ດ

ໝາຍເລກປະກັ ນສັ ງຄມ

ອີເມວ

ຊືົ່ (ຊົ່ື , ຊົ່ື ກາງ, ນາມສະກຸ ນ, ຄໍາຕົ່ໍ ທົ້ າຍ)

ປີເກີດ

ລາຍໄດົ້ ຕົ້ ອງຈົ່ າຍພາສີປະຈໍາ
ປີໜົ້ ອຍກົ່ ວາ $1,000
ໝາຍອັ ນໜ
ຶົ່ ງ:
$35 ຄົ ບກໍານົ ດ
ລາຍໄດົ້ ຕົ້ ອງຈົ່ າຍພາສີປະຈໍາ
ປີໜົ້ ອຍກົ່ ວາ $1,000

ໝາຍເລກປະກັ ນສັ ງຄມ

ອີເມວ

ຊືົ່ (ຊົ່ື , ຊົ່ື ກາງ, ນາມສະກຸ ນ, ຄໍາຕົ່ໍ ທົ້ າຍ)

ປີເກີດ

ໝາຍອັ ນໜ
ຶົ່ ງ:

$35 ຄົ ບກໍານົ ດ

ໝາຍເລກປະກັ ນສັ ງຄມ

ອີເມວ

ຊືົ່ (ຊົ່ື , ຊົ່ື ກາງ, ນາມສະກຸ ນ, ຄໍາຕົ່ໍ ທົ້ າຍ)

ປີເກີດ

ລາຍໄດົ້ ຕົ້ ອງຈົ່ າຍພາສີປະຈໍາ
ປີໜົ້ ອຍກົ່ ວາ $1,000
ົ່ຶ ງ:
ໝາຍອັ ນໜ
$35 ຄົ ບກໍານົ ດ

ໝາຍເລກປະກັ ນສັ ງຄມ

ອີເມວ

ລາຍໄດົ້ ຕົ້ ອງຈົ່ າຍພາສີປະຈໍາ
ປີໜົ້ ອຍກົ່ ວາ $1,000

15
2019.
 ຄິດໄລົ່ ຍອດເຫື ອຄບກໍານດ. (ໝາຍເຫດ: ການປັ ບໄໝຈະໄດົ້ ຮັ ບການປະເມີນ ຖົ້ າການຊໍາລະບໍົ່ໄດົ້ ຮັ ບໂດຍມີກາປະທັ ບໄປສະນີພາຍໃນວັ ນທີ 18
2017.)
17 ເມສາ 2020.
2018

ຍອດເຫອ
ຄົ ບກໍານົ ດ:

ຈໍານວນຄນທັ ງໝດທີົ່ມີການຄບກໍານດ $35: _

x $35 =

ພາສີສິລະປະຈໍານວນ
ທັ ງໝດຄບກໍານດ:

ຈໍານວນຕວຢົ່ າງຄບກໍານດ: 1 ຄນ = $35; 2 ຄນ = $70; 3 ຄນ = $105; 4 ຄນ = $140

$_____________

ເລກທີໃບເຊັກ: _________

ຂຽນໃບເຊັກສັື່ ງຈື່ າຍໃຫ້ກັ ບ: City of Portland

 ທົ່ີ ຢົ່ ທາງໄປສະນີ, ຖົ້ າແຕກຕົ່ າງຈາກທົ່ີ ຢົ່ ຕົ້ ນຕໍໃນແຖວທີ 
ທົ່ີ ຢົ່ (ບົ່ໍ ອະນຸ ຍາດໃຫົ້ ໃສົ່ ຕົ້ ໄປສະນີ)

ເມືອງ

ລັ ດ

ລະຫັ ດໄປສະນີ:

 ໃຫົ້ ບອກຂໍົ້ມນຕິດຕໍົ່ຢົ່ ລຸົ່ ມນີົ້ ແລະ ສົ່ ງແບບຟອມນົ້ີ ພົ້ ອມກັ ບເງິນຊໍາລະ (ຖົ້ າມີ) ໄປໃຫົ້ ກັ ບພະແນກເກັບລາຍຮັ ບ.
____________________________________
ຊືົ່ຜົ້ ກະກຽມ (ຂຽນຊົ່ື ແຈົ້ ງ)
ສົື່ ງແບບຟອມນ້ີ ຫາ:

_______________
ວັ ນທີ

_________________________
ເບີໂທລະສັ ບໃຊົ້ ຕິດຕົ່ໍ ກາງເວັນ

(ໃຫົ້ ເບິົ່ງເບີໂທລະສັ ບ ແລະ ຂົ້ໍ ມນຕິດຕົ່ໍ ທາງອອນລາຍຢົ່ ດົ້ ານຫັ ງ)

ຈໍາເປັນຕົ້ ອງໄດົ້ ມີການເປີດເຜີຍເລກປະກັ ນສັ ງຄມຂອງທົ່ ານ. ຄວາມຈໍາເປັນນີົ້ແມົ່ ນໄດົ້ ຮັ ບສິດອະນຸ ຍາດພາຍໃຕົ້ ລັ ດຖະບັ ນຍັ ດຄວາມເປັນສົ່ ວນຕວຂອງລັ ດປີ 1974, ລັ ດຖະບັ ນຍັ ດການປະຕິຮບພາສີ 1976 ແລະ ກດລະບຽບຄຸົ້ ມຄອງ
ພາສີສິລະປະ. ພະແນກເກັບລາຍຮັ ບຈະນໍາເອາໝາຍເລກປະກັ ນສັ ງຄມຂອງທົ່ ານໄປໃຊົ້ ເພືົ່ອຊົ່ ວຍໃນການບໍລິຫານພາສີສິລະປະ, ໂດຍບໍົ່ໄດົ້ ຈໍາກັ ດແຕົ່ ຈະກົ່ າວຕໍົ່ໄປນີົ້, ລວມມີການປະຕິບັ ດຕາມຂໍົ້ກໍານດການຍືົ່ນແບບຟອມ 1099
ຂອງລັ ດຖະບານກາງ ແລະ ການປຽບທຽບການຍືົ່ນເສຍພາສີສິລະປະໃຫົ້ ແກົ່ ຂໍົ້ມນຜົ້ ຍືົ່ນເສຍພາສີຂອງລັ ດຖະບານ.
ARTS2019 01/26/2020 Lao

ຕາຕະລາງກໍານົ ດ A: ການຍກເວົ້ັ ນຄວາມທຸ ກຍາກຂອງຄວເຮືອນ (ເບົ່ິ ງຄໍາແນະນໍາ)
ບົ ດແນະນໍາຄວາມທຸ ກຍາກ
2019

ປ້ ອນຈໍານວນລາຍຮັ ບປະຈໍາປີທັ ງໝົດ (ຈາກທຸ ກແຫື່ ງທີື່ໄດ້ ມາ) ຂອງແຕື່ ລະຄົ ນຢື່ ໃນຄົ ວເຮອນລຸື່ ມນີ້ເຂ້ົ າ, ລວມທັ ງເດັກນ້ ອຍນໍາ .

ຊື່

ປີເກີດ

ຈໍານວນຄົ ນຢື່ ໃນ
ຄົ ວເຮອນ

ລາຍຮັ ບປະຈໍາປີ

SSN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

-

-

$ ____________

7

-

-

$ ____________

8

-

-

$ ____________

1
2
3
4
5

ຖົ້ າມີຄນເພີົ່ມຢົ່ ໃນຄວເຮືອນ, ໃຫົ້ ຕິດຂັ ດໃບເຈົ້ ຍເພີົ່ມໃສົ່
ໂດຍໃຫົ້ ມີຊືົ່ ແລະ ອາຍຸ ຂອງແຕົ່ ລະຄນ ແລະ ປົ້ ອນລາຍຮັ ບລວມເຂົ້ າທີົ່ນີົ້:

ລາຍຮັ ບຄົ ວເຮອນປະຈໍາປີທັ ງໝົດ:

1
2
3
4
5
6
7
8

$ ____________
$ ____________
$ ____________
$ ____________
$ ____________

ບົ ດແນະນໍາ
ຄວາມທຸ ກຍາກ

$12,490
$16,910
$21,330
$25,750
$30,170
$34,590
$39,010
$43,430

ສໍາລັ ບຄອບຄົ ວທີື່ມີຫາຍກື່ ວາ 8 ຄົ ນ,
4,320
ເພີື່ມ $4,
160 ໃສື່ ແຕື່ ລະຄົ ນເພື່ີມ
$4,420
$4,180
ເຂົ້ າມາ.

$ ____________
$

ຈໍານວນຄົ ນຢື່ ໃນຄົ ວເຮອນ:
ເປັນທາງເລອກ: ໂດຍການເຊັນຊືົ່ຢົ່ ລຸົ່ ມນົ້ີ , ຂົ້ າພະເຈົ້ າອະນຸ ຍາດໃຫົ້ ເປີດເຜີຍຂໍົ້ມນຕິດຕົ່ໍ ແລະ ສະຖານະການຍກເວົ້ັ ນຄວາມທຸ ກຍາກໃຫົ້ ອງການລັ ດຖະບານອືົ່ນ ແລະ ອງການບໍົ່ຫວັ ງ
ຜນກໍາໄລ ເພົ່ື ອຈຸ ດປະສງຂອງການໃຫົ້ ມີສິດໄດົ້ ຮັ ບການຊົ່ ວຍເຫື ອລາຍຮັ ບຕົ່ໍ າ. (ລງລາຍເຊັນໃສົ່ ແຖວຢົ່ ລຸົ່ ມນົ້ີ ).

ຊືົ່ແຈົ້ ງ

ລາຍເຊັນ

ທົ່ີ ຢົ່ ອີເມວ

ເບີໂທລະສັ ບ

ຢື່ າລມປະກອບໃສື່ ແຖວທີ ❺ ແລະ ❻ ຢື່ ດ້ ານໜ້ າຂອງແບບຟອມໃຫ້ ຄົ ບຖ້ ວນ.

ຕາຕະລາງກໍານົ ດ B: ການປົ່ຽນແປງທີົ່ຢົ່ (ເບົ່ິ ງຄໍາແນະນໍາ)
ຊື່

ທື່ີ ຢື່

ເມອງ

ລັ ດ

ລະຫັດໄປສະນີ:

ທື່ີ ຢື່ ທາງໄປສະນີ: Portland Revenue Division - Arts Tax, PO Box 2820, Portland OR 97208-2820

ຍົ່ື ນໂດຍໂທລະສັ ບ: (503) 865-4278
ແຟັກ: (503) 865-3065
TTY: (503) 823-6868
ຍື່ ນທາງອອນລາຍ: www.portlandoregon.gov/artstax
ທົ່ີ ຢົ່ ຕວຈິງ: Revenue Division, 111 SW Columbia Street, Suite 600, Portland, Oregon
ໃບເຊັກຕ້ ອງສັື່ ງຈື່ າຍໃຫ້ກັ ບ City of Portland

ວັ ນທີຍ້ າຍ
(ດດ/ປປ)

2019
2017
ຄໍາແນະນໍາການຍື່ ນເສຍພາສີສິລະປະ 2018
2016
❶ ປົ້ ອນທົ່ີ ຢົ່ ປະຈຸ ບັ ນຂອງປອດແລນ ຫື ທົ່ີ ຢົ່ ຂອງປອດແລນທົ່ີ ເປັນທົ່ີ ຢົ່ ອາໄສຕົ້ ນຕໍຂອງຜົ້ ຍືົ່ນເສຍພາສີຜົ້ ໃຫຍົ່ ໃນລະຫວົ່ າງໄລ
ົ່ຶ ງຂອງປີ 2017
2018 ເຂົ້ າໄປ. ຢົ່ າປະກອບແບບຟອມນີົ້ ຖົ້ າທົ່ີ ຢົ່ ອາໄສບໍົ່ໄດົ້ ຢົ່ ພາຍໃນຂອບເຂດຂອງເມືອງປອດແລນ.
ຍະໃດໜ
2016
2019



ື່ ງໄດ້ ຍ້ າຍອອກໄປຈາກທື່ີ ຢື່ ຕົ້ ນຕໍເມື່ ອບໍື່ດົ ນມານີ້, ໝາຍຕິ ກໃສົ່
ຖ້ າຜ້ ຍື່ ນເສຍພາສີຄົ ນໃດໜ
“ຍົ້ າຍແລົ້ ວບໍ? ໝາຍຕິກໃສົ່ ແລະ ປະກອບຕາຕະລາງກໍານດ B ຢົ່ ດົ້ ານຫັ ງໃຫົ້ ຄບຖົ້ ວນ.” ເຮັດບັ ນຊີລາຍຊືົ່ຂອງຜົ້
ຍືົ່ນເສຍພາສີ ແລະ ທົ່ີ ຢົ່ ໃໝົ່ ຂອງລາວ/ນາງຢົ່ ໃນຕາຕະລາງກໍານົ ດ B ພົ້ ອມບອກວັ ນທີຍົ້ າຍ (ເດືອນ/ປີ). ຖົ້ າທົ່ີ ຢົ່
ນໍາໃຊົ້ ໄດົ້ ກັ ບທຸ ກບຸ ກຄນມີລາຍຊືົ່ຢົ່ ໃນແບບຟອມ, ໃຫົ້ ໝາຍຕິກໃສົ່ ຫົ້ ອງ. ຖົ້ າບໍົ່ດັົ່ ງນັົ້ ນ, ໃຫົ້ ເຮັດລາຍຊືົ່ແຕົ່ ລະບຸ ກ
ຄນ ແລະ ຂົ້ໍ ມນທົ່ີ ຢົ່ ໃໝົ່ ຂອງລາວໃສົ່ .
2017
ຜົ້ ຢົ່ ອາໄສໃນເມືອງປອດແລນບໍົ່ເຕັມປີຕິດຄົ້ າງພາສີເຕັມ $35. ຖົ້ າທົ່ ານບໍົ່ແມົ່ ນຜົ້ ຢົ່ ອາໄສໃນປອດແລນເລີຍໃນປີ 2016
2018 ທົ່ ານ
2019
ບໍົ່ຕົ້ ອງຮັ ບຜິດຊອບຈົ່ າຍພາສີ. ກະລຸ ນາປະກອບຕາຕະລາງກໍານດ B ແລະ ສົ່ ງແບບຟອມກັ ບຄືນ ເພົ່ື ອທີົ່ພວກເຮາຈະສາມາດ

ອັ ບເດດທີົ່ຢົ່ ຂອງທົ່ ານຢົ່ ໃນບັ ນທຶກຂອງພວກເຮາໄດົ້ .

ບົ ດແນະນໍາຄວາມທຸ ກຍາກລັ ດຖະ
2018
7
ບານປີ 201
20
16
2019
ຈໍານວນຄົ ນຢື່ ໃນ
ຄົ ວເຮອນ

1
2
3
4
5
6
7
8

ບົ ດແນະນໍາ
ຄວາມທຸ ກຍາກ

$12,490
$16,910
$21,330
$25,750
$30,170
$34,590
$39,010
$43,430

ສໍາລັ ບຄອບຄົ ວທີື່ມີຫາຍກື່ ວາ 8 ຄົ ນ,
4,320 ໃສື່ ແຕື່ ລະຄົ ນເພື່ີ ມ
ເພີື່ມ $4,420
$4,160
$4,180
ເຂ້ົ າມາ.

ຖົ້ າລາຍໄດົ້ ປະຈໍາປີ1ລວມຂອງທຸ ກຄນຢົ່ ໃນຄອບຄວ2 ຢົ່ ໃນລະດັ ບ ຫື ຕົ່ າກວົ່ າ ບດແນະນໍາຄວາມທຸ ກຍາກຂອງລັ ດຖະບານປີ
2017 (ເບິົ່ງແຜນພາບ), ແລະ ທົ່ ານຢາກຈະຂໍເອາການຍກເວັົ້ນຄວາມທຸ ກຍາກຂອງຄວເຮືອນ, ໃຫົ້ ໝາຍຕິກໃສົ່ “ແມົ່ ນແລົ້ ວ” ຢົ່ ໃນແຖວທີ
2016
2019
2018
ດັົ່ ງນັົ້ ນ, ໃຫົ້ ໝາຍເອາ “ບົ່ໍ ແມົ່ ນ”.

ຖົ້ າບໍົ່

❸ ຖ້ າຂໍເອົາການຍົ ກເວັ້ນຄວາມທຸ ກຍາກຂອງຄົ ວເຮອນ (ທື່ ານໄດ້ ໝາຍຕິກໃສື່ “ແມື່ ນແລ້ ວ” ຢື່ ໃນແຖວທີ ❷):


ປະກອບໃສົ່ ຕາຕະລາງກໍານົ ດ A ຢົ່ ດົ້ ານຫັ ງຂອງແບບຟອມ. (ຢົ່ າລືມປະກອບໃສົ່ ຂົ້ໍ ທີ ❸ ຢົ່ ດົ້ ານໜົ້ າຂອງແບບຟອມ.) ໃຫົ້ ບອກຊືົ່, ອາຍຸ , ເລກປະ
2017.
2016. ຄິດໄລົ່ ຈໍາ
ກັ ນສັ ງຄມ (SSN) ແລະ ລາຍໄດົ້ ປະຈໍາປີຂອງບຸ ກຄນ1 ສາລັ ບແຕົ່ ລະຄນຢົ່ ໃນຄວເຮືອນ2 (ລວມທັ ງເດັກນົ້ ອຍ) ສໍາລັ ບປະປະຕິທິນ 2018
2019.
ນວນລາຍໄດົ້ ປະຈໍາປີລວມຂອງສະມາຊິກຄວເຮືອນ ແລະ ປົ້ ອນຈໍານວນຄນຢົ່ ໃນຄວເຮືອນເຂົ້ າໄປ. ຂົ້ໍ ມນລາຍຮັ ບ ແລະ ຄວເຮືອນຈະຕົ້ ອງໄດົ້ ຮັ ບ
ການກວດສອບດົ້ ວຍການໃຊົ້ ຂົ້ໍ ມນພາສີຂອງລັ ດຖະບານ.

ເປັນທາງເລືອກ: ໃນຖານະທີົ່ເປັນຫວໜົ້ າຄອບຄວ ທົ່ ານສາມາດເລືອກທີົ່ຈະເປີດເຜີຍສະຖານະການຍກເວັົ້ນຄວາມທຸ ກຍາກ ແລະ ຂໍົ້ມນຕິດຕໍົ່
ຂອງທົ່ ານໄດົ້ ເພືົ່ອໃຫົ້ ມີເງືົ່ອນໄຂໄດົ້ ຮັ ບການຊົ່ ວຍເຫື ອໄລຍະຕໍົ່າ.



ຢົ່ າລືມປະກອບໃສົ່ ແຖວທີ ❺ ແລະ ❻ ໃຫົ້ ຄບຖົ້ ວນ.

ຖ້ າທື່ ານບໍື່ໄດ້ ກໍາລັ ງຂໍເອົາການຍົ ກເວ້ັ ນຄອບຄົ ວທຸ ກຍາກ (ທື່ ານໄດ້ ໝາຍເອົາ “ບໍື່ແມື່ ນ” ຢື່ ໃນແຖວທີ ❷):



2017
ຂຽນຊົ່ື ເຕັມ, ເລກປະກັ ນສັ ງຄມ, ປີເກີດ ແລະ ທົ່ີ ຢົ່ ອີເມວຂອງຜົ້ ໃຫຍົ່ ຜົ້ ທົ່ີ ມີອາຍຸ 18 ປີຂຶົ້ນໄປນັ ບແຕົ່ ວັ ນທີ 31 ທັ ນວາ 2019
2016
2018 (ເພີົ່ມເຈົ້ ຍໃບໃໝົ່ ໃສົ່
ຖົ້ າຈໍາເປັນ).



2019. ລາຍຮັ ບຈະ
ໝາຍໃສົ່ “ລາຍໄດົ້ ຕົ້ ອງເສຍພາສີປະຈໍາປີໜົ້ ອຍກົ່ ວາ $1,000” ຖົ້ າບຸ ກຄນມີລາຍໄດົ້ 3 ຕົ້ ອງເສຍພາສີ $0 to $999.99 ສໍາລັ ບປີ 2016.
ຕົ້ ອງໄດົ້ ຮັ ບການກວດສອບດົ້ ວຍການໃຊົ້ ຂໍົ້ມນພາສີຂອງລັ ດຖະບານ.



2017.
ໝາຍຕິກໃສົ່ “ຄົ້ າງ $35” ຖົ້ າບຸ ກຄນມີລາຍໄດົ້ ຕົ້ ອງເສຍພາສີ3 ຢົ່ າງໜົ້ ອຍ $1,000 ສໍາລັ ບປີ 2018
2016.
2019.

ົ່ີ ບກໍານດເທາກັ
ົ່
ົ່ີ ີ ລາຍຊຢົ່
ົ່ື ໃນແບບຟອມດົ້ ວຍ “$35 ຄບກໍານດພາສີ.” ໃບ
ຈໍານວນພາສີທັ ງໝດທຄ
ບ $35 ຄນໃຫົ້ ຈໍານວນຂອງຜົ້ ເສຍພາສີເປນຜົ້
ັ
ໃຫຍົ່ ທມ
ົ່
ົ່
2018.
ເຊກຕົ້
ັ
ອງສັ ງຈົ່ າຍໃຫົ້ ກັ ບ City of Portland. ຈະມີການປະເມີນການປັ ບໄໝ ຖົ້ າການຊາລະ
ໍ
ບໍ ມີກາໝາຍໄປສະນີຈໍົ້າພາຍໃນວັ ນທີ 115
87 ເມສາ 2020.
20
17.

❺ ທົ່ີ ຢົ່ ທາງໄປສະນີ, ຖົ້ າແຕກຕົ່ າງຈາກທົ່ີ ຢົ່ ປອດແລນທີົ່ປົ້ ອນເຂົ້ າໄປໃນແຖວທີ ❶.
❻ ປົ້ ອນຊືົ່ຂອງຜົ້ ກະກຽມ, ເບີໂທລະສັ ບຕິດຕໍົ່ຕອນກາງເວັນ ແລະ ວັ ນທີຂອງມືົ້ນີົ້ເຂົ້ າໄປ. ສົ່ ງແບບຟອມພົ້ ອມກັ ບການຊໍາລະ (ຖົ້ າມີ) ໄປໃຫົ້ ກັ ບ ພະແນກເກັບ
ລາຍຮັ ບເມືອງປອດແລນ.

ທື່ີ ຢື່ ທາງໄປສະນີ: Portland Revenue Division - Arts Tax, PO Box 2820, Portland OR 97208-2820
ໂທລະສັ ບ: (503) 865-4278
ແຟັກ: (503) 865-3065
TTY: (503) 823-6868
ອອນລາຍ: www.portlandoregon.gov/artstax
ທົ່ີ ຢົ່ ຕວຈິງ: Revenue Division, 111 SW Columbia Street, Suite 600, Portland, Oregon
ຈໍາເປັນຕົ້ ອງໄດົ້ ມີການເປີດເຜີຍເລກປະກັ ນສັ ງຄມຂອງທົ່ ານ. ຄວາມຈໍາເປັນນີົ້ແມົ່ ນໄດົ້ ຮັ ບສິດອະນຸ ຍາດພາຍໃຕົ້ ລັ ດຖະບັ ນຍັ ດຄວາມເປັນສົ່ ວນຕວຂອງລັ ດປີ 1974, ລັ ດຖະບັ ນຍັ ດການປະຕິຮບພາສີ 1976 ແລະ
ກດລະບຽບຄຸົ້ ມຄອງພາສີສິລະປະ. ພະແນກເກັບລາຍຮັ ບຈະນໍາເອາໝາຍເລກປະກັ ນສັ ງຄມຂອງທົ່ ານໄປໃຊົ້ ເພືົ່ອຊົ່ ວຍໃນການບໍລິຫານພາສີສິລະປະ, ໂດຍບໍົ່ໄດົ້ ຈໍາກັ ດແຕົ່ ຈະກົ່ າວຕໍົ່ໄປນີົ້, ລວມມີການປະຕິບັ ດຕາມຂໍົ້ກໍານດການຍືົ່ນແບບ
ຟອມ 1099 ຂອງລັ ດຖະບານກາງ ແລະ ການປຽບທຽບການຍືົ່ນເສຍພາສີສິລະປະໃຫົ້ ແກົ່ ຂໍົ້ມນຜົ້ ຍືົ່ນເສຍພາສີຂອງລັ ດຖະບານ.
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 ໂດຍບົ່ໍ ຄໍານຶງວົ່ າ ມັ ນຈະຕົ້ ອງເສຍພາສີພາຍໃຕົ້ ກດໝາຍຂອງລັ ດ ຫື ຂອງລັ ດຖະບານກາງຫື ບົ່ໍ . ຕວຢົ່ າງຂອງລາຍໄດົ້ ລວມມີດອກເບົ້ ຍຈາກບັ ນຊີຝາກປະຢັ ດບຸ ກຄນ ຫື ຮົ່ ວມກັ ນ ຫື ບັ ນຊີທົ່ີ ມີ
ໜ
2016,
2017
ດອກເບົ້ ຍອົ່ືນໆ, ການຈົ່ າຍເງນລົ້
ິ
ຽງດເດັກນົ້ ອຍ, ເງນລົ້
ິ
ຽງເມຍທົ່ີຮົ້ າງຈາກຜວ, ລາຍໄດົ້ ຄວາມພິການ (ລວມທັ ງຄວາມພການ
ິ
VA), ການຊົ່ ວຍເຫືອຫວົ່ າງງານ, ການຂາຍຫຸົ້ ນ ແລະ ຊັ ບສິນອົ່ືນໆ (ແມົ້ ແຕົ່ ວົ່ າໄດົ້
ົ່ໍ ອງເສຍພາສີ), ໃບຮັ ບລວມທັ ງໝດຈາກທຸ ລະກິດ ແລະ ຄົ່ າຈົ້ າງທົ່ີເປນລ
ຂາຍຂາດທຶນກົ່ໍຕາມ), ເງນປັ
ິ
ນຜນ, ລາຍໄດົ້ ປະກັ ນສັ ງຄມ (ຕົ້ ອງເສຍພາສີ ຫືບຕົ້
ັ
ກຈົ້ າງ.
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ຄົ ນຢື່ ໃນຄອບຄົ ວ ລວມີຄນທີົ່ຢົ່ ທັ ງໝ ດ (ຜົ້ ໃຫ ຍົ່ ແລະເດັກນົ້ ອຍ) ຢົ່ ພາຍໃນການດໍາລງຊວ
ີ ິ ດຢົ່ ຜົ້ ທົ່ີຍົ່ື ນການສົ່ງມອບພາສີຂອງລັ ດຖະບານກາງ ຫື ຂອງລັ ດ.
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ົ່ໍ
ົ່ ການບານານ
ລາຍໄດ້ ຕ້ ອງເສຍພາສີ ສາມາດມາຈາກຄົ່ າຈົ້ າງ, ການເຮັດທຸ ລະກິດສົ່ ວນຕວ, ການລງທຶນ ( ບລວມເອ
າດອກເບົ້ ຍຄັ ງເງນສະຫ
ິ
ະລັ ດ), ການເຊາ,
ໍ
( ບລວມເອ
ໍົ່
າປະກັ ນສັ ງຄມ, ຜນປະໂຫ ຍດກດ
ໝາຍການບໍານານການທາງລດໄຟຂອງລັ ດຖະບານກາງ, Oregon PERS, FERS, ແລະ CSRS), ຄວາມພິການ (ລວມທັ ງຄວາມພິການ VA), ການຫວົ່ າງງານ, ເງນຊົ່
ິ
ວຍລົ້ ຽງເມຍ/ຜວ/ລກ ຫື ແຫົ່ ງລາຍໄດົ້ ອົ່ືນໃດ
ໜ
ຶ ົ່ ງທີເມື
ົ່ ອງຫົ້ າມ ົ່ໍບໃຫົ້ ເສຍພາສີ.
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