सिटी अफ कोलम्बि
आयकर विभाग

िम्बन्धमा तपाईंसित प्रश्नहरू छर्् असर्/अथवा तपाईंलाई आयकि
फािामहरूको िााँचो छ भर्े , कृपया (614) 645-7370-मा फोर् गर्नन होि्।

फाराम आई आर-25 भर्न को
लावग वर्र्दे शहरू

स्थार्ीय करहरू कसरी वर्धानररत गररन्छर््?

कोलम्बस व्यक्तिगत ररटर्न

र्गिपासलका किको भनक्तार्ी िबैभन्दा पसहले त्यो शहिलाई गरिन्छ जहााँ
कायन गरिएको छ अथवा आय असजनत गरिएको छ। किदाताहरूले उर्ीहरू
बिोबािो गर्े शहिमा पसर् थप कि सतर्नन पर्े हुर् िक्छ असर् यो तपाईं काम
गर्े वा आय असजनत गर्े शहिमा भनक्तार्ी गरिएको किमासथ तपाईंको गृह
शहिले सदर्े क्रेसडटमासथ सर्भनि गछन ।

2018-का रिटर्नहरू तम्तयाि

यसद तपाईंले सिटी अफ कोलम्बि-मा काम अथवा बिोबािो गरििहर्न
भएको छ भर्े , तपाईंले आयकिको भनक्तार्ी गर्नन पर्े छ।

गर्नको लावग उपयोग वर्क्ति

के मेरो लावग र्दतान गर्ुन िरूरी छ?
सर्म्नमध्ये कनर्ै एक लागू भएको िण्डमा मात्रै तपाईंले दतान गर्नन आवश्यक छ:

कोलम्बस करको दर 2.5%

1.

सबतेको कि वर्नमा तपाईंले दतान िाथै भनक्तार्ी गर्नन भयो। यसद
तपाईंको लासग अब उप्रान्त दतान गर्े आवश्यकता छै र् भर्े कि
िातालाई सर्खिय गर्न को लासग अखन्तम रिटर्न दतान गर्नन आवश्यक छ।

2.

तपाईंले कोलम्बिमा आय असजनत गर्नन भयो ति त्यो शहिमा तपाईंको
आयकि पूणन रूपमा असर्/अथवा िही परिमाणमा कासटएर्। (बक्स
5 वा 18-को डब्ल्यू-2-मा दे िाइएको तपाईंको िवानसिक
पारिश्रसमकको परिमाणलाई 2.5%-को कि दिले गनणा गर्नन होि्। यसद
भनक्तार्ी गरिएको कि तपाईंको डब्ल्यू-2 को बक्स 19-मा दे िाइएको
िकमको बिाबि छ भर्े यिको अथन हो, िही िकमको भनक्तार्ी
भएको छ)।

3.

तपाईं कोलम्बिको सर्वािी हुर्न हुन्छ असर् भू-िम्पसि, योसित िम्बद्ध
सकिाया लगायत कनर्ै व्यापाि वा पेिासित िंलग्न हुर्न हुन्छ, व्यापािमा
भएको लाभ वा हासर्सित यिको कनर्ै िम्बन्ध छै र्।

4.

तपाईं कोलम्बिको सर्वािी हुर्न हुन्छ असर् तपाईंको िोजगाि भएको
शहिमा तपाईंले भनक्तार्ी गर्ननभएको किहरूको क्रेसडट कोलम्बिमा
किको दे य िकम (2.5%)-को बिाबि छै र्।

5.

तपाईं सर्वािी हुर्न हुाँदैर् ति तपाईं कोलम्बिमा व्यापाि वा पेिामा िंलग्न
हुर्न हुन्छ, व्यापािमा हुर्े लाभ वा हासर्सित यिको कनर्ै िम्बन्ध छै र्।

र्यााँ के छ?
कोलम्बस-ले अब उप्रान्त अन्य र्गरपावलकाहरूको सम्बद्ध
प्रशासर्को विम्मेिारी वलर्ेछैर्। 1 जर्विी, 2019-दे खि सिटी अफ
कोलम्बि-ले तल िूचीबद्ध र्गिपासलकाहरूसित िम्बद्ध आयकिहरूको
प्रशािर्को सजम्मेवािी सलर्े छैर्। आयकि रिटर्न हरू दतान गर्न को लासग
कृपया तल सदइएका र्यााँ प्रशािर् एजेन्सीहरूका वेबिाइटहरू हे र्नहोि्
जहााँ तपाईंले भनक्तार्ी गर्न िक्ननहुन्छ, अथवा यो तारििभन्दा पसछका असिक
जार्कािीहरू प्राप्त गर्न िक्ननहुन्छ।

क्षेत्रीय आयकि एजेन्सी (RITA)
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केन्द्रीय िङ्ग्ग्रह एजेन्सी (CCA)

कृपया ध्यार् सदर्न होि्: सिटी अफ कोलम्बिले अब उप्रान्त पसर् र्थन सपकएवे
काउन्टी असर् पिािी टाउर्शीप िंयनक्त आसथनक सवकाि सजल्लाहरू
(JEDDs)-का आयकिहरूिम्बन्धी प्रशािर् आफ्र्ै हातमा िाख्न जािी िाख्ने छ।

के हामी संयुि ररटर्न र्दतान गर्न सकछौ?ं

अब उप्रान्त 2106 खर्नहरूको कटौती गररर्ेछैर्। 2018 कि कटौतीहरू
असर् जासगि ऐर्ले कमन चािीहरूका पनर्भननक्तार्ी र्गरिएका िचनहरूको
कटौतीलाई हटाइसदएको छ। यिो हुाँ दा, आयकि वर्न 2018-को प्रािम्भदे खि
सवशेर् गिी, फािाम 2106-मा दाबी गरिर्े यी िचनहरूको सिटी रिटर्न दतान
गदान कटौती गरिर्े छैर्।

िंघीय रिटर्न दतान गर्न को लासग जनर्िनकै तरिका अपर्ाइएको भए तापसर्
सववासहत जोडीले िंयनक्त रिटर्न दतान गर्न िक्छ। िंयनक्त रिटर्न हरूमा पसत ि
पत्नी, दन वैले हस्ताक्षि गर्नन पछन असर् त्यहााँ दन वैका िामासजक िनिक्षा िंख्याको
उल्लेि गरिएको हुर्न पछन ।

विशुद्ध व्यापार घाटालाई क्यारर फिानर्न गर्े अर्ुमवत छ। आयकि वर्न
2018-को प्रािम्भदे खि, सवशनद्ध व्यापाि घाटालाई क्यारि फवानडन गर्े अर्नमसत
छ ति यिलाई ओ आि िी 718.01 अर्न रूप िीसमत तनल्याइएको छ।
“सवशनद्ध व्यापाि घाटा” भर्े को कनर्ै व्यखक्तलाई व्यापाि वा व्यविाय िञ्चालर्
गदान भएको घाटा हो। “सवशनद्ध व्यापाि घाटा”-मा आिाि िीसमतताहरू,
जोखिममा िहे का िीसमतताहरू अथवा अप्रत्यक्ष गसतसवसि घाटा
िीसमतताहरूको परिणामस्वरूप भएका िाथै उपयोग र्गरिएका
घाटाहरूलाई िामे ल गरिाँ दै र्। िंघीय आयकि उद्दे श्यहरू सर्खम्त अर्नमसत
प्राप्त वर्नमा अप्रत्यक्ष गसतसवसि घाटाहरूको कटौती गरिन्छ।

के म आई आर-25 फारामको उपयोग गर्न सकछु ?
तपाईंले आफ्र्ो आयकिको भनक्तार्ी कोलम्बिमा गर्नन पछन भर्े व्यखक्तगत
रिटर्न दतान गर्नलाई तपाईंले आई आि-25 फािामको उपयोग गर्न िक्ननहुन्छ।
एि-कपोिे शर्हरू लगायत सर्गमहरू, िहभागी उद्यमहरू, िंयनक्त
उद्यमहरू असर् न्यािहरू (एस्टे ट ि टर स्टहरू)-को लासग फािाम बी आि-25को उपयोग गिी रिटर्न दतान गर्नन असर्वायन छ।

मैले कवहले अवर् कहााँ र्दतान गर्ुनपछन ?

अर्लाइर् र्दतानको सुविधा उपलब्ध छ

यो रिटर्न कि वर्न िमाप्त भएको चौथो मसहर्ाको पन्ध्ौं सदर्मा वा त्यिभन्दा
असघ असर्वायन रूपमा दतान गर्नन पछन । क्याले ण्डि वर्नको सहिाबले किको
भनक्तार्ी गर्े हरूको लासग यिको अथन के हो भर्े , रिटर्न दतान गर्े अखन्तम
समसत 15 अप्रेल हो।

िबै फािामहरू असर् सर्दे शहरू www.columbustax.net-मा अर्लाइर्
उपलब्ध छ। दतान गर्े िहज तरिका-को उपयोग गिे ि फािाम आई आि25-लाई अर्लाइर् दतान गर्न िसकन्छ। यसद हाम्रा कनर्ै पसर् फािामहरू भर्े

1

र्होि् ) जस्ता िबै अर्इन्कपोिे टे ड व्यविायहरूका शन द्ध र्ाफाहरू िामे ल
छर्् । र्े ट अपिे सटङ्ग लि (सवशन द्ध व्यापाि घाटा) क्यारि फवान डनहरू-को
लासग कि वर्न 2018-को प्रािम्भदे खि अर्न मसत छ ति ओ आि िी 718.01
अर्न रूप यिको िीमा तय गरिर्े छ।

िंघीय आयकिको रिटर्न दतान गर्े समसतलाई बढाउर्को लासग अर्निोि गिे को
कनर्ै पसर् किदाताले स्वतः र्ै शहिको कि रिटर्न दतान गर्नको लासग पसर् िमार्
अवसिको सवस्ताि प्राप्त गर्े छ। ती किदाताहरू जिले िंघीय सवस्ताि प्राप्त
गिे का छै र्र्् वा यिको लासग अर्न िोि गिे का छै र्र्् , उर्ीहरूले समसत
बढाउर्को लासग आयकि सवभागलाई अर्न िोि गर्न िक्छर्् , ति यस्तो
अर्न िोि रिटर्न दतान गर्े मू ल अखन्तम समसतको अगासड र्ै प्राप्त भएको
हुर्न पछन । दतान गर्े अखन्तम समसतलाई बढाइएको अथन यो होइर् सक िहल
किको भनक्तार्ी गर्े अखन्तम समसतलाई पसर् बढाइएको छ।

व्यविाय जनर्िन कै थथार्मा गरिएको भए तापसर् यी अर्इन्कपोिे टे ड
व्यविायका लाभहरूमासथ कि लाग्ने छ।
तपाईंले आम्दार्ी असजन त
गर्नन भएको शहिमा भन क्तार्ी गरिएका किहरू सर्खम्त क्रेसडट प्राप्त गर्न को
लासग तपाईं हकदाि हुर्न हुन्छ। यसद तपाईं कनर्ै िहभासगता व्यविायमा
िहभागी हुर्न हुन्छ भर्े , त्यो िहभासगता व्यविायद्वािा भन क्तार्ी गरिएका
शहि किहरूमा क्रेसडट प्राप्त गर्न को लासग तपाईं हकदाि हुर्न हुन्छ। यस्ता
क्रेसडटहरूको अर्न मसत त्यो िीमािम्म सदइर्े छ जनर् िीमाको सर्िान िण
कोलम्बि सिटी िं सहताको िािा 362.081 अर्न रूप मू ल्याङ्कर् गरिएको
किमासथ सर्भनि िहर्े छ।

अखन्तम समसत बढाउर्को लासग अर्निोि गदान यसद तपाईंले किको भनक्तार्ी
गर्न अझै बााँकी छ भर्े , तपाईंले यिको लासग फािाम आई आि-42, दतान गर्े
अखन्तम समसत बढाउर्े आवेदर्-को उपयोग गर्नन पर्े छ। यसद तपाईं
आयकिको िकमको भनक्तार्ी गर्न अिमथन हुर्न हुन्छ भर्े पसर् तपाईंले
सवभागिमक्ष ठीक िमयमै आफ्र्ो वासर्नक रिटर्न दतान गर्नन पर्े छ।

अवर्िासीहरूको लावग कर लाग्ने आम्दार्ी। कि लाग्ने आम्दार्ीमा यी िबै
िामे ल छर्् , वेतर्हरू, मजदन िीहरू, कमीशर्हरू ि अन्य क्षसतपूसतन, असर्
401(k) सडफिल जस्ता कनर्ै पसर् कटौती पूवन र्ै त्यिको सहिाब गरिर्न पछन तथा
यस्तो आम्दार्ी कोलम्बिमा िोजगािद्वािा असजनत भएको हुर्न पछन । कि लाग्ने
आम्दार्ीमा भू -िम्पसि ि उपकिणहरूको सकिाया, पूणन स्वासमत्व, असर्
टर स्टहरू जस्ता िबै अर्इन्कपोिे टे ड व्यविायहरूका सवशनद्ध र्ाफाहरू
िामे ल छर्् , ति व्यविाय कोलम्बिमा गरिएको हुर्न पछन ।

कुर्ै भुिार्ी संलग्न छै र्:
मे ल गर्े ठे गार्ा:

Columbus Income Tax Division
PO Box 182437
Columbus, Ohio 43218-2437

भुिार्ी संलग्न छ:

लाई भनक्तार्ी गर्नन पर्े : CITY TREASURER
मे ल गर्े ठे गार्ा:
Columbus Income Tax Division
PO Box 182158
Columbus, Ohio 43218-2158

अर्इन्कपोिे टे ड व्यविायबाट हुर्े सवशन द्ध र्ाफाको सर्िान िण िं घीय
आयकि सर्काल्र्को लासग उपयोग गरिर्े एकाउखन्टङ्ग तरिकाअर्न िाि
गर्नन होि् । दाबी गरिएका िबै िचन हरू िामान्य एवम् आवश्यक हुर्न
असर्वायन छ। आयकि वर्न 2018-को प्रािम्भदे खि, सवशन द्ध व्यापाि
घाटालाई क्यारि फवान डन गर्े अर्न म सत छ ति यिलाई ओ आि िी 718.01
अर्न रूप िीसमत तन ल्याइएको छ। “सवशन द्ध व्यापाि घाटा” भर्े को कनर्ै
व्यखक्तलाई व्यापाि वा व्यविाय िञ्चालर् गदान भएको घाटा हो। “सवशन द्ध
व्यापाि घाटा”-मा आिाि िीसमतताहरू, जोखिममा िहे का िीसमतताहरू
अथवा अप्रत्यक्ष गसतसवसि घाटा िीसमतताहरूको परिणामस्वरूप भएका
िाथै उपयोग र्गरिएका घाटाहरूलाई िामे ल गरिाँ दै र्। िं घीय आयकि
उद्दे श्यहरू सर्खम्त अर्न म सत प्राप्त वर्न मा अप्रत्यक्ष गसतसवसि घाटाहरूको
कटौती गरिन्छ।

यवर्द मैले र्दतान िा भुिार्ी विलो गरे भर्े के हुर्ेछ?
15 अप्रेल पसछ पसर् किहरूको भनक्तार्ी गरिएको छै र् भर्े कोलम्बिले
आसथनक दण्ड असर् ब्याज थोप्नेछ। यिकािण, यसद तपाईं सतर्नन पर्े किको
पूणन िकमको भनक्तार्ी गर्न अिमथन हुर्न हुन्छ भर्े पसर् तपाईंले किको
यथाःिम्भव भनक्तार्ीका िाथ आफ्र्ो रिटर्न दतान गर्नन पर्े छ।

के त्यहााँ रकम वफतान वलर्को लावग कुर्ै विशेष
वर्यमहरू छर््?

यसद तपाईं कोलम्बि-मा दन इ वा असिक अर्इन्कपोिे टे ड व्यविायहरूमा
िंलग्न हुर्हुन्छ भर्े , एक अर्इन्कपोिे टे ड व्यविायमा भएको सवशनद्ध घाटाको
उपयोग अन्य र्ाफाहरूबाट घटाउर्को लासग गर्न िक्ननहुन्छ असर् यििी
िमग्रतामा अर्इन्कपोिे टे ड व्यविायहरूबाट भएका सवशनद्ध लाभहरूको
सर्िानिण गरिन्छ। कि वर्न 2016-को प्रािम्भदे खि ओहायो िंशोसित
िंसहताको िािा 718.01(B)(1)(d) अर्न रूप कि वर्न 2016-को व्यखक्तगत
असर्वािी आयकिको रिटर्न दतान गदान पाि-थ्रू िंथथाहरूबाट भएका
आम्दार्ीहरूको उल्लेि गरिर्े छैर्।

अर्न मासर्त किको असिक भनक्तार्ीको परिणामस्वरूप िकमको वापिी असर्
क्रेसडट क्यारि फवानडनहरूको लासग फािाम आई आि-25-को उपयोग गदै
अर्न िोि गर्न िसकन्छ। कि वर्न 2018-को प्रािम्भदे खि, 2016 व्यापाि
िचनहरूलाई सिटी रिटर्न मा कटौती गर्न िसकर्े छैर्।
•
•

•

िकम वापिीको अर्न िोि गदान त्यो िकम $10.00-भन्दा असिक हुर्न
असर्वायन छ, अन्यथा ती जािी गरिर्े छैर्र्् ।
शहि किको असिक भनक्तार्ीको खथथसतमा िकम वापिी वा
क्रेसडटको दाबी जर्ाउर्को लासग तीर् (3) वर्नको िमय िीमा प्रदार्
गर्े कार्ूर् छ।
यो ठे गार्ामा वफतान गररर्े रकम मेल गर्ुनहोस्:
Columbus Income Tax Division
PO Box 182437
Columbus, Ohio 43218-2437

शहिको कि लाग्ने आम्दार्ीमा बीमा पसलिीहरूमा लागेको िचनलाई िामे ल
गरिाँ दै र् ति यिको लासग कमन चािीले िबै प्रीसमयमहरूको भनक्तार्ी गिे को
हुर्न पछन ।
शहिको कि लाग्ने आम्दार्ीमा व्यखक्तगत चोटपटक असर्
िम्पसिहरूको र्ोक्सार् भएकोमा प्रदार् गरिएको क्षसतपूसतन िकमलाई पसर्
िामे ल गरिाँ दै र्। शहिमा भएको आम्दार्ीसित िम्बद्ध र्िहे का िचनहरू,
मू ल्यहरू असर् घाटाहरूलाई तपाईंको शहिको कि लाग्ने आम्दार्ीलाई
घटाउर्को लासग उपयोग गर्न िसकर्ेछैर्।
कि लाग्ने “अन्य आम्दार्ी” असर् कि र्लाग्ने आम्दार्ीको लासग पररवशष्ट ए
हे र्नहोि्।

कर लाग्ने आम्दार्ी भर्ेको के हो?

अर्इन्कपोरे टे र् व्यिसायहरू के-के हुर््?

वर्िासीहरूको लावग कर लाग्ने आम्दार्ी। कि लाग्ने आम्दार्ीमा यी िबै
िामे ल छर्् , वे तर्हरू, मजदन िीहरू, कमीशर्हरू ि अन्य क्षसतपू सतन , असर्
401(k) सडफिल जस्ता कनर्ै पसर् कटौती पू वन र्ै त्यिको सहिाब गरिर्न पछन
तथा आम्दार्ी कहााँ भएको हो, त्योसित यिको कनर्ै िम्बन्ध छै र्। र्गदी,
िम्पसि वा अन्य तरिकाहरूले भन क्तार्ी गरिएका िबै आम्दार्ीहरूमासथ कि
लाग्ने छ असर् यिमा भोजर्को, बिाइको असर् यस्तै अन्य कनिोहरूको लासग
गरिएको भन क्तार्ी पसर् िामे ल छ। यिबाहे क, कि लाग्ने आम्दार्ीमा भू िम्पसि ि उपकिणहरूको सकिाया, पू णन स्वामीत्व, टर स्टहरू असर्
िहभासगतामा हुर्े आम्दार्ीमा सर्वािीको सहस्सा (सवतरित गरिएको होि् वा

सर्म्न व्यविायहरूले दतान गर्नको लासग फािाम बी आि-25-को िट्टा फािाम
आई आि-25-को उपयोग गर्नन पर्े छ:
ए)
बी)

2

पूणन स्वासमत्व – अर्न िूची िी, िंघीय फािाम 1040
सकिायामा सदर्े िम्पसिहरू – अर्न िूची ई, िंघीय फािाम 1040

िी)

डी)

िहभासगतामा गरिर्े व्यविाय, िंयनक्त उद्यमहरू असर् अन्य प्रकािका
िंथथाहरू (यी व्यविायहरूले फािाम बी आि-25-को उपयोग गिे ि
आफ्र्ै रिटर्न दतान गर्नन पर्े छ; यद्यसप, यसद िहभागी छर्् भर्े
सर्वािीहरूले उर्ीहरूको व्यखक्तगत रिटर्न दतान गदान शहिको कि
लाग्ने आम्दार्ीमा उर्ीहरूको सहस्साको उल्लेि गर्नन पछन )।
फामन को सवशनद्ध आम्दार्ी-अर्न िूची एफ, िंघीय फािाम 1040 ।

के
मैले अर्-इन्कपोरे टे र् व्यिसायमा भएका
घाटाहरूलाई मेरो िेतर्को कर लाग्ने आम्दार्ीलाई
घटाउर्को लावग उपयोग गर्न सकछु ?
गर्न िक्ननहुाँदैर्। कोलम्बि-ले अर्इन्कपोिे टे ड व्यविायमा भएको सवशनद्ध
घाटाको उपयोग मजदन िीहरू, वेतर्हरू, कमीशर्हरू वा अन्य क्षसतपूसतनका
कि लाग्ने आम्दार्ी घटाउर्को लासग गर्े अर्नमसत सदाँ दैर्।

6.

तपाईंको व्यविायलाई प्रसवष्ट गिाउर्न होि्। यसद तपाईं स्व-िोजगािी
व्यखक्त हुर्न हुन्छ भर्े , तपाईंको व्यविायको प्रकाि िाथै तपाईंको
व्यविासयक र्ाउाँ लाई प्रसवष्ट गिाउर्न होि्।

7.

ती शहिहरूका र्ाउाँ हरूलाई प्रसवष्ट गिाउर्न होि् जहााँ तपाईंले काम
गर्नन भएको छ। यसद तपाईंले तीर् (3)-भन्दा असिक शहिहरूमा काम
गर्नन भएको छ भर्े , तपाईंको रिटर्न को पसछल्लो भागमा ती िबै
शहिहरूको िूचीलाई िंलग्न गर्नन होि्।

8.

िम्बद्ध वर्नमा तपाईं बिोबािो गर्नन भएको शहि (वा शहिहरू)-को
र्ाउाँ लाई प्रसवष्ट गिाउर्न होि्।
सर्वाि वा बिोबािोिम्बन्धी
स्पष्टीकिणको लासग, कृपया (614) 645-7370-मा फोर् गर्नन होि्।

भाग ए: कर लाग्ने िेतर्
1.

तपाईंको िोजगािदाता(हरू)-को र्ाउाँ तथा तपाईंले वास्तवमा कायन
गर्नन भएको थथार्को ठे गार्ा(हरू)-को उल्लेि गर्नन होि् (यो ठे गार्ा
तपाईंको फािाम डब्ल्यू-2-मा छासपएको तपाईंको िोजगािदाताको
र्ाउाँ भन्दा सभन्नै हुर्िक्छ)। यसद तपाईंलाई ले ख्नको लासग थथार्को
अभाव भयो भर्े , कृपया एक असतरिक्त पृष्ठलाई िंलग्न गर्नन होि्।

2.

िकम वापिी अथवा कि लाग्ने वेतर्को िमायोजर्, वा भर्ौं यिलाई
समलाउर्को लासग, भाग डी-लाई पूिा गर्नन होि्।

यसद तपाईंले रिटर्न दतान गर्ननभएको वर्नमा िकम वापि पाउर्े आशा
गरििहर्न भएको छ भर्े , दासहर्े पसट्ट मासथ िकम वापिी ले खिएको
बक्समा “X” सचन्ह लगाउर्न होि्। वापिीको लासग अर्न िोि गरिएको
िकमको उल्लेि लाइर् 6बी-मा गरिएको हुर्न पछन । यसद तपाईंले कि
वर्नमा िंशोिर् गरििहर्न भएको छ भर्े , संशोवधत ले खिएको बक्समा
“X” सचन्ह लगाउर्न होि् असर् उपलब्ध गिाइएको थथार्मा तपाईंले
िंशोिर् गर्ननभएको वर्न सर्सित रूपमा ले ख्र्न होि्। यसद तपाईंले
आई.आि.एि.-िमक्ष दतान गर्नन भएको िंशोसित रिटर्न को आिािमा
सिटी रिटर्न लाई िंशोसित गरििहर्न भएको छ भर्े , तपाईंले िंशोिर्सित
िम्बद्ध िाथै लागू हुर्े कनर्ै पसर् अर्न िूची लगायत िंशोसित िंघीय
रिटर्न को एक प्रसतसलसपलाई असर्वायन रूपमा िमावेश गर्नन पर्े छ। यसद
तपाईंले आई.आि.एि.-द्वािा िञ्चासलत असडटको आिािमा िंशोसित
सिटी रिटर्न लाई दतान गरििहर्न भएको छ भर्े , तपाईंले असडटसित
िम्बद्ध कागजातलाई असर्वायन रूपले िमावेश गर्नन पर्े छ असर्
आई.आि.एि.-द्वािा तपाईंको कि लाग्ने आम्दार्ीलाई घटाइएको वा
बढाइएको जस्ता कनर्ै पसर् परिवतनर्हरूको उल्लेि गर्नन पछन ।

3.

हिे क िोजगािदाताबाट प्राप्त हुर्े वेतर्को उल्लेि गर्नन होि् जिको
लासग शहि कि सतर्नन पर्े हुन्छ।

3.

दतान गदान आफ्र्ो दजानको उल्लेि गर्ननहोि्।

4.

यसद तपाईंले आफ्र्ो िातालाई सर्खिय तनल्याउर्े अर्न िोि गरििहर्न
भएको छ भर्े , यिको कािण (िोजगािदाताद्वािा िम्पूणन किहरू
कासटर्न , व्यविाय वा सकिायामा सदर्े िम्पसिलाई बेच्नन, आसद)-को
उल्लेि गर्नन होि् तथा िंघीय फािाम 1040, डब्ल्यू -2पी वा िामासजक
िनिक्षा आम्दार्ीिम्बन्धी बयार् जस्ता िमथनर्कािी कागजातहरूलाई
िंलग्न गर्नन होि्।

यसद तपाईंले आफ्र्ो कि लाग्ने वेतर्हरूलाई िमायोसजत गर्नन भएको छ वा
समलाउर्न भएको छ भर्े उपयनक्त िोजगािदाताको छे उमा िमायोसजत
वेतर्लाई प्रसवष्ट गिाउर्न होि्। तपाईंका िमायोजर्हरूसित िम्बद्ध कनर्ैपसर्
लागू हुर्े िंघीय फािामका प्रसतसलसपहरूलाई रिटर्न को पछासडपसट्ट सर्सित
रूपमा िंलग्न गर्नन होि् (जस्तै डे ज आउट सलखस्टङ्ग, जन्म प्रमाणपत्र वा
डराइभिको लाइिेन्स)।

5.

यसद तपाईंले बिोबािोको थथार् बद् सलर्न भएको छ भर्े , कृपया त्यस्तो
गर्नन भएको तारिि िाथै पसहले को ठे गार्ालाई प्रसवष्ट गिाउर्न होि्। यसद
तपाईंले बिोबािोको थथार् बद् सलएको कािणले आफ्र्ो आयलाई
बााँड्र्नभएको छ भर्े , तपाईंले आफ्र्ो रिटर्न लाई दतान गदान त्योसित यस्तो
सवभाजर्को कािण व्याख्या गर्े कागजातलाई िंलग्न गर्नन आवश्यक छ
(उदाहिणको लासग, तपाईं िर्नन भएको तारििको छे उछाउको तारििको
वेतर् पचानको एक प्रसतसलसप)। यसद तपाईंले वापि र्फसकनर्े गिी कनर्ै
असिकाि क्षेत्रबाट अन्य कनर्ै थथार्मा जार्न भएको कािणले गदान आफ्र्ो
िातालाई सर्खिय तनल्याउर्े अर्न िोि गरििहर्न भएको छ भर्े , कृपया
तपाईं िर्नन भएको थथार्को िम्बन्धमा िमथनर्कािी कागजातहरूलाई
िंलग्न गर्नन होि्, यद्यसप, असिकाि क्षेत्रसभत्र तपाईंको ठे गार्ाको िे कडन
िाख्नको लासग तपाईंको मे ल गर्े ठे गार्ालाई कायम िाख्न िसकन्छ।

फाराम आई आर-25-लाई पूरा गर्े तररका
1.

2.

उपलब्ध गिाइएको िाली थथार्मा र्ाउाँ , वतनमार् घिको ठे गार्ा, असर्
िामासजक िनिक्षा िंख्यालाई प्रसवष्ट गिाउर्न होि्। यसद तपाईंले िंयनक्त
रिटर्न लाई दतान गरििहर्न भएको छ भर्े , आफ्र्ो पसत वा पत्नीको र्ाउाँ ि
िामासजक िनिक्षा िंख्याको उल्लेि पसर् गर्नन होि्।

टिप्पणी

शहि कि लाग्ने वेतर्हरू िंघीय मे डीकेयि वेतर्भन्दा सभन्नै
हुर्िक्छ जिको सवविण तपाईंको डब्ल्यू-2-को बक्स 5-मा
सदइएको छ असर् यिको िमायोजर् ओहायो िंशोसित िं सहताको
§718.03 अिीर् गरिएको हुन्छ। शहि कि लाग्ने वेतर्हरूमा ती
िबै वेतर्हरू िामे ल छर्् जिलाई आन्तरिक िाजस्व िंसहताको
§401 अिीर् िंघीय असर् िाज्यको कि सतर्नन पर्े वेतर्बाट थथसगत

वा बासहि िाखिएको छ। यी थथगर्हरूबािे तपाईंको डब्ल्यू -2-को
बक्स 12-मा िंसहता डी, ई, एफ, जी ि एि शीर्नक अन्तगनत
उल्लेि गरिएको छ। यसद तपाईंको िोजगािदाताले किको रूपमा
िौजन्यवश कासटर्े िकमको िङ्ग्ग्रह वा भनक्तार्ी गिे को छै र्
अथवा तपाईंको िोजगािदाताले कि लाग्ने आम्दार्ीबािे गलत
सवविण सदएको छ भर्े तपाईंको सर्वाि थथार्को कािणले
तपाईंलाई असतरिक्त किको भन क्तार्ी गर्नन आवश्यक ठहर्न िक्छ।

भाग र्ी: कर लाग्ने िे तर्हरूको समयोिर्
अर्ुच्छेर्द 1: 18 िषनभन्दा किी उमेरको
तपाईंले आफ्र्ो कि लाग्ने वेतर्लाई त्यो िकमले घटाउर् िक्ननहुन्छ जनर् िकम
तपाईंले 18 वर्न भन्दा कम्ती उमे िको हुाँ दा कमाउर्न भएको सथयो। यिो गर्न को
लासग, तपाईंले लाइर् 5-मा आफ्र्ो जन्मको तारििलाई प्रसवष्ट गिाउर्न , असर्
तपाईंको डराइभि लाइिे न्स वा जन्म प्रमाणपत्रलाई िंलग्न गर्नन असर्वायन छ। मूल
प्रवतहरूलाई र्पठाउर्ुहोस् — सतर्ीहरूलाई वापि फकान इर्े छैर्। तपाईंको
डराइभि लाइिे न्स वा जन्म प्रमाणपत्रको प्रसतसलसपको िट्टा तपाईंले आफ्र्ो जन्म
सदर्बािे आमा वा बनवाबाट प्रमाणकािी बयार्लाई िंलग्न गर्न िक्ननहुन्छ।
अर्ुच्छेर्द 2: अर्ुपयुि तररकाले रोवकएको कर
तपाईंको िोजगािदाताले भूलवश कोलम्बिको किको िकम िोकेि िािेको छ भर्े
मात्रै यी लाइर्हरूलाई पूिा गर्नन होि्। उदाहिणको लासग, सर्म्न असर्वािीहरू:
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1) जो एयि केरिअि, मोटि केरिअि, वा िे लिोड कमन चािीहरू हुर्् ;
2) जिलाई सर्यसमत रूपले दन इ वा असिक िाज्यहरूमा काम
सदइएको छ; तथा
3) जिको आयकिलाई त्यो शहिमा िोकेि िाखिएको छ जनर्
शहिमा ऊ बिोबािो गदै र्।

स्तम्भ डी -

स्तम्भ बी जोड स्तम्भ िी।

स्तम्भ ई -

स्तम्भ डी-मा भएको िकमलाई कोलम्बिको ट्याक्स
दिले गनणा गर्नन होि्।

स्तम्भ एफ -

2.5%-को र्दरले कर लाग्ने रकमवसत सम्बद्ध
क्रेवर्टको सीमा।
यसद लागू हुन्छ भर्े , सर्म्नमध्ये िबैलाई प्रसवष्ट
गिाउर्न होि्:

तपाईंले असर्वायन रूपमा डब्ल्यू-2हरू असर् िमथनर्कािी कागजातहरूलाई
िंलग्न गर्नन पछन । िोजगािदाताद्वािा प्रमाणीकिण पूिा र्भइञ्जेल हामी तपाईंको
िकम सफतीको प्रसक्रयालाई अगासड बढाउर्े छै र्ौं।

1)

अर्ुच्छेर्द 3: अक्षमतावसत सम्बद्ध भुिार्ीको रकममावथ अर्ुपयुि
तररकाले रोवकएको कर
तपाईंको िोजगािदाताले भूलवश कोलम्बिको असिकाि क्षेत्रमा िहे का पृष्ठ
1-मा िूचीबद्ध र्गिपासलकाहरूमध्ये कनर्ै एकमा सदर्न पर्े किको िकम
िोकेि िािेि छ भर्े मात्रै यी लाइर्हरूलाई पूिा गर्नन होि्। 1/7/2007-पसछ
भनक्तार्ी गरिएको अल्पकालीर् अक्षमतािम्बन्धी िकमलाई र्गिपासलकाको
कि लाग्ने आम्दार्ीबाट छूट प्रदार् गरिएको छ। 1/1/2004 -दे खि
दीघनकालीर् अक्षमतािम्बन्धी भनक्तार्ीको रूपमा प्राप्त िकमलाई
र्गिपासलकाको कि लाग्ने आम्दार्ीबाट छूट प्रदार् गरिएको छ। तपाईंले
िोजगािदाताको प्रमाणीकिण प्रसक्रयालाई असर्वायन रूपले पूिा गर्नन पर्े छ।

2)
3)

टिप्पणी

अर्ुच्छेर्द 4: ती अवर्िासीहरू िो टर क र्र ाइभर, एयर केररअर
कमनर्ारीहरू, िा रे लरोर् कमनर्ारीहरू हुर््
यसद तपाईं यी उद्योगहरूमध्ये एकमा काम गर्े असर्वािी कमन चािी हुर्न हुन्छ
असर् तपाईंले सर्यसमत रूपमा केिल ओहायोवभत्र कायन गर्नन भएको छ भर्े
मात्रै यी लाइर्हरूको उपयोग गर्नन होि्। यी उद्योगहरूमा कायनित असर्वािी
कमन चािीहरूलाई सर्यसमत रूपमा र्दु इ वा असिक िाज्यहरूमा काम गर्न
लगाइएको छ भर्े , ती कमन चािीहरूले 4-6 लाइर्हरू हे र्नपछन ।
िोजगािदाताद्वािा प्रमाणीकिण प्रसक्रयालाई सर्सित रूपमा पूिा गर्नन होि्।

2)

भाग बी: करको वहसाब

यो स्तम्भमा मजदन िी, वेतर्, कमीशर् असर् अन्य
क्षसतपूसतनहरूबाट प्राप्त िबै आम्दार्ीहरूलाई प्रसवष्ट
गिाउर्न होि्। कि लाग्ने “अन्य क्षसतपूसतन” ि कि र्लाग्ने
आम्दार्ीको सवविण सर्खम्त पररवशष्ट ए हे र्नहोि्।

स्तम्भ िी -

सवशनद्ध र्ाफाहरू, सकिायाहरू असर् कि लाग्ने अन्य
आम्दार्ीहरूबाट असजनत िबै आयलाई प्रसवष्ट
गिाउर्न होि्।
कनर्ै व्यविायमा िंलग्न अथवा
िहभासगतामा िहे का व्यखक्तहरूले स्तम्भ िी पूिा
गर्न असघ भाग िी, ई असर् एफ पूिा गर्नन पछन ।

टिप्पणी

कोलम्बि-ले अर्इन्कपोिे टे ड व्यविायमा भएको सवशनद्ध
घाटाको उपयोग मजदन िीहरू, वेतर्हरू, कमीशर्हरू वा
अन्य क्षसतपूसतनका कि लाग्ने आम्दार्ी घटाउर्को लासग गर्े
अर्न मसत सदाँ दैर्। स्तम्भ िी-मा उल्लेि गरिएको िकम
शून्यभन्दा कम्ती हुर् िक्दै र्।
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शहि ट्याक्स दि गनणा त्यो कामको लासग
शहिको कि लाग्ने आम्दार्ी; अथवा
कोलम्बिको ट्याक्स दि (2.5%) गनणा त्यो
कामको लासग शहिको कि लाग्ने आम्दार्ी।

स्तम्भ जी -

भनक्तार्ी गर्नन पर्े सवशनद्ध आयकिलाई प्रसवष्ट गिाउर्न होि्
(स्तम्भ ई-बाट स्तम्भ एफ-लाई घटाउर्न होि्)।

लाइर् 1 -

भनक्तार्ी गर्नन पर्े जम्मा सवशनद्ध आयकि (स्तम्भ जी-मा
उल्लेि गरिएको िकम)-लाई प्रसवष्ट गिाउर्न होि्।

लाइर् 2 -

वतनमार् कि वर्नमा गरिएका िबै घोर्णा भनक्तार्ीहरू
असर् सबतेको वर्नबाट क्यारि फवानडन गरिएको असिक
भनक्तार्ीलाई प्रसवष्ट गिाउर्न होि्।
व्यविायमा
िहभागीद्वािा तपाईंको तफनबाट िोकेि िाखिएको वा
भनक्तार्ी गरिएको किलाई प्रसवष्ट र्गिाउर्न होि् (स्तम्भ
एफ हे र्नहोि्)।

लाइर् 3 -

भनक्तार्ी गर्नन पर्े सवशनद्ध किको िकमको सहिाब
सर्काल्र्को लासग लाइर् 1-बाट लाइर् 2-लाई
घटाउर्न होि्। यद्यसप, यो परिणामले असिक भनक्तार्ी
दे िाइिहे को छ भर्े , यो िकमलाई लघन कोष्टकसभत्र
दे िाउर्न होि् असर् यिलाई लाइर् 5-मा लै जार्न होि्।

लाइर् 4 -

यसद लागू हुन्छ भर्े , आसथनक दण्ड असर् ब्याजलाई
प्रसवष्ट गिाउर्न होि्। 15 अप्रेलपसछ भनक्तार्ी र्गरिएका
िबै किहरूको लासग 15%-को दिले दण्ड लाग्नेछ।
15 अप्रेलको तारिि पिात् पसर् भनक्तार्ी र्गरिएका
किहरूमासथ प्रसत मसहर्ा .583% (वासर्नक 7%)-को
दिले ब्याज लाग्नेछ।

लाइर् 5 -

भनक्तार्ी गर्न बााँकी िहे को जम्मा िकमलाई प्रसवष्ट
गिाउर्न होि् - लाइर् 3 जोड लाइर् 4। यसद भनक्तार्ी
गर्न बााँकी िहे को िकम $10.00 वा कम्ती छ भर्े ,
भनक्तार्ी गर्े कनर्ै आवश्यकता छै र्।

लाइर् 6 -

यसद लागू हुन्छ भर्े असिक भनक्तार्ीलाई लाइर् 3-बाट
एक िर्ात्मक िंख्याको रूपमा प्रसवष्ट गिाउर्न होि्
(लघन कोष्टकको उपयोग र्गर्नन होि्)।

कि लाग्ने िबै आम्दार्ीहरू असर् कोलम्बि लाइर्मा िोकेि िाखिएको
िम्बद्ध िकमको सवविण सदर्न होि्।
स्तम्भ बी -

यो स्तम्भमा घोर्णा भनक्तार्ीलाई प्रसवष्ट र्गिाउर्न होि्:
त्यिलाई भाग बी-को लाइर् 2-मा प्रसवष्ट गिाउर्न पछन ।
आम्दार्ीको सर्म्न िीमाभन्दा असिक आम्दार्ीको मासमलामा
शहिद्वािा िोकेि िाखिएको कि सर्खम्त तपाईंले क्रसडट-को
दाबी गर्न िक्न हुर्े छैर्:
1)

अर्ुच्छेर्द 5: अवर्िासीहरूको काम गर्े वर्दर्हरूको वहसाब-वकताब
13-21 लाइर्हरूले तपाईंलाई एक फमून लातफन मागनदशनर् गछन जनर् फमूनला
260 सदर्हरूको कायन वर्नमासथ आिारित हुन्छ (52 िाताहरूको लासग प्रसत
िाता पााँच (5) सदर्हरूको दिले )। सबमािी, अवकाश असर् सवदाका
वेतर्लाई फमूनलाद्वािा यथार्न पात सर्कासलन्छ। तपाईंले सर्सित रूपले
कोलम्बि बासहि कायन गर्नन भएका िबै तारििहरू एवम् थथार्हरू (शहि
एवम् िाज्य)-को िूची िंलग्न गर्नन होि् अथानत् कनर् तारिि तपाईंले कहााँ काम
गर्नन भयो। यिबाहे क, तपाईंले िोजगािदाताद्वािा प्रमाणीकिण प्रसक्रयालाई
असर्वायन रूपमा पूिा गर्नन पर्े छ।

डब्ल्यू-2हरूमा िोकेि िाखिएको िकमको
रूपमा दे िाइएको शहि कि;
कनर्ै अन्य शहिमा असजनत आम्दार्ीमासथ भनक्तार्ी
गरिएको िही शहि कि (त्यि शहिमा दतान
गर्नन भएको रिटर्न को प्रसतसलसप िंलग्न गर्नन होि्); तथा
व्यविायमा िहभागीद्वािा तपाईंको तफनबाट
भनक्तार्ी गरिएको शहि कि।

लाइर् 6ए -

लाइर् 6बी -

तपाईंले आगामी वर्नको आफ्र्ो अर्न मासर्त किमा क्रेसडट
गर्न चाहर्न भएको असिक भनक्तार्ीको िकमलाई प्रसवष्ट
गिाउर्न होि् जनर् िकमको उल्ले ि लाइर् 6-मा हुन्छ।

र्ामावित तेस्रो पक्ष
सिटी अफ कोलम्बि-सित तपाईंको ट्याक्स रिटर्न बािे चचान गर्न को लासग यसद
तपाईं समत्र, पारिवारिक िदस्य, अथवा आफूले चाहे को कनर्ै अन्य व्यखक्तलाई
अर्न मसत सदर् चाहर्न हुन्छ भर्े , तपाईंको रिटर्न -मा “र्ामासङ्कत तेस्रो पक्ष”
ले खिएको थथार्मा “हो” कोष्ठकमा सचन्ह लगाउर्न होि्। र्ामासङ्कत व्यखक्तको
र्ाउाँ , फोर् र्म्बि असर् िामासजक िनिक्षा िंख्या, SSN-लाई पसर् प्रसवष्ट
गिाउर्न होि्। ति यसद तपाईं आफ्र्ो रिटर्न मा हस्ताक्षि गर्े पैिा सलएि रिटर्न
तयाि गर्े-लाई सिटी अफ कोलम्बि-सित चचान गर्न को लासग अर्न मसत सदर्
चाहर्न हुन्छ भर्े , र्ामासङ्कत व्यखक्तको र्ाउाँ ले ख्ने थथार्मा केवल “सप्रपेिि”-लाई
प्रसवष्ट गिाउर्न होि्। तपाईंले त्यहााँ अर्न िोि गरिएका अन्य जार्कािीहरू
उपलब्ध गिाउर्े कनर्ै आवश्यकता छै र्।
यसद तपाईंले “हो” बक्समा सचन्ह लगाउर्न भएको छ, असर् तपाईंका पसत वा
पत्नीले िंयनक्त रिटर्न -लाई दतान गरििहे को छ भर्े , त्यि खथथसतमा सिटी अफ
कोलम्बि-को तपाईंको रिटर्न प्रसक्रयालाई अगासड बढाउाँ दा उत्पन्न हुर्िक्ने
कनर्ै पसर् प्रश्नको उिि सदर्को लासग र्ामासङ्कत व्यखक्तलाई डाक्ने असिकाि
हुन्छ। तपाईंले र्ामासङ्कत व्यखक्तलाई सर्म्न असिकािहरू पसर् सदर्न भएको छ:

तपाईंले वापि माग्न चाहर्न भएको असिक भनक्तार्ीको
िकमलाई प्रसवष्ट गिाउर्न होि्, जो लाइर् 6-मा हुन्छ।
वापि मासगर्े िकम $10.00-भन्दा असिक हुर्न पछन ।
वापि मासगर्े िकम प्राप्त गर्न को लासग तपाईंले आफ्र्ो
रिटर्न मा हस्ताक्षि गर्नन पछन असर् िबै कागजातहरूलाई
िंलग्न गर्नन पछन ।

भाग सी: मिर्दु री, िे तर्, कमीशर्, आवर्द बाहे क अन्य
स्रोतहरूबाट अविनत गररएको आम्दार्ी।
सवशनद्ध लाभहरूको रूपमा असजनत कि लाग्ने आम्दार्ीलाई सर्म्न तरिकाले
प्रसवष्ट गिाउर्न पछन :
स्तम्भ एच -

स्तम्भ आई -

स्तम्भ जे -

यसद तपाईंले आफ्र्ो आम्दार्ीलाई सवभासजत गर्नन भएको
छ भर्े भाग ई, लाइर् 21 वा अर्न िूची वाई-मा उल्लेि
गरिएको सवशन द्ध आय (वा हासर्)-लाई प्रसवष्ट गिाउर्न होि् ।
यसद तपाईंले पृष्ठ 3-मा भाग ई-लाई पूिा गर्न को िट्टा
आफ्र्ो िंघीय अर्न िूची िी-को प्रसतसलपीलाई िंलग्न
गर्नन भएको छ भर्े , अर्न िूची िी-मा दशानइएको आफ्र्ो
आम्दार्ीलाई प्रसवष्ट गिाउर्न होि्। तपाईंले कि थोप्ने
एकभन्दा असिक सजल्लाहरूमा व्यविाय गर्नन भएको छ
भर्े मात्रै अर्न िूची वाई-को उपयोग गर्नन पछन । तपाईंको
प्याकेटमा अर्न िूची वाई-लाई उपलब्ध गिाइएको छ।

•
•

•

सवशनद्ध आम्दार्ी (वा हासर्)-लाई भाग एफ, अर्न च्छेद 1,
लाइर् 6-मा अथवा भाग एफ-लाई पूिा गरिर्न को िट्टा
िंलग्न गरिएको छ भर्े आफ्र्ो िंघीय अर्न च्छेद ई-मा
उल्लेि गरिएको िकमको रूपमा प्रसवष्ट गिाउर्न होि्।
शहि किको भनक्तार्ी आवश्यक ठहरिर्े , सकिाया
माफनत हुर्े , सवशनद्ध आम्दार्ीको सहिाब सर्काल्र्को
लासग सहिाब सर्काल्र्े सभन्नै तरिकाको उपयोग गर्नन
आवश्यक छ। सकिायामा सदइर्े भूिम्पसििम्बन्धी
िामान्य वा िाझा िचनहरूलाई सकिायामा सदइर्े िबै
िम्पसिहरू माझ िमार् रूपले सवभासजत गरिन्छ।
सवशनद्ध व्यापाि घाटालाई दशानउर्को लासग सहिाब
गरिर्े सभन्नै तरिकाको उपयोग गरिर्नपछन ।

•

तपाईंले र्ामासङ्कत व्यखक्तलाई सफतान गरिएको िकमको कनर्ै चेक प्राप्त गर्े ,
तपाईंलाई कनर्ै कनिो (कनर्ै असतरिक्त किको सजम्मेवािी लगायत)-को लासग
बाध्य पार्े , अथवा सिटी अफ कोलम्बि-िमक्ष तपाईंको प्रसतसर्सित्व गर्े
असिकाि सदर्न भएको छै र्। िमार् कि वर्नको पसछ बनझाइर्े रिटर्न -मा िद्द
गरिएको छै र् अथवा यिको लासग किदाताद्वािा सलखित अर्न िोि गरिएको
छै र् भर्े , प्रदार् गरिएको असिकाि उल्लेि गरिएको सवशेर् रिटर्न तथा
ट्याक्स वर्नको लासग प्रभावमा िहर्े छ।

आफ्र्ो ररटर्न मा हस्ताक्षर गर्ुन होस्

भाग एफ, अर्न च्छेद 2, वा तपाईंको िंघीय अर्न िूची ई-मा
दशानइएको शहि कि लाग्ने आम्दार्ीमा तपाईंले सदर्नपर्े
सहस्सालाई प्रसवष्ट गिाउर्न होि् असर् यो याद िाख्र्न होि् सक
िंघीय अर्न िूची ई-लाई तपाईंले आफ्र्ो रिटर्न-मा
असर्वायन रूपले िंलग्न गर्नन पछन । अप्रत्यक्ष गसतसवसिसित
िम्बद्ध क्यारि फवानडन-हरूलाई शहि किको सहिाबसकताबसित समलाउर्े अर्नमसत छै र्। 2018 सर्खम्त सवशनद्ध
व्यापाि घाटािम्बन्धी क्यारि फवानडन-हरूलाई ओ आि िी
718.01 अर्न रूप िीसमत तनल्याइएको छ।

फािाम आई आि-25-मा तपाईंले हस्ताक्षि गर्नन भएको छै र् तथा िबै डब्ल्यू-2
बयार्हरू ि लागू हुर्े िंघीय कििम्बन्धी कागजातहरूलाई िंलग्न गर्नन भएको
छै र् भर्े त्यिलाई पूणन रिटर्न मासर्र्े छैर्। यसद तपाईंले िंयनक्त रिटर्न दतान
गरििहर्न भएको छ भर्े , तपाईंको पसत वा पत्नीले पसर् यिमा हस्ताक्षि गर्नन पर्े छ।
पैसा वलएर ररटर्न भर्ेहरूले तपाईंको ररटर्नमा अवर्िायन रूपले
हस्ताक्षर गर्ुनपर्ेछ। तपाईंको रिटर्न भर्न को लासग तपाईंले पैिा सदर्न भएको
कनर्ै पसर् व्यखक्तले सदइएको थथार्मा हस्ताक्षि गर्नन ि तारिि लेख्र्न आवश्यक
िाथै असर्वायन छ, असर् उिले उिको पेड सप्रपेिि कि पसहचार् िंख्या
(पीसटर्)-को असर्वायन रूपमा उल्लेि गर्नन पछन ।

“विशुद्ध व्यापार घाटा” भर्े को कनर्ै व्यखक्तलाई व्यविाय

टिप्पणी

स्तम्भ के -

सिटी अफ कोलम्बिलाई तपाईंको रिटर्न मा र्भएको कनर्ै पसर्
जार्कािी सदर्े ,
तपाईंको रिटर्न प्रसक्रयालाई अगासड बढाउर्े िम्बन्धमा
जार्कािी हासिल गर्न अथवा तपाईंको िकम वापिी वा
भनक्तार्ी(हरू)को खथथसतबािे जान्नको लासग सिटी अफ
कोलम्बिलाई फोर् गर्े ,
अर्न िोि गरिएको िण्डमा, तपाईंको रिटर्न सित िम्बद्ध
िूचर्ाहरूका प्रसतसलसपहरू वा सलखित प्रसतसलसपहरू प्राप्त
गर्े , तथा
सहिाब गदान भएका भूलहरू, अफिेटहरू, असर् रिटर्न को
तयािीको िम्बन्धमा सिटी अफ कोलम्बि-का कसतपय
िूचर्ाहरूको जवाफ सदर्े ।

अथवा व्यापािको िञ्चालर् गदान भएको घाटा हो। “सवशनद्ध
व्यापाि घाटा”-मा आिाि िीसमतताहरू, जोखिममा
िहे का िीसमतताहरू अथवा अप्रत्यक्ष गसतसवसि घाटा
िीसमतताहरूको परिणामस्वरूप भएका िाथै उपयोग
र्गरिएका घाटाहरूलाई िामे ल गरिाँ दै र्।

भाग ई: अर्सूर्ी सी - स्व-रोिगारबाट हुर्े आम्दार्ी
भाग ई-मा सदइएका प्रश्नहरूको पूणन रूपले जवाफ सदर्न पछन । व्यविाय वा
पेिाबाट भएको सवशनद्ध लाभ वा हासर्को सहिाब सर्काल्र्को लासग
आम्दार्ीलाई िूचीबद्ध गर्नन होि् असर् त्यिबाट िचनहरूलाई घटाउर्न होि्।
फािाम आई आि-25-को भाग ई-लाई पूिा गर्न को िट्टा तपाईंको िं घीय
अर्न िूची िी-को प्रसतसलसपलाई स्वीकाि गरिर्े छ।
िूचीबद्ध गरिएका

जम्मा आम्दार्ी (वा घाटा)-लाई स्तम्भ जे माफनत स्तम्भ
एच-बाट प्रसवष्ट गिाउर्न होि् । स्तम्भ के-मा दशान इएको
आम्दार्ीको आं कडा(हरू)लाई स्तम्भ िी -मा सदइएको
उपयन क्त सिटी लाइर्(हरू)-मा लै जार्न होि् । यसद
घाटालाई दशान इएको छ भर्े , स्तम्भ िी-मा शून्यलाई
प्रसवष्ट गिाउर्न होि् ।

जार्कािीहरूलाई िमथनर् गर्े िबै अर्न िूचीहरू
फािामहरूलाई तपाईंको कि रिटर्न सित िंलग्न गर्नन पछन ।

5

असर्/अथवा

लाईर् बी- स्तम्भ बी, लाइर् ए-लाई लाइर् 4-को
िकमले भाग गर्नन होि्। यसद लाइर् 4-मा िकम शून्य
दे िाइएको छ भर्े , यो लाइर्मा “लागू हुाँ दैर्”-लाई
प्रसवष्ट गिाउर्न होि्।

भाग एफ: वकराया तथा सहभावगतामा गररएको
व्यिसायबाट हुर्े आम्दार्ी
टिप्पणी

स्तम्भ सी -

यो रिटर्न मा एि कपोिे शर्सित िम्बद्ध कनर्ै पसर् लाभ वा
हासर्हरूको उल्लेि र्गर्नन होि्।
िबच्याप्टि एि
कपोिे शर्हरूमासथ र्गिपासलका ट्याक्सको लासग कपोिे ट
स्तिमा र्ै ट्याक्स लगाइन्छ।

अर्ुच्छेर्द 1: वकरायामा वर्दइर्े भू-सम्पविबाट हुर्े लाभ िा हावर्
उपयनक्त स्तम्भहरूमा सवस्तृत जार्कािी उपलब्ध गिाउाँ दै सकिायामा सदइर्े
िम्पसिबाट भएको आम्दार्ी (घाटा)-लाई प्रसवष्ट गिाउर्न होि्। िम्पसिका
उल्लेि गरिएका िबै मासमलाहरूको लासग िंघीय फािाम 1040, अर्न िूची ई
उपलब्ध गिाउर्न पछन । भू-िम्पसिको सकिायाबाट असजनत हुर्े सवशनद्ध
लाभमासथ त्यही शहिमा कि सतर्नन पर्े छ जनर् शहिमा त्यो िम्पसि अवखथथत छ
अथवा त्यो शहिमा, जहााँ सवशनद्ध लाभ प्राप्त गर्े िम्पसिको मासलक सर्वाि
गछन । यिकािण शहि कि बनझाउर्को लासग सवशनद्ध लाभको सहिाब गदान
सभन्नै सहिाब-सकताबको उपयोग गर्े िााँचो छ।
सकिायामा सदइर्े
भूिम्पसििम्बन्धी िामान्य वा िाझा िचनहरूलाई सकिायामा सदइर्े िबै
िम्पसिहरू माझ िमार् रूपले सवभासजत गरिन्छ। यसद िम्पसि, कि
बनझाउर्न पर्े कनर्ै पसर् शहिमा अवखथथत छै र् भर्े , आम्दार्ीमासथ लाग्ने कि
िम्पसिको स्वामीले उिले सर्वाि गर्े शहिमा बनझाउर्न पर्े छ।

लाईर् बी- स्तम्भ िी, लाइर् ए-लाई लाइर् 5-को
िकमले भाग गर्नन होि्। यसद लाइर् 5-मा िकम शून्य
दे िाइएको छ भर्े , यो लाइर्मा “लागू हुाँ दैर्”-लाई
प्रसवष्ट गिाउर्न होि्।
स्तम्भ र्ी-

उर्दाहरण 2: लाइर् 5-ले िमग्र कम्पर्ीसित िम्बद्ध
कनर्ै वेतर्हरू दे िाएको छ। यीमध्ये कनर्ै पसर् वेतर्
कोलम्बिमा असजनत गरिएको होइर्। यिकािण, यसद
कोलम्बि सर्खम्त लाइर् बी-ले स्तम्भ ए-िी-को लासग
क्रमै सित 30%, 60% असर् 0% दे िाउाँ छ भर्े , तपाईंले
90% (30% + 60%)-लाई 3-ले भाग गर्नन होि्
(सकर्भर्े िबै तीर् स्तम्भहरूमा िंख्याहरू छर्् …
यद्यसप स्तम्भ िी-को िंख्या शून्य छ)।
स्तम्भ ई-

अर्ुसूर्ी िाई – व्यिसाय आिंटर् फमूनला
एकभन्दा असिक शहिहरूमा िञ्चासलत व्यविायको आम्दार्ीमासथ लाग्ने
किको िही-िही आवंटर्, वा भर्ौं सवभाजर्को लासग पूिा गरिएको आई
आि-25, अर्न िूची वाई उपलब्ध गिाउर्न होि्। सवशनद्ध लाभहरूको
सहिाबसकताब गदान यिमा एकरूपता ि सर्िन्तितालाई प्रोत्साहर् सदर्को
लासग सिटी अफ कोलम्बि-ले ओहायो िंसहता §718.02-लाई कडाइका िाथ
पालर् गर्े र्ीसत अपर्ाएको छ। कि वर्न 2004-दे खि सवशनद्ध लाभहरूको
सहिाब गदान सभन्नै सहिाब-सकताबको उपयोग गर्े सवकल्पलाई हटाइएको छ
असर् अब उप्रान्त त्यो सवकल्प उपलब्ध हुर्े छैर्।
लाईर् ए- किदाताको स्वासमत्वमा िहे का वा ऊद्वािा
उपयोग गरिएका ती िबै वास्तसवक एवम् भौसतक
व्यखक्तगत िम्पसिहरूको ििदि मूल मू ल्यको िूची
बर्ाउर्न होि् जो शहिका िीमाहरूसभत्र अवखथथत छर्् ।
शहिका िीमाहरूसभत्र अवखथथत भाडामा िाथै पट्टामा
सदइएको वास्तसवक िम्पसिको वासर्न क सकिायालाई 8ले गनणा गर्नन होि् असर् हिे क लाइर्मा त्यिलाई िामे ल
गर्नन होि्।

किको फािाम (उदाहिणाथन, अर्न िूची िी, अर्न िूची ई,
आसद)-मा दे िाइएको िकमलाई स्तम्भ डी-मा
दे िाइएको प्रसतशतले गनणा गर्ननहोि्। त्यिपसछ
सर्खिर्े िकम शून्य वा कम्ती छ भर्े , फािाम आई
आि-25, पृष्ठ 1, स्तम्भ एच-को उपयनक्त सिटी लाइर्मा
शून्यलाई प्रसवष्ट गिाउर्न होि्। यसद स्तम्भ डी -ले
शून्यभन्दा असिक दे िाउाँ छ भर्े , यो िकमलाई फािाम
आई आि-25, स्तम्भ एच-मा उपयनक्त सिटी लाइर्मा
प्रसवष्ट गिाउर्न होि्।

फाराम आई आर-21 अवर् आई आर-18-लाई भर्ुन
शहि किको रूपमा $200.00-भन्दा असिक िकम सतर्नन पर्े अर्न मार्
लगाएका किदाताहरूले फािाम आई-आि 21, अर्न मासर्त किको
घोर्णालाई असर्वायन रूपले पूिा गर्नन पर्े छ। ती असर्वािीहरू जिले
उर्ीहरूको आम्दार्ीको लासग कोलम्बिमा कि सतर्नन पर्े हुन्छ, उर्ीहरूले
पसर् फािाम आई आि-21-लाई पूिा गर्नन असर्वायन छ। 2019-मा कि लाग्ने
कनर्ै आम्दार्ी हुर्े छैर् भर्ी अर्न मार् लगाउर्े व्यखक्तहरूले पसर् फािाम आई
आि-21-लाई असर्वायन रूपमा पूिा गर्नन पर्े छ, उर्ीहरूले स्तम्भ जी-मा शून्य
दे िाउर्न पछन ।

लाईर् बी- स्तम्भ ए, लाइर् ए,-लाई लाइर् 3-को
िकमले भाग गर्नन होि्। यसद लाइर् 3-मा िकम शून्य
दे िाइएको छ भर्े , यो लाइर्मा “लागू हुाँ दैर्”-लाई
प्रसवष्ट गिाउर्न होि्।
स्तम्भ बी -

स्तम्भहरू ए-िी-को लाइर् बी-को जोडलाई उपयोग
गरिएका गनणकहरूको िंख्याले भाग गर्नन होि्।
उर्दाहरण 1: लाइर् 5-ले िमग्र कम्पर्ीसित िम्बद्ध
कनर्ै वेतर्हरू दे िाएको छै र्। यसद कोलम्बि सर्खम्त
लाइर् बी-ले स्तम्भ ए-िी सर्खम्त क्रमै सित 30% 60%
असर् लागू हुाँ दैर् दे िाउाँ छ भर्े , तपाईंले 90% (30% +
60%)-लाई 2-ले भाग गर्नन होि् (सकर्भर्े केवल दन इ
स्तम्भहरूमा िंख्याहरू छर्् )।

अर्ुच्छेर्द 2: सहभावगतामा गररर्े व्यिसायको आम्दार्ी
केवल कोलम्बिका सर्वािीहरूले िाझेदािीमा गरिर्े व्यविायको
आम्दार्ीको िम्बन्धमा आई आि-25-मा उल्लेि गर्े आवश्यकता छ। जनर्
िकममासथ कि सतर्नन पछन , त्यो िकम िंघीय अर्न िूची ई-मा उल्लेि गरिएको
सवशनद्ध पाटन र्िसशप आम्दार्ी हो। भनक्तार्ी गरिएको किसित िम्बद्ध
क्रेसडटको िीमा सर्वाि गरिर्े शहिमा सतर्नन पर्े किको बााँकी िकम हो। अब
उप्रान्त अर्न िूची K-1-का प्रसतसलसपहरू बनझाउर्े आवश्यकता छै र्, आफ्र्ो
रिटर्न सित अर्न िूची ई-को प्रसतसलसपलाई िामे ल गर्नन होि्।

स्तम्भ ए -

लाईर् ए- ओ.आि.िी. §718.11 अिीर् र्गिपासलका
किबाट छूट प्रदार् गरिएको क्षसतपूसतन िकम बाहे क
शहिका िीमाहरू सभत्र िेवा प्रदार् गिे का डब्ल्यू -2
कमन चािीहरूलाई भनक्तार् गरिएको मजदन िी, वेतर्
असर् अन्य क्षसतपूसतनहरूलाई।

फािाम आई आि-21-लाई 15 अप्रेलिम्म दतान गरििक्नन पछन । तपाईंको
प्रथम सत्रमािको भनक्तार्ी घोर्णाका िाथ गरिर्न पछन । दतान गर्े वा भनक्तार्ी
गर्े िमयलाई बढाइर्े छै र्।

लाईर् ए- शहिका िीमाहरूसभत्र गरिएका सवक्रयहरू
अथवा प्रदार् गरिएका िेवाहरू सर्खम्त प्राप्त गरिएका
िकल िकमहरूलाई िूचीबद्ध गर्नन होि्।

6

त्यिपसछको हिे क सत्रमािको भनक्तार्ी गदान फािाम आई आि-18
भाउचिहरूको उपयोग गर्नन पछन । तपाईंले दोस्रो, तेस्रो असर् चौथो सत्रमािको
लासग 15औं सदर्को जूर्, िेप्टेम्बि, ि जर्विीमा भनक्तार्ी गर्नन पर्े छ। अर्न मासर्त
किको हिे क भनक्तार्ीमा क्रेसडट क्यारिफवानडन दे िाइर्न असर्वायन छ
असर्/अथवा तपाईंको घोर्णामा दशानइएको जम्मा अर्न मासर्त किको
कम्तीमा पसर् एक-चौथाइ (1/4) िकमको भनक्तार्ी गर्नन आवश्यक छ।
स्वयंलाई अिल र्ीयतमा दतान गर्े किदाता सिद्ध गर्न तथा अथन दण्ड ि
ब्याजबाट बााँच्नको लासग, तपाईंको िही िमयमा भनक्तार्ी गरिर्े अर्नमासर्त
किको िकम तपाईंको ट्याक्स रिटर्न मा दे िाइको सतर्नन पर्े किको जम्मा
िकमको 90%-भन्दा कम्ती हुर्न हुाँदैर्। तपाईंले िही िमयमा गर्ननभएको
भनक्तार्ी तपाईंको सबतेको वर्नको रिटर्न मा दे िाइएको किको 100% िमार्
वा असिक छ भर्े पसर् हामी यो ठान्नेछौं सक तपाईंले आफ्र्ो अर्न मासर्त
किहरूको भनक्तार्ी अिल र्ीयतले गर्नन भएको छ। अर्नमासर्त किको ठीक
िमयमा भनक्तार्ी गर्न अिफल िहेको िण्डमा, अथन दण्ड हुर्िक्छ िाथै
ब्याज थोप्नको लासग मू ल्याङ्कर् गरिर् िसकन्छ।
फािाम आई आि-21 तथा आई आि-18 असर् यीबािे िम्पूणन मागनदशनर् हाम्रो
वेबिाइट www.columbustax.net-मा उपलब्ध छ।
िंशोसित 04/11/2018
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कर र्लाग्ने आम्दार्ी

बोर्िहरू।
िम्पसि वा यिको उपयोगको लासग बजाि दिमा भनक्तार्ी गरिएको
क्षसतपूसतन िकममासथ िंघीय किको िमार् र्ै कि सतर्नन पर्े छ असर्
यिकािण डब्ल्यू-2 फािाममा यिको उल्लेि गरिएको हुन्छ।
कमन चािीहरूद्वािा अथवा उर्ीहरूको तफनबाट एक योग्य थथगर् योजर्ा
(401K ि यस्तै अन्य)-लाई सदइएका योगदार्हरू - असजनत गरिएको
वर्नमा कि लगाइर्े छ, थथगर्को अर्नमसत छै र्। अपवाद: केफेटे रिया
योजर्ा अन्तगनत िोजगािदाताको िमार् योगदार्हरूमासथ कि
लगाइदै ाँर्। केफेटे रिया योजर्ा अन्तगनतकै थथगर्हरूमासथ िदै व कि
लगाइन्छ।
कमन चािीहरूद्वािा वा उर्ीहरूको तफनबाट कि आथथसगत वासर्नकी
अथवा शेयि िरिद योजर्ामा गरिएका योगदार्हरू (यिमा त्यस्तो
कनर्ै पसर् योजर्ा िामे ल छ जहााँ कमन चािीहरूसित थथगर्को सवकल्प
हुन्छ)।
कमन चािीहरूद्वािा अथवा उर्ीहरूको तफनबाट योग्य ठहि र्गरिएको
आथथासगत क्षसतपूसतन योजर्ामा योगदार्हरू।
िमू हको अवसि जीवर् बीमा योजर्ाको मू ल्य $50,000.00-भन्दा
असिक (केफेटे रिया योजर्ाको एक सहस्सा होइर् भर्े )।
सर्दे शकको शन ल्क।
स्वीकृसत िहायता भनक्तार्ी (केफेटे रिया योजर्ाको एक सहस्सा होइर्
भर्े )।
असतरिक्त कमन चािी छूट।
गोल्डर् प्यािाशूट भनक्तार्ी।
ग्यािे न्टी प्रदार् गरिएको वासर्नक वेतर् अर्नबन्धहरू माफनत आम्दार्ी।
जूिी ड्यूटी-बाट आम्दार्ी।
मजदन िी सर्िन्तिता योजर्ाहरूबाट आम्दार्ी (यिमा िेवासर्वृसि
प्रोत्साहर् योजर्ाहरू ि क्रयहरू िामे ल छर््)।
प्रसतस्पिान र्गर्े प्रण वा िम्झौताको फलस्वरूप प्राप्त आम्दार्ी, जिको
िम्बन्ध कमन चािीहरूको वेतर्सित छ।
बाजािभन्दा कम्ती दिका ऋणहरूको ब्याज।
िचल िचनको प्रसतपूसतन (िंघीय सर्यमहरूको पालर् गरिन्छ ति प्रसतपूसतन
र्गरिर्े िचनहरू कटौतीको सर्यममा आउाँ दैर्र््)।
िेवासर्वृसि योजर्ाहरू अन्तगनत िेवासर्वृसि पूवन सवतिणहरू
(आथथसगत योजर्ाहरू अन्तगनत पसहले र्ै कि लगाइएको आम्दार्ी
बाहे क)।
पनििािहरू, इर्ामहरू असर् उपहािहरू - यसद िोजगािसित िम्बद्ध
छ भर्े ।
र्ाफा िाझा गर्नन ।
िोयल्टीहरू (पञ्जीकृत िवानसिकाि, पेटेन्ट अथवा टर े डमाकनहरूबाट प्राप्त
गरिएको छै र् भर्े )।
सवच्छे द वेतर्।
सबमािी असर्/अथवा अवकाश वेतर्।
भिाहरू - यसद कामको लासग आवश्यक छ भर्े (गिीब भएको
शपथलाई मान्यता सदइर्े छैर्)।
स्टक बोर्ि प्रोत्साहर् योजर्ाहरू।
स्टक सवकल्पहरू।
िोजगािदाताद्वािा भनक्तार् गरिएका हडताल लाभहरू।
िोजगािदाताद्वािा भनक्तार् गरिएको बेिोजगाििम्बन्धी पूिक िकम।
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सर्वानह सर्सि।
एर्न इसटज - सवतिणको िमयमा।
पनञ्जीगत लाभहरू।
लाभाङ्ग्िहरू।
आई आि एि अर्न रूप पादिीको सकिाया भिामा छूट।
फेलोसशप्स (काम/िेवाको लासग आवश्यक छै र् भर्े)।
31/5/12-भन्दा पूवन जनआमा सजसतएका िकमहरू।
ििकािी आवंटर्हरू।
18 वर्नभन्दा कम्ती उमे िमा असजनत आम्दार्ी।
पोर्क बाजे -बोज्यूबाट आम्दार्ीिम्बन्धी कायनक्रम।
िासमन क, भ्रात्रीय, कल्याणकािी, वै ज्ञासर्क, िासहखत्यक वा शैसक्षक
िंथथार्हरूको आम्दार्ी यसद आम्दार्ी, किमा छूट प्रदार् गरिएको भू िम्पसि, किमा छूट प्रदार् गरिएको मू तन वा अमूतन िम्पसि अथवा किमा
छूट प्रदार् गरिएको गसतसवसिहरू माफनत असजनत गरिएको छ भर्े ।
बीमाका लाभहरू - यसद तपाईंका िोजगािदाताले प्रीसमयमहरू सतिे का
छै र्र्् भर्े । (यसद तपाईंले प्रीसमयमहरूको केही सहस्साको भनक्तार्
गर्नन भएको छ भर्े अर्न पासतक सवभाजर् मान्य छ)।
ब्याज।
1/1/04 पसछ भनक्तार् गरिएका दीघनकालीर् अक्षमता भनक्तार्ीहरू।
परिििहरूमा आवश्यक भोजर् एवम् आवाि।
रिजभन भनक्तार् लगायत िैसर्क भनक्तार्।
असर्वािी िबच्याप्टि एि कपोिे शर् माफनत सर्वािी शेयििािकलाई
भएको आम्दार्ी (1/1/03-दे खि प्रभावी)-मासथ अब उप्रान्त कनर्ै कि
लाग्नेछैर्।
पेटेन्ट एवम् कपीिाइट माफनत आम्दार्ी।
पेन्सर्बाट आम्दार्ी - एकमन श्त सवतिणहरू लगायत।
पनििािहरू - िोजगािसित िम्बद्ध छै र् भर्े ।
िोयल्टीहरू - यसद अमू तन िम्पसिबाट प्राप्त भएको छ भर्े ।
सर्म्नतम मजदन िीभन्दा कम्तीमा ििकािद्वािा कोर् प्रदार् गरिर्े
कायनशालामा काम गदान सवकािात्मक रूपमा अक्षम व्यखक्तद्वािा प्राप्त
वेतर्हरू - केवल सिटी अफ कोलम्बि।
1/7/07-पसछ भनक्तार् गरिएका अल्पकालीर् अक्षमता भनक्तार्ी।
िामासजक िनिक्षािम्बन्धी लाभहरू।
िाज्य बेिोजगािी लाभहरू।
कल्याणकािी भनक्तार्ीहरू।
कामदािको क्षसतपूसतन।
सर्सित परििीमामा चनर्ाउ असिकािीको रूपमा कायन गिे कोमा
$1,000-भन्दा कम्ती िकमको आम्दार्ी।
अर्न िूची िी मोटि गाडी परिवहर् आम्दार्ी लगायत, प्यनको-द्वािा
सवसर्यसमत मोटि गाडी परिवहर् कम्पर्ीहरूबाट भएको आम्दार्ी।

टिप्पणी

28.
29.
30.
31.

कमन चािीको तफनबाट िोजगािदाताद्वािा भनक्तार् गरिएका किहरू।
सटप्स।
यनसर्यर् प्रबन्धक शनल्कहरू।
ओहायो िंशोसित िंसहता §718.01(R)(2)(e) अर्न रूप पादिी वा
पनिोसहत आम्दार्ी।
32. जनआमा सजतेका िकमहरू। हािे का ि सजतेका िकमहरूलाई पिस्पि
समलाउर् िसकाँदै र्।
33. घोडा दौडको जनआमा सजतेका पनििाि एवम् िकमहरू।
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यो िूची केवल िन्दभन सर्खम्त तयाि गरिएको हो। यो पूणन
रूपमा िमावेशी र्हुर् पसर् िक्छ असर् यिमा सवर्ा कनर्ै
पूवन-िूचर्ा िंशोिर् गर्न िसकन्छ।

