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Xác minh thu nhập hàng năm đối với 
Bảo hiểm nghỉ có lương dành cho người 
tự kinh doanh  

 

Quý vị phải hoàn tất xác minh thu nhập hàng năm của mình và cung cấp một bản sao tờ khai thuế 
lợi tức cá nhân của Tiểu bang Oregon và liên bang trước ngày 30 tháng 4 hàng năm để xác định 
thu nhập ròng (tổng thu nhập trừ đi chi phí) từ việc tự kinh doanh.  
 
Nếu quý vị chưa nộp tờ khai thuế lợi tức cá nhân Oregon đối với năm tính thuế trước đó trước 
ngày 30 tháng 4, hãy gửi một bản sao Tờ khai thuế lợi tức cá nhân liên bang (Mẫu 1040) và Mẫu 
OR-40 của Oregon hoặc Mẫu OR-40-P của Oregon, cũng như tất cả các bảng khai của quý vị 
không muộn hơn ngày 30 tháng 10. Nếu chúng tôi không nhận được tờ khai thuế của quý vị trước 
ngày 31 tháng 12, bảo hiểm dành cho người tự kinh doanh của quý vị sẽ bị hủy bỏ.  
 

HƯỚNG DẪN: 
• Các trường có đánh đấu * là những 

trường bắt buộc phải trả lời 
• Vui lòng đảm bảo câu trả lời của quý vị 

dễ đọc 
• Sau khi xem xét đơn xin của quý vị, 

chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị qua 
thư 

• Hãy điền mẫu đơn này bằng mực xanh hoặc đen 
• Hãy gửi mẫu đơn đã hoàn thành và các tài liệu 

theo yêu cầu qua thư đến địa chỉ trên trang 2 
 

ĐỊNH DANH 
*Tên: *Họ: 
Tên thương mại (DBA): 
*Ngày sinh (tháng/ngày/năm):  Số an sinh xã hội (SSN) hoặc Mã số thuế  

 Cá nhân (ITIN) 
 
*Số: __________–––______–––__________ 

Số giấy phép lái xe/Số ID do tiểu 
bang cấp: 
Tiểu bang nơi cấp giấy phép lái xe: 

THÔNG TIN LIÊN LẠC 
Mã điện thoại quốc gia: Loại điện thoại (vui lòng khoanh một loại):  Điện thoại nhà |  

Điện thoại di động | Điện thoại tại sở làm | Khác: 
*Số điện thoại: Địa chỉ email: 

ĐỊA CHỈ ĐỊA LÝ 
*Tên đường 1: 
Tên đường 2: 
Loại nhà: Số nhà: *Thành phố: 
*Tiểu bang: *Mã bưu chính: Quận: Người nhận: 

ĐỊA CHỈ GỬI THƯ(nếu khác địa chỉ địa lý) 
*Tên đường 1: 
Tên đường 2: 
Loại nhà: Số nhà: *Thành phố: 
*Tiểu bang: *Mã bưu chính: Quận: Người nhận: 

 

Paid Leave 
Oregon 
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CHỨNG MINH THU NHẬP 
Quý vị có khai thuế chung không?  

 Có    Không 
Nếu trả lời có, quý vị có phải người duy nhất kiếm tiền từ 
việc tự kinh doanh không?    Có    Không 

Quý vị phải đính kèm Tờ khai thuế lợi tức cá nhân liên bang (Mẫu 1040) và Mẫu OR-40 của Oregon 
hoặc Mẫu OR-40-P của Oregon. Quý vị cũng phải nộp tất cả các bảng khai của mình. 

Nếu được chấp thuận, Sở Việc làm sẽ xác minh thu nhập ròng tại Oregon mà quý vị đã báo cáo trên tài liệu 
với Sở Thuế vụ Oregon (DOR). Nếu quý vị không chấp thuận cho Sở Việc làm xác minh thu nhập ròng từ 
việc tự kinh doanh tại Oregon với DOR thì quý vị phải cung cấp bảng thông tin thuế Oregon chính thức do 
DOR cấp. 
 
Tôi ủy quyền cho Sở Thuế vụ Oregon tiết lộ tên, địa chỉ, Số an sinh xã hội (SSN) hoặc Mã số thuế cá nhân 
(ITIN) và thu nhập ròng từ việc tự kinh doanh tại Oregon đối với năm tính thuế quy định trong đơn này để 
xác minh thông tin theo báo cáo hoặc điều chỉnh trên tờ khai thuế lợi tức cá nhân Oregon của tôi với mục 
đích quản lý chương trình Paid Leave Oregon. Tôi ủy quyền việc tiết lộ thông tin của tôi cho các nhân viên 
của Sở Việc làm, người đã ký thỏa thuận bảo mật của Sở Thuế vụ.     Có    Không 

*Thu nhập ròng từ việc tự kinh doanh của quý vị theo báo cáo trên tờ khai thuế lợi tức cá nhân 
Oregon của quý vị là bao nhiêu? 
USD ____________ 
Vui lòng xem trang 3 để biết các biểu mẫu thuế khác nhau mà quý vị có thể sử dụng để tìm thu nhập 
ròng của mình. 

CHỨNG NHẬN 
  Theo hình phạt của pháp luật, tôi xác nhận rằng thông tin tôi đã cung cấp là đúng và chính xác theo 

những gì tôi biết và tin tưởng. Tôi hiểu rằng luật có quy định các hình phạt đối với việc khai báo sai sự 
thật để nhận các khoản trợ cấp qua chương trình Paid Leave Oregon. 

  Theo hình phạt về tội khai man, tôi tuyên bố rằng những điều tôi đã nói ở trên là đúng và chính 
xác. 
Thực hiện vào ngày  ________   ____________    _______ tại  _____________   ________________ 

tháng năm thành phố tiểu bang 

Chữ ký: 
 

Ngày: 

Vui lòng gửi lại mẫu đơn này và các tệp đính kèm 
theo yêu cầu đến: 

Oregon Employment Department 
Paid Leave Oregon Self-Employed Application 

875 Union St NE 
Salem, OR 97311 
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QUÝ VỊ CẦN GIÚP ĐỠ? 
Sở Việc làm Oregon (OED) là một cơ quan cung cấp cơ hội công bằng. Mọi người đều có quyền sử dụng 
các chương trình và dịch vụ của OED. OED cung cấp trợ giúp miễn phí. Trong đó bao gồm thông dịch viên 
ngôn ngữ ký hiệu và ngôn ngữ nói, các tài liệu bằng văn bản với các ngôn ngữ khác, chữ nổi, bản in khổ 
lớn, âm thanh và các định dạng khác. Nếu quý vị cần được trợ giúp, vui lòng gọi 833-854-0166. 
Người dùng TTY xin gọi 711. Quý vị cũng có thể yêu cầu giúp đỡ tại paidleave@oregon.gov.  

TÌM THU NHẬP RÒNG CỦA QUÝ VỊ 
Hãy sử dụng các thông tin sau để tìm thu nhập ròng từ việc tự kinh doanh hoặc thầu khoán độc lập dành 
cho quý vị.  

CƯ DÂN OREGON (MẪU OR-40) 

Loại hình cơ cấu kinh 
doanh 

“Thu nhập ròng” Biểu mẫu thuế Dòng biểu mẫu thuế 

Doanh nghiệp tư nhân • Lợi nhuận (lỗ) ròng Bảng C (Mẫu 1040)  Dòng 31 

Trang trại • Lợi nhuận hoặc (lỗ) 
ròng của trang trại 

Bảng F (Mẫu 1040) Dòng 34 

Hợp danh • Khoản thanh toán 
bảo đảm; và 

• Thu nhập (lỗ) kinh 
doanh thông thường 

Người nộp đơn riêng – 
Bảng E (Mẫu 1040)  

Dòng 28i và 28k 

Người nộp đơn chung – 
Bảng K-1 (Mẫu 1065) 

Dòng 1 và 4a 

Công ty S • Thu nhập (lỗ) kinh 
doanh thông thường 

Người nộp đơn riêng – 
Bảng E (Mẫu 1040) 

Dòng 28i và 28k 

Người nộp đơn chung – 
Bảng K-1 (Mẫu 1120-S) 

Dòng 1 

CƯ DÂN OREGON BÁN NIÊN (MẪU OR-40-P) 

Loại hình cơ cấu kinh 
doanh 

“Thu nhập ròng” Biểu mẫu thuế Dòng biểu mẫu thuế 

Doanh nghiệp tư nhân • Lợi nhuận (lỗ) ròng Mẫu OR-40-P Dòng 13S 

Trang trại • Lợi nhuận hoặc (lỗ) 
ròng của trang trại 

Mẫu OR-40-P Dòng 18S 

Hợp danh • Khoản thanh toán 
bảo đảm; và 

• Thu nhập (lỗ) kinh 
doanh thông thường 

Xem Oregon K-1 của quý vị Dòng 1b và 4b 

Công ty S • Thu nhập (lỗ) kinh 
doanh thông thường 

Xem Oregon K-1 của quý vị Dòng 1b 

 

http://paidleave@oregon.gov
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