 .1ستاسو نوم

د ازادې وظيفې عايد راپور
SELF-EMPLOYMENT INCOME REPORT

لطفا ً چاپ.

 .2د کاروبار نوم

 .3کيس لمبر

شخصي معلومات

 .5د عايد راپور )نېټې(

 .3د کاروبار ادرس

څخه

تر

د کاروبار عايد

 .1ناخالص کاروباري ترالسه کړې

$

 .2نور کاروباري عايد )مشخص کړئ(:

$

 .3ناخالصه کاروباري ګټه )لين  1بره  +لين  2بره(
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ټوټل

$
 .1د خرڅ شوي توليد مصرف )د توليد د مصرف برخه په ريورس بڼه بشپړه کړئ او دلته
د لين  8رقم داخل کړئ(

$

 .2ترانسپورټي مصارف )د ترانسپورټي مصرف برخه په ريورس بڼه بشپړه کړئ او دلته د
لين  8رقم داخل کړئ(

$

 .3د ھغو کارمندانو چې د توليد د مصرف په برخه کې ندي راپور شوي ناخالص معاشونه
)ټول معاشونه له کومو کسرونو نه غير پکې وليکئ .ستاسو د خپل ځان ،د خپلې مېرمن يا
خاوند ،يا داسې چې تاسو د ھغوی لپاره مرسته ترالسه کوئ د معاشونو رقم پکې مه ليکئ(.
 .4اجنټانو لپاره کميشنونه او مسلکي فيسونه )د اکاونټنټانو ،وکيالنو ،خرڅوونکو کسانو
وغيره لپاره(

$
$

 .5کارمندانو لپاره ټيکسونه )د کارمندانو د بې کارۍ د بيمې د تاديو د برخې ټوټلFICA ،
)ټولنيز تحفظ( ،وغيره( پکې وليکئ(.

$

 .6کاروباري ټيکسونه )د کاروبار سره اړوندو ټيکسونو ،ليسنس فيس وغيره ټوټل پکې
وليکئ(

$

 .7د کاروبار د ځای مصرف
أ.

د دفتر کرايه ....................................................

$

د کاروبار لګښتونه

ب.

تليفون ............................................................

$

ج.

اضافي لګښتونه................................................

$

د.

ټيکسونه )که اخيستل وي( ...................................

$

 .8د کاروباري جايداد ترميمات )د ګاډي د ترميماتو نه غير؛ ترسره شوی کار مشخص
کړئ(

$

 .9کاروباري بيمه )د ګاډي بيمه ترې استثنی کړئ(

$

 .10دفتري اکماالت )کاغذ او قلم وغيره ،پوستي لوازمات ،اکاونټي کتابونه ،او داسې نور؛
شيان مشخص کړئ(

$

 .11د کاروباري قرضو سود )په پرينسپل د تاديو د رقم پکې مه ليکئ(

$

 .12نور کاروباري مصارف )مشخص يې کړئ(:

$

الف.
ب.
ت.

$
$

 .13ټول کسرونه )په دې برخه کې د لين  1نه تر  12پورې ورزيات کړئ(

$

 .14ناخالص عايد )بره لين  13په بره کاروباري برخه کې د لين  3نه منفي کړئ؛ رقم دلته داخل کړئ.

$
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د توليد لګښت

 .1د مياشت په شروع کې فھرست )که د تېرو مياشتو د پای نه مختلف وي ،تشريح ورسره پيوست کړئ  -د ډالرو
ارزښت ورسره وليکئ(

$

 .2د توليد د جوړولو لپاره د استعمال شوو موادو مصرف )مواد مشخص کړئ(

$

 .3د توليد مصرف که تاسو توليد نه جوړوئ

$

 .4د ھغو کارمندانو چې توليد جوړوي تنخواګانې )له کسرونو مخکې( .د ھر ھغه تن چې تاسو ورله مرسته ترالسه کوئ
معاشونه پکې مه شاملوئ.

$

 .5د توليد سره اړوند نور مصارف )الندې يې مشخص کړئ(

$

الف.
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$

ب.

$

ت.
 .6د توليد ټول لګښت )د بره لين  1نه تر لين  5پورې ورزيات کړئ(

$

 .7د مياشتې د پای فھرست )د ډالرو ارزښت پکې وليکئ(

$

8.د توليد لګښت )پورته لين  7د لين  6نه منفي کړئ .دلته او ددې فورمې په ريورس طرف د کاروباري لګښتونو په
برخه کې ،لين  1کې يې وليکئ.

$

 .1د کار لپاره چې څومره موټر چلول شوی وي ھغه ټوټل پکې وليکئ
 .2په دې مياشت کې چې څومره موټل چلول شوی وي )د کار لپاره او ھغې نه غير( ټوټل
پکې وليکئ
 .3کاروباري اھدافو لپاره د چلول شوي موټر د ميلونو فيصدي )پورته په لين  1کې ميلونه
په پورته لين  2کې ميلونو باندې تقسيم کړئ .ځواب بايد لسيال وي(.

د ترانسپورټ مصرف

 .4د ګاډي خدمتونه يا ترميمات چې دې مياشت کې ورکړل شوي

$

 .5راجستري او د لېسنس فيس چې دې مياشت کې ورکړل شوي

$

 .6د ګاډي د تاديو ُسود چې دې مياشت کې ورکړل شوی

$

زه د ګاز ،تېلو او مايعاتو لپاره په يو ميل  55.$کسر کول غواړم.
په لين  2کې د ميلونو شمېر په  485.$کې ضرب کړئ .رقم وليکئ.

$

چيک يو

زه غواړم چې الندې مصارف يو په يو وړاندې کړم :پټرول

$

تېل

$

مايعات

$

 .7دې مياشت کې د ترانسپورټ ټول لګښتونه .بره د لين  4نه تر  6پورې ورزيات کړئ او رقم وليکئ.

$

 .8بره په لين  7کې رقم په په لين  3کې لمبر کې ضرب کړئ .دلته او ددې فورمې په ريورس طرف د کاروباري
لګښتونو په برخه کې ،لين  2کې يې وليکئ.

$

د کار د اخري ورځې نېټه

که دا بيان په تاسو تصديقېږي نو چيک يې کړئ او بشپړ يې کړئ

رقم

د ترالسه کېدونکي عايد
نېټه

زه نور ازاده وظيفه نه کوم.

$

خپل راپور د بېرته رالېږلو نه وړاندې په احتياط سره ولولئ او امضاء يې کړئ.
 .1زه پوھېږم چې په ما الزمه ده ټول ھغه عايد او کسرونه چې دعوه يې کوم تاييدوم .زه له دې الرې ډيپارټمنټ ته واک ورکوم چې زما د عايد په اړه نورو
کسانو او ادارو سره د اړينو معلوماتو د ترالسه کولو لپاره تماس ونيسي.
 .2زه پوھېږم چې په دې راپور کې ورکړل شوي معلومات زما د مرستې د کمېدلو ،تعليق يا ختمېدلو سبب کېدلی شي.
 .3زه د غلط بيانۍ د جزا د اصل الندې بيان ورکوم چې په دې راپور کې ورکړل شوي معلومات زما د بھترين علم له مخې ريښتيا او صحيح دي) .ښځه او
خاوند که چيرې يو ځای ژوند کوي نو په دواړو الزمه ده چې السليک يې کړي(.
ستاسو السليک

نېټه

ستاسو د مېرمن/خاوند السليک

نېټه
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