ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤ ਆਮਦਨੀ ਬਾਰੇ ਿਰਪੋਰਟ
SELF-EMPLOYMENT INCOME REPORT
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਫ, ਵੱਡੇ ਅੱਖਰਾਂ ਿਵੱਚ ਿਲਖੋ.

ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨੀ

ਿਨੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

2. ਕਾਰੋਬਾਰ (ਕੰ ਪਨੀ) ਦਾ ਨਾਂ

3. ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਪਤਾ

1. ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ

3. ਕੇਸ ਨੰਬਰ

5. ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ (ਤਾਰੀਖਾਂ)
ਤ

1. ਕਾਰੋਬਾਰ ਤ ਕੁਲ ਪਰ੍ਾਪਤੀ

$

2. ਕਾਰੋਬਾਰ ਤ ਹੋਰ ਆਮਦਨੀ (ਵੇਰਵਾ ਿਦਉ):

$

3. ਕਾਰੋਬਾਰ ਤ ਕੁਲ ਮੁਨਾਫਾ (ਉਪਰਲੀ ਲਾਈਨ 1 + ਉਪਰਲੀ ਲਾਈਨ 2)

ਕੁਲ ਜੋੜ

$
1. ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਲਾਗਤ (ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਲਾਗਤ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਿਪਛਲੇ ਪਾਸੇ

$

2. ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ (ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਖਰਚੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਿਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ

$

3. ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਲ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਜੋ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਲਾਗਤ ਿਵੱਚ ਨਾ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣ

$

ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਉਸਦੀ ਲਾਈਨ 8 ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਿਲਖੋ)
ਉਸਦੀ ਲਾਈਨ 8 ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਿਲਖੋ)

(ਿਕਸੇ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਲ ਤਨਖਾਹਾਂ ਿਲਖੋ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਆਪਣੀ , ਆਪਣੇ

ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਦੀ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਜੋੜੋ)

4. ਏਜੰ ਟਾਂ ਦੇ ਕਮੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਫੀਸਾਂ (ਅਕਾਉਂਟਟਾਂ. ਵਕੀਲਾਂ, ਸੇਲਜ਼ਪਰਸਨਾਂ ਆਿਦ ਦੀਆਂ)

$

5. ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਟੈਕਸ (ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬੀਮਾ ਭੁਗਤਾਨ, ਸੋਸ਼ਲ ਿਸਿਕਉਿਰਟੀ ਆਿਦ) ਿਵੱਚ

$

6. ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਟੈਕਸ (ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਟੈਕਸ, ਲਾਈਸਸ ਫੀਸਾਂ ਆਿਦ ਦਰਜ ਕਰੋ)

$

7. ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਖਰਚਾ

$

ਚਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਖਰਚੇ

ਨੌਕਰੀਦਾਤਾ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਦਾ ਕੁਲ ਜੋੜ ਦਰਜ ਕਰੋ)

a.

ਦਫਤਰ ਦਾ ਿਕਰਾਇਆ........................................

b.

ਟੈਲੀਫੋਨ .........................................................

c.

ਸੁਿਵਧਾਵਾਂ .......................................................

$

d.

ਟੈਕਸ (ਜੇ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹੋ)....................................

$

$

8. ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਪਰ੍ਾਪਰਟੀ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ (ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਇਲਾਵਾ; ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰ ਮ ਦਾ

$

9. ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਬੀਮਾ (ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਬੀਮੇ ਦੇ ਇਲਾਵਾ)

$

10. ਦਫਤਰ ਦਾ ਸਾਮਾਨ (ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ, ਡਾਕ ਿਟਕਟਾਂ, ਵਹੀ-ਖਾਤੇ ਆਿਦ; ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਿਦਉ)

$

11. ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਿਰਣ ਉੱਪਰ ਿਵਆਜ (ਮੂਲਧਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦਰਜ ਨਾ ਕਰੋ)

$

12. ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ (ਵੇਰਵਾ ਿਦਉ)

$

ਵੇਰਵਾ ਿਦਉ)

a.
b.
c.

$
$

13. ਕੁਲ ਕਟੌਤੀਆਂ (ਇਸ ਭਾਗ ਦੀਆਂ 1 ਤ 12 ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ)

$

14. ਕੁਲ ਆਮਦਨੀ (ਉਪਰਲੀ ਲਾਈਨ 13 ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲਾਈਨ 3 ਿਵੱਚ ਘਟਾਉ; ਉਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਰਜ ਕਰੋ।

$
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ਤਕ
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1. ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਿਵੱਚ ਮਾਲ-ਸੂਚੀ (ਜੇ ਉਹ ਿਪਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰ ਤ ਤ ਵੱਖ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਕਾਰਨ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰੋ - ਡਾਲਰਾਂ

$

2. ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਿਵੱਚ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ (ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਿਦਉ)

$

3. ਜੇ ਤੁਸ ਉਤਪਾਦ ਆਪ ਨਹ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਲਾਗਤ

$

4. ਉਤਪਾਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ (ਕਟੌਤੀਆਂ ਤ ਪਿਹਲਾਂ)। ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ

$

5. ਉਤਪਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੂਜੇ ਖਰਚੇ (ਵੇਰਵਾ ਹੇਠਾਂ ਿਦਉ)

$

DSHS OFFICE
USE ONLY

ਿਵੱਚ ਮੁੱਲ ਦਰਜ ਕਰੋ) )

ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਲਾਗਤ

ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਇਸ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰੋ।
a.

$
b.

$

c.
6. ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਕੁਲ ਲਾਗਤ (ਉੱਪਰਲੀਆਂ 1 ਤ 5 ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ)

$

7. ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਿਵੱਚ ਮਾਲ-ਸੂਚੀ (ਡਾਲਰ ਮੁੱਲ ਦਰਜ ਕਰੋ)

$

8. ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਲਾਗਤ (ਉੱਪਰਲੀ ਲਾਈਨ 6 ਿਵੱਚ ਉੱਪਰਲੀ ਲਾਈਨ 7 ਘਟਾਉ। ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਿਪਛਲੇ ਪਾਸੇ

$

ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਿਵੱਚ ਲਾਈਨ 1 ਿਵੱਚ ਦਰਜ ਕਰੋ।)
1. ਕੰ ਮ ਤੇ ਿਕੰ ਨੇ ਮੀਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਈ, ਦਰਜ ਕਰੋ।

2. ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਕੁਲ ਿਕੰ ਨੇ ਮੀਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਈ (ਕੰ ਮ ਤੇ ਅਤੇ ਕੰ ਮ ਦੇ ਇਲਾਵਾ)
3. ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਿਸਲਿਸਲੇ ਿਵੱਚ ਚਲਾਏ ਗਏ ਮੀਲਾਂ ਦਾ ਪਰ੍ਤੀਸ਼ਤ (ਉਪਰਲੀ ਲਾਈਨ 1 ਦੇ ਮੀਲਾਂ ਨੂੰ
4. ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਸਰਿਵਿਸੰ ਗ ਜਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਤੇ ਹੋਇਆ ਖਰਚਾ

$

5. ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਰਿਜਸਟਰ੍ਸ਼
ੇ ਨ ਅਤੇ ਲਾਈਸਸ ਫੀਸ ਤੇ ਹੋਇਆ ਖਰਚਾ

$

6. ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਉੱਪਰ ਿਵਆਜ

$

ਮ ਗੈਸ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਲਈ $.485 ਫੀ ਮੀਲ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨਾ
ਇੱਕ ਤੇ ਸਹੀ ਲਗਾਉ

ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ

ਲਾਈਨ 2 ਦੇ ਮੀਲਾਂ ਨਾਲ ਤਕਸੀਮ ਕਰੋ। ਜਵਾਬ ਦਸ਼ਮਲਵ ਿਵੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ)

$

ਚਾਹੁੰ ਦਾ / ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਹਾਂ।

ਲਾਈਨ 2 ਦੇ ਮੀਲਾਂ ਨੂੰ $.55 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਰਕਮ ਦਰਜ ਕਰੋ।
ਮ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਮੱਦਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੇਠਾਂ ਿਲਖਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ / ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਹਾਂ:

$

ਤੇਲ
ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ

(ਫਲੂਇਡ)

$
$

7. ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਕੁਲ ਖਰਚਾ। ਉਪਰਲੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ 4 ਤ 6 ਨੂੰ ਜੋੜੋ ਅਤੇ ਰਕਮ ਇੱਥੇ ਦਰਜ ਕਰੋ।

$

8. ਉੱਪਰਲੀ ਲਾਈਨ 7 ਨੂੰ ਉਪਰਲੀ ਲਾਈਨ 3 ਦੀ ਸੰ ਿਖਆ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੋ। ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਰਜ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ

$

ਿਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਿਵੱਚ ਲਾਈਨ 2 ਿਵੱਚ ਵੀ ਿਲਖੋ।

ਜੇ ਇਹ ਿਬਆਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਹੀ ਲਗਾਉ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰੋ।

ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅੰ ਤਮ ਤਾਰੀਖ

ਆਮਦਨੀ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ

ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹ ਹੈ।

ਰਕਮ

$

ਆਪਣੀ ਿਰਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਉਸਨੂੰ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਪੜ ਲਉ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਿਦਉ।
1. ਮ ਸਮਝਦਾ/ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਿਕ ਸਾਰੀ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਕਲੇ ਮ ਕੀਤੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਮ ਇਸ ਰਾਹ ਿਡਪਾਰਟਮੈੰਟ ਨੂੰ ਇਹ
ਅਿਧਕਾਰ ਦਦਾ/ ਦਦੀ ਹਾਂ ਿਕ ਉਹ ਮੇਰੀ ਆਮਦਨੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਜੇ ਲੋ ਕਾਂ ਜਾਂ ਅਦਾਿਰਆਂ ਨੂੰ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨ।
2. ਮ ਸਮਝਦਾ/ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਿਕ ਇਸ ਿਰਪੋਰਟ ਿਵੱਚ ਿਦਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ ਮੇਰੀ ਗਰਾਂਟ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ, ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਬੰ ਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
3. ਮ ਝੂਠੀ ਸਹੁੰ ਖਾਣ ਤੇ ਦੰ ਡ ਦਾ/ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਪਰ੍ਾਵਧਾਨ ਹੇਠ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ/ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਿਕ ਿਜੱਥ ਤਕ ਮੈਨੰ ੂ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਿਰਪੋਰਟ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੱਚੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੈ। (ਜੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਇਕੱਠੇ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ)।

ਤੁਹਾਡੇ ਦਸਤਖਤ
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ਤਾਰੀਖ

ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ / ਪਤਨੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ

ਤਾਰੀਖ

