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ለራስ-ተቀጣሪ አመታዊ የገቢ ማረጋገጫ 
የሚከፈልበት የእረፍት ሽፋን  

 
ከግል ሥራ ያገኙትን የተጣራ ገቢ (ጠቅላላ ገቢ ሲቀነስ ወጪ) ለማረጋገጥ አመታዊ የገቢ ማረጋገጫዎን ማጠናቀቅ እና የኦሪገን እና የፌዴራል 
የግል የገቢ ግብር ተመላሽ ቅጂ በየአመቱ ኤፕሪል 30 ማቅረብ አለብዎት።  
 
ባለፈው የግብር ዓመት የእርስዎን የኦሪገን ግላዊ የገቢ ግብር መግለጫ እስከ ኤፕሪል 30 ድረስ ያላስገቡ ከሆነ፣ የእርስዎን የፌዴራል የግል የገቢ 
ግብር ተመላሽ (ቅጽ 1040) እና የኦሪገን ቅጽ OR-40 ወይም የኦሪገን ቅጽ OR-40-P ይላኩ፥ እና ሁሉንም የጊዜ ሰሌዳዎችዎን ከኦክቶበር 30 
በኋላ ያካትቱ። የግብር ተመላሽዎን እስከ ዲሴምበር 31 ድረስ ካልደረስን በራስዎ የሚተዳደር ሽፋን ይሰረዛል።  
 
መመሪያዎች: 
• በ* ምልክት የተደረገባቸው መስኮች ያስፈልጋሉ 
• እባክዎ ምላሾች ተገቢ መሆናቸውን ያረጋግጡ 
• ማመልከቻዎ ከተገመገመ በኋላ በፖስታ እናሳውቀዎታለን 

• ይህንን ቅጽ በጥቁር ወይም በሰማያዊ ቀለም ይሙሉ 
• የተሞላውን ቅጽ እና አስፈላጊ ሰነዶችን በገጽ 2 ይላኩ 

 
መታወቂያ 

*የመጀመሪያ ስም፡- *ያባት ስም፡- 
እንደ (DBA) ሥራ መሥራት፡- 
*የልደት ቀን (ወር/ቀን/ዓ)፡-  የማህበራዊ ዋስትና ቁጥር (SSN) ወይም የግለሰብ ግብር  

 የግብር መለያ ቁጥር (ITIN) 
 
*ቁጥር፦ __________–––______–––__________ 

የመንጃ ፍቃድ/ የግዛት መለያ ቁጥር፡- 
የስቴት የመንጃ ፍቃድ ተሰጥቷል፡- 

የመገኛ አድራሻ 
የስልክ ሀገር፡- የስልክ ዓይነት (አንዱን ያክብቡ)፡-  የቤት | ተንቀሳቃሽ| የስራ | ሌላ፡- 
*ስልክ ቁጥር፡- የኢሜይል አድራሻ፡- 

አካላዊ አድራሻ 
*የመንገድ መስመር 1 (Street Line 1)፡- 
*የመንገድ መስመር 2 (Street Line 2)፡- 
የክፍል(Unit) አይነት፡- ክፍል (Unit) ቁጥር፡- *ከተማ፡- 
*ግዛት፡- *ዚፕ(Zip)፡- ካውንቲ፦ ትኩረት፡- 

የፖስታ አድራሻ (ከአካላዊ አድራሻ የተለየ ከሆነ) 
*የመንገድ መስመር 1 (Street Line 1)፡- 
*የመንገድ መስመር 2 (Street Line 2)፡- 
የክፍል(Unit) አይነት፡- ክፍል (Unit) ቁጥር፡- *ከተማ፡- 
*ግዛት፡- *ዚፕ(Zip)፡- ካውንቲ፦ ትኩረት፡- 

  

የሚከፈልበት 
እረፍት ኦሪገን 
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የገቢ ማረጋገጫ 
የጋራ የግብር ተመላሽ ያደርጋሉ?   አዎ    አይ አዎ ከሆነ፣ እርስዎ ብቸኛ የግል ሥራ ፈጣሪ ነዎት?    አዎ    አይ 
የእርስዎን የፌደራል ግላዊ የገቢ ግብር ተመላሽ (ቅፅ 1040) እና የኦሪገን ቅጽ OR-40 ወይም የኦሪገን ቅጽ OR-40-P ማያያዝ አለቦት። 
እንዲሁም ሁሉንም የጊዜ ሰሌዳዎችዎን ማካተት አለብዎት። 
ስምምነት ከተሰጠ፣ የቅጥር መምሪያው በኦሪገን የገቢዎች ክፍል (DOR) በሰነዱ ላይ የተዘገበው የኦሪገን የተጣራ ገቢ ያረጋግጣል። ለሥራ 
ስምሪት ዲፓርትመንት ፈቃድ ካልሰጡ የኦሪገን የተጣራ ገቢን በራስ ሥራ በ DOR እንዲያረጋግጡ፣ ከDOR ኦፊሴላዊ የኦሪገን የታክስ ተመላሽ 
ግልባጭ ማቅረብ አለብዎት። 
 
መረጃውን ለማረጋገጥ የኦሪገን የገቢዎች ዲፓርትመንት ስሜን፣ አድራሻዬን፣ የማህበራዊ ዋስትና ቁጥሩ (SSN) ወይም የግለሰብ የታክስ መለያ 
ቁጥር (ITIN) እና የኦሪገንን ከራስ ስራ የተገኘን የተጣራ ገቢ በዚህ መተግበሪያ ውስጥ በተጠቀሰው የግብር አመት እንዲገልፅ ፈቅጃለሁ። 
የተከፈለበት ፈቃድ የኦሪገን ፕሮግራም አስተዳደር ዓላማ በእኔ የኦሪገን የግል የገቢ ግብር ተመላሽ ላይ ሪፖርት የተደረገ ወይም ተስተካክሏል። 
መረጃዬን የገቢዎች ዲፓርትመንት ሚስጥራዊ ስምምነትን ለተፈራረሙ የቅጥር መምሪያ ሰራተኞች እንዲለቀቅ ፈቀድኩ።     አዎ    አይ 
*በኦሪገን ግላዊ የገቢ ግብር ተመላሽ ላይ እንደተገለጸው ከራስ ሥራ የሚያገኙት የተጣራ ገቢ ምንድነው?   
$ ____________ 
የተጣራ ገቢዎን ለማግኘት ሊጠቀሙባቸው ስለሚችሉ የተለያዩ የግብር ቅጾች እባክዎን ገጽ 3 ይመልከቱ። 

የምስክር ወረቀት 
  ያቀረብኩት መረጃ እስከማውቀው እና እስከማምን ድረስ እውነተኛ እና ትክክል መሆኑን በሕግ ቅጣት አረጋግጣለሁ። በክፍያ ፈቃድ 
በኦሪገን ፕሮግራም በኩል ጥቅማጥቅሞችን ለማግኘት ህጉ የውሸት መግለጫዎችን ሲሰጥ ቅጣት እንደሚሰጥ ተረድቻለሁ። 

  በሐሰት ምስክርነት ቅጣት ውስጥ ከዚህ በላይ ያለው እውነት እና ትክክል መሆኑን አውጃለሁ። 
ይህንን ፈጽሟል  __________  ቀን ከ  ______________    ________ በ_______________   __________________ 

ወር ዓመት ከተማ ግዛት 

ፊርማ፦ 
 

ቀን፦ 

እባክዎ ይህን ቅጽ እና የሚፈለጉትን አባሪዎች ወደዚህ ይመልሱ፡- 
Oregon Employment Department 

Paid Leave Oregon Self-Employed Applicationy 
875 Union St NE 
Salem, OR 97311 
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እርዳታ ይፈልጋሉ? 
የኦሬጎን የቅጥር መምሪያ (The Oregon Employment Department, OED) የእኩል እድል ኤጀንሲ ነው። ሁሉም ሰው የOED 
ፕሮግራሞችን እና አገልግሎቶችን የመጠቀም መብት አለው። OED ነፃ እገዛ ያሰጣል። አንዳንድ ምሳሌዎች የምልክት ቋንቋ እና የንግግር ቋንቋ 
ተርጓሚዎች፣ በሌሎች ቋንቋዎች የተጻፉ ጽሑፎች፣ ብሬይል፣ ትልቅ ህትመት፣ ኦዲዮ እና ሌሎች ቅርጸቶች ናቸው። እገዛ የሚፈልጉ ከሆነ፣ 
እባክዎ በ 833-854-0166 ይደውሉ። የTTY ተጠቃሚዎች 711 ይደውላሉ። እንዲሁም በ paidleave@oregon.gov ላይ እገዛ መጠየቅ 
ይችላሉ።  

የእርስዎን የተጣራ ገቢ ያግኙ 
የተጣራ ገቢዎን ከራስ ስራ ወይም ገለልተኛ ተቋራጭ ለማግኘት የሚከተለውን መረጃ ይጠቀሙ።  

የኦሪገን ነዋሪዎች (ቅጽ OR-40) 
የንግድ ሥራ መዋቅር ዓይነት "የተጣራ ገቢ" የግብር ቅጽ የግብር ቅጽ መስመር 

 
የግል ተቋም • የተጣራ ትርፍ (ኪሳራ) የጊዜ ሰሌዳ C (ቅጽ 1040)  መስመር 31 
እርሻ • የተጣራ የእርሻ ትርፍ ወይም 

(ኪሳራ) 
መርሐግብር F (ቅጽ 1040) መስመር 34 

አጋርነት • የተረጋገጡ ክፍያዎች፣ እና 
• መደበኛ የንግድ ሥራ ገቢ 

(ኪሳራ) 

ነጠላ ፋይል አድራጊ - 
መርሐግብር E (ቅጽ 1040)  

መስመሮች 28i እና 28k 

የጋራ ፋይል አድራጊ - K-1 
መርሐግብር (ቅጽ 1065) 

መስመሮች 1 እና 4a 

S ኮርፖሬሽን • መደበኛ የንግድ ሥራ ገቢ 
(ኪሳራ) 

ነጠላ ፋይል አድራጊ - 
መርሐግብር E (ቅጽ 1040) 

መስመሮች 28i እና 28k 

የጋራ ፋይል አድራጊ - K-1 
መርሐግብር (ቅጽ 1120-S) 

መስመር 1 

የትርፍ ዓመት የኦሪገን ነዋሪዎች (ቅጽ OR-40-P) 
የንግድ ሥራ መዋቅር ዓይነት "የተጣራ ገቢ" የግብር ቅጽ የግብር ቅጽ መስመር 

 
የግል ተቋም • የተጣራ ትርፍ (ኪሳራ) ቅጽ OR-40-P መስመር 13S 
እርሻ • የተጣራ የእርሻ ትርፍ ወይም 

(ኪሳራ) 
ቅጽ OR-40-P መስመር 18S 

አጋርነት • የተረጋገጡ ክፍያዎች፣ እና 
• መደበኛ የንግድ ሥራ ገቢ 

(ኪሳራ) 

የእርስዎን ኦሪገን K-1 ይመልከቱ መስመር 1b እና 4b 

S ኮርፖሬሽን • መደበኛ የንግድ ሥራ ገቢ 
(ኪሳራ) 

የእርስዎን ኦሪገን K-1 ይመልከቱ መስመር 1b 

 

http://paidleave@oregon.gov
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