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ទ្រមង់ែបបបទ 13614-C
(ែខតុលា ឆា�ំ 2022)

Department of the Treasury - Internal Revenue Service

ការទទួលយក/សមា� សន៍ និងសន�ឹកពិនិត្យគុណភាព
OMB Number 

1545-1964

អ�កនឹង្រត�វការ៖
•  ព័ត៌មានពន�ដូចជាទ្រមង់ែបបបទ W-2, 1099, 1098, 1095។
•  បណ�សន�ិសុខសង�ម ឬលិខិត ITIN ស្រមាប់មនុស្ស្រគប់គា�  េ�លិខិត្របកាសពន�របស់អ�ក។
•  អត�ស�� ណប័ណ�របូភាព (ដូចជាបណ�េបីកបរែដលមានសុពលភាព) ស្រមាប់អ�ក និងប�ី/្របពន�របស់អ�ក។

•  សូមបំេពញទំព័រទី 1-4 ៃនទ្រមង់ែបបបទេនះ។
•  អ�កទទួលខុស្រត�វចំេពាះព័ត៌មានេ�េលីលិខិត្របកាសរបស់អ�ក។ សូមផ�ល់ព័ត៌មានេពញេលញ និង្រតឹម្រត�វ។

•  ្របសិនេបីអ�កមានសំណួរ សូមសួរអ�កេរ�បចំស�័្រគចិត�ែដលមានការប�� ក់ពី IRS។

អ�កស�័្រគចិត�្រត�វ�នបណ�ុ ះបណា� លេដីម្បផី�ល់េសវាកម�មានគុណភាពខ�ស់ និង្របកាន់ភា� ប់ស�ង់ដារសីលធម៌ខ�ស់បំផុត។ 
េដីម្បរីាយការណ៍អំពីអាកប្បកិរ �យាគា� នសីលធម៌េ�កាន់ IRS សូមអីុែមលមកេយីងខ�ុំ តាម wi.voltax@irs.gov

ែផ�កទី I - ព័ត៌មានផា� ល់ខ�ួនរបស់អ�ក (្របសិនេបីអ�កកំពុងដាក់លិខិត្របកាសរមួ សូមប��ូលេឈា� ះរបស់អ�កតាមលំដាប់ដូចលិខិត្របកាសកាលពីឆា�ំ មុន)

1. នាមខ�ួនបស់អ�ក េឈា� ះកណា� ល នាម្រតកូល េលខទំនាក់ទំនងល�បំផុត េតីអ�កជាពលរដ�អាេមរ �កែមនេទ?
�ទ/ចាស េទ

2. នាមខ�ួននាមប�ី/្របពន�របស់អ�ក េឈា� ះកណា� ល នាម្រតកូល េលខទំនាក់ទំនងល�បំផុត េតីប�ី/្របពន�របស់អ�កជាពលរដ�អាេមរ �កែមនេទ?
�ទ/ចាស េទ

3. អាសយដា� នៃ្របសណីយ៍ អាផាតមិនេលខ ទី្រក �ង រដ� េលខកូដតំបន់

4. ៃថ�ែខឆា�ំ កំេណីតរបស់អ�ក 5. មុខដំែណងការងាររបស់អ�ក 6. កាលពីឆា�ំ មុន េតីអ�ក៖ a. ជានិស្ិសតេពញេម៉ាង �ទ/ចាស េទ

b. ពិការទំាង្រស �ង និងជាអចិៃ�ន�យ៍ �ទ/ចាស េទ c. ពិការែភ�កខា�ំ ង �ទ/ចាស េទ
7. ៃថ�ែខឆា�ំ កំេណីតប�ី/្របពន�របស់អ�ក 8. មុខដំែណងការងារប�ី/្របពន�របស់អ�ក 9. កាលពីឆា�ំ មុន េតីប�ី/្របពន�របស់អ�ក៖ a. ជានិស្ិសតេពញេម៉ាង �ទ/ចាស េទ

b. ពិការទំាង្រស �ង និងជាអចិៃ�ន�យ៍ �ទ/ចាស េទ c. ពិការែភ�កខា�ំ ង �ទ/ចាស េទ
10. េតីមានអ�កណាអាចអះអាងថាអ�ក ឬប�ី/្របពន�របស់អ�កជាអ�កេ�ក�ងុបន�ុកេទ? �ទ/ចាស េទ មិន្រ�កដ
11. េតីអ�ក ប�ី/្របពន�របស់អ�ក ឬអ�កេ�ក�ងុបន�ុកជាជនរងេ្រគាះៃនការលួចអត�ស�� ណទាក់ទងនឹងពន� ឬ្រត�វ�នេចញេលខកូដការពារអត�ស�� ណេទ? �ទ/ចាស េទ
12. សូមផ�ល់អាសយដា� នអីុែមល (ជាជេ្រមីស) (អាសយដា� នអីុែមលេនះនឹងមិន្រត�វ�នេ្របីស្រមាប់ទំនាក់ទំនងពីេសវាកម�្រ�ក់ចំណូលៃផ�ក�ងុេទ)

ែផ�កទី II - សា� នភាព្រគ�សារ និងព័ត៌មានអំពី្រគ�សារ

1. គិត្រតឹមៃថ�ទី 31 ែខធ� ូឆា�ំ  2022 
េតីអ�កមានសា� នភាព្រគ�សារដូចេម�ច?

មិនទាន់េរ�បការ                   (ចំណុចេនះរមួប��ូលទំាងភាពជាៃដគូ្រគ�សារ ែដល�នចុះអ្រតានុកូលដា� ន សហជីពសីុវ �ល ឬទំនាក់ទំនងផ�ូវការេផ្សងេទ�តតាមច�ប់រដ�)

េរ�បការរចួ a. ្របសិនេបី�ទ/ចាស េតីអ�ក�នេរ�បការេ�ឆា�ំ  2022 ឬ? �ទ/ចាស េទ
b. េតីអ�ក�នរស់េ�ជាមួយប�ី/្របពន�របស់អ�កក�ងុអំឡុងេពលណាមួយៃន្រ�ំមួយែខចុងេ្រកាយៃនឆា�ំ  2022 េទ? �ទ/ចាស េទ

�នែលងលះ កាលបរ�េច�ទៃនេសចក�ីសេ្រមចសា� ពរ

ែចកផ�ូវគា� េដាយ្រសបច�ប់ កាលបរ �េច�ទៃនេសចក�ីសេ្រមច្រ�ក់ឧបត�ម�ចំេពាះការែចកផ�ូវគា�

េមម៉ាយ ឆា�ំ ៃនការសា� ប់របស់ប�ី/្របពន�

2. រាយេឈា� ះដាក់ខាងេ្រកាម៖
• រាល់អ�កែដល�នរស់េ�ជាមួយអ�កកាលពីឆា�ំ មុន (េ្រ�ពីប�ី/្របពន�របស់អ�ក)
• នរណាមា� ក់ែដលអ�ក�នផ�ត់ផ�ង់ បុ៉ែន�មិន�នរស់េ�ជាមួយអ�កកាលពីឆា�ំ មុន

្របសិនេបី្រត�វការចេនា� ះបែន�ម សូមធីកេ�ទីេនះ  េហីយេរ�បរាប់េ�ទំព័រទី 3

្រត�វប��ប់េដាយអ�កេរ�បចំស�័្រគចិត�ែដល�នការប�� ក់

េឈា� ះ (នាមខ�ួន នាម្រតកូល) សូមកំុប��ូលេឈា� ះអ�ក 
ឬេឈា� ះប�ី/្របពន�របស់អ�កេ�ខាងេ្រកាម 

(a)

ៃថ�ែខឆា�ំ កំេណីត 
(ៃថ�/ែខ/ឆា�ំ ) 

(b)

ទំនាក់ទំនងនឹងអ�ក 
(ឧទាហរណ៍៖ 
កូន្រប �ស កូន្រសី 
ឪពុកមា� យ គា� ន 
។ ល។ ) 

(c)

ចំនួនែខរស់េ�
ក�ងុផ�ះរបស់អ�ក
កាលពីឆា�ំ មុន 

(d)

ពលរដ� 
អាេមរ �ក 
(�ទ/ចាស 
េទ) 

(e)

ពលរដ� 
អាេមរ �ក 
កាណាដា 
ឬមិុកសិុក 
កាលពីឆា�ំ មុន 
(�ទ/ចាស 
េទ) 

(f)

េ�លីវ 
ឬេរ�បការរចួ 
គិត្រតឹមៃថ�ទី 
31/12/22 
(លីវ/ការរចួ) 

(g)

និស្ិសតេពញ
េម៉ាងកាលពី
ឆា�ំ មុន 
(�ទ/ចាស 
េទ) 

(h)

ពិការទំាង្រស �ង 
និងជាអចិៃ�ន�យ៍ 
(�ទ/ចាស េទ) 

(i)

េតីបុគ�លេនះជាកូន/
សាច់ញាតិែដល 
មានលក�ណសម្បត�ិ 
្រគប់្រគាន់របស់អ�ក 
េផ្សងឬ? 
(�ទ/ចាស េទ)

េតីបុគ�លេនះ�ន
ផ�ល់ការផ�ត់ផ�ង់ 
េ្រចីនជាង 50% 
ៃនខ�ួនេគេទ? 
(�ទ/ចាស េទ 
មិនដឹង)

េតីបុគ�លេនះមាន
្រ�ក់ចំណូលតិច
ជាង 4.400 
ដុលា� រឬ? 
(�ទ/ចាស េទ 
មិនដឹង)

េតីអ�កបង់ពន��ន 
ផ�ល់ការផ�ត់ផ�ង់េ្រចីន
ជាង 50% 
ចំេពាះបុគ�លេនះេទ? 
(�ទ/ចាស េទ 
មិនដឹង)

េតីអ�កបង់ពន��នបង់ 
ៃថ�ចំណាយជាង 
ពាក់កណា� លៃនការែថ 
រក�េគហដា� នស្រមាប់
បុគ�លេនះេទ? 
(�ទ/ចាស េទ)



ទំព័រ 2
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ធីក្របអប់ែដលសម្រសបស្រមាប់សំណួរនីមួយៗេ�ក�ុងែផ�កនីមួយៗ

�ទ/ចាស េទ មិន្រ�កដ ែផ�កទី III - ចំណូល - ឆា�ំ មុន េតីអ�ក (ឬប�ី/្របពន�របស់អ�ក) �នទទួល

1. (B) ្រ�ក់ឈ�លួ ឬ្រ�ក់ែខេទ? (ទ្រមង់ែបបបទ W-2)      ្របសិនេបី�ទ/ចាស េតីអ�កមានការងារបុ៉នា� នកាលពីឆា�ំ មុន?

2. (A) ចំណូលពីលុយទឹកែត?

3. (B) អាហារបូករណ៍? (ទ្រមង់ែបបបទ W-2, 1098-T)

4. (B) ការ្រ�ក់/ភាគលាភពី៖ មូលប្បទានប្រត/គណនីសន្ំសស�� ប័ណ� លិខិតប�� ក់បេ��ី ឈ�ញួកណា� ល? (ទ្រមង់ែបបបទ 1099-INT, 1099-DIV)

5. (B) ការបង�ិលសងពន�េលី្រ�ក់ចំណូលរបស់រដ�/មូលដា� ន? (ទ្រមង់ែបបបទ 1099-G)

6. (B) ្រ�ក់ចំណូលៃន្រ�ក់ឧបត�ម� ឬការទូទាត់្រ�ក់ឧបត�ម�ចំេពាះការែចកផ�ូវគា� ?

7. (A) ្រ�ក់ចំណូលរបរផា� ល់ខ�ួន? (ទ្រមង់ែបបបទ 1099-MISC 1099-NEC 1099-K សាច់្រ�ក់ របិូយប័ណ�និម�ិត ឬ្រទព្យសម្បត�ិ ឬេសវាកម�េផ្សងេទ�ត)

8. (A) ការទូទាត់សាច់្រ�ក់/មូលប្បទានប្រត/របិូយបណ�និម�ិត ឬ្រទព្យសម្បត�ិ ឬេសវាកម�េផ្សងេទ�តស្រមាប់ការងារណាមួយែដលមិន្រត�វ�នរាយការណ៍េ�េលីទ្រមង់ែបបបទ W-2 ឬ 1099?

9. (A) ្រ�ក់ចំណូល (ឬខាត) ពីការលក់ ឬផា� ស់ប�ូរភាគហ៊ុនស�� បណ� របិូយប័ណ�និម�ិត ឬអចលន្រទព្យ? (រមួទំាងផ�ះរបស់អ�ក) (ទ្រមង់ែបបបទ 1099-S,1099-B)

10. (B) ្រ�ក់ចំណូលរបស់ជនពិការ? (ដូចជាការទូទាត់ពីការធានារា�ប់រង ឬសំណងកម�ករ) (ទ្រមង់ែបបបទ 1099-R, W-2)

11. (A) ្រ�ក់ចំណូលចូលនិវត�ន៍ ឬការទូទាត់្រ�ក់ពីេសាធននិវត�ន៍។ ្រ�ក់្របចំាឆា�ំ  និងឬ IRA? (ទ្រមង់ែបបបទ 1099-R)

12. (B) សំណងគា� នការងារេធ�ី? (ទ្រមង់ែបបបទ1099G)

13. (B) អត�្របេយាជន៍សន�ិសុខសង�ម ឬ្រ�ក់ចូលនិវត�ន៍ផ�ូវែដក? (ទ្រមង់ែបបបទ SSA-1099, RRB-1099)

14. (M) ្រ�ក់ចំណូល (ឬខាត) ពីអចលន្រទព្យជួល?

15. (B) ្រ�ក់ចំណូលេផ្សងេទ�ត? (ែល្បងសីុសង េឆា� ត រងា� ន់ ពាន កាតព�កិច�គណៈវ�និច�័យ របិូយប័ណ�និម�ិត Sch K-1 សួយសារអាករ ្រ�ក់ចំណូលបរេទស។ល។)

�ទ/ចាស េទ មិន្រ�កដ ែផ�កទី IV - ការចំណាយ - ឆា�ំ មុន េតីអ�ក (ឬប�ី/្របពន�របស់អ�ក)�នទូទាត់

1. (B) ្រ�ក់ឧបត�ម� ឬការទូទាត់្រ�ក់ឧបត�ម�ចំេពាះការែចកផ�ូវគា� ?     ្របសិនេបី�ទ/ចាស េតីអ�កមាន SSN របស់អ�កទទួលេទ? �ទ/ចាស េទ

2. ការរមួចំែណក ឬការសងេ�គណនីចូលនិវត�ន៍?  IRA (A) រត័� IRA (B)  401K (B) េផ្សងេទ�ត

3. (B) ៃថ�សិក�េ�មហាវ�ទ�ល័យ ឬេ្រកាយមធ្យមសិក�ស្រមាប់ខ�ួនឯង ប�ី/្របពន� ឬអ�កេ�ក�ងុបន�ុក? (ទ្រមង់ែបបបទ 1098-T)

4. ណាមួយខាងេ្រកាមេនះ? (A) េវជា� សា្រស� និងទន�េពទ្យ (រមួទំាងបុព�លាភធានារា�ប់រង) (A) ការ្រ�ក់ប��ំ  (ទ្រមង់ែបបបទ 1098)

(A) ពន� (រដ� អចលន្រទព្យ ្រទព្យសម្បត�ិផា� ល់ខ�ួន ការលក់) (B) វ �ភាគទានសប្បរុសធម៌

5. (B) ការចំណាយេលីការែថទំាកុមារ ឬអ�កេ�ក�ងុបន�ុកដូចជាការេមីលែថកូន?

6. (B) ស្រមាប់ការផ�ត់ផ�ង់ែដលេ្របីជាអ�កអប់រ� ែដលមានលក�ណសម្បត�ិ្រគប់្រគាន់ ដូចជា្រគ�បេ្រង�ន ជំនួយការ្រគ�បេ្រង�ន អ�ក្របឹក�ជាេដីម?

7. (A) ការចំណាយទាក់ទងនឹង្រ�ក់ចំណូលរបរផា� ល់ខ�ួន ឬ្រ�ក់ចំណូលេផ្សងេទ�ត ែដលអ�ក�នទទួល?

8. (B) ការ្រ�ក់កម�ីនិស្ិសត? (ទ្រមង់ែបបបទ 1098-E)

�ទ/ចាស េទ មិន្រ�កដ ែផ�កទី V - ្រពឹត�ិការណ៍ជីវ�ត - ឆា�ំ មុន េតីអ�ក (ឬប�ី/្របពន�របស់អ�ក)

1. (A) មានគណនីសន្ំសសុខភាពេទ? (ទ្រមង់ែបបបទ 5498-SA, 1099-SA, W-2 មានេលខកូដ W េ�ក�ងុ្របអប់ 12)

2. (A) េតីបណ�ឥណទាន ្រ�ក់កម�ីនិស្ិសត ឬបំណុល្រ�ក់កម�ី្រត�វ�នលុបេចាល/េលីកែលង េដាយអ�កផ�ល់កម�ី ឬមានការរ �បអូសផ�ះេទ? (ទ្រមង់ែបបបទ 1099-C, 1099-A)

3. (A) ស�ុំកូនេទ?

4. (B) េតីឥណទានចំណូល ឥណទានពន�កុមារ ឬឥណទានឱកាសអាេមរ �ក ែដលទទួល�ន មិន្រត�វ�នអនុ�� តក�ងុឆា�ំ មុនេទ?     ្របសិនេបី�ទ/ចាស ស្រមាប់ឆា�ំ សារេពីពន�ណាែដរ?

5. (A) ទិញ និងដំេឡងីរបស់របរេ្របី្រ�ស់ក�ងុផ�ះែដលមាន្របសិទ�ភាព និងថាមពលេទ? (ដូចជាបង�ួច ឡេភ�ីង អីុសូឡង់។ល។ )

6. (A) ទទួល�នឥណទានទិញផ�ះជាេលីកដំបូងេ�ឆា�ំ  2008 េទ?

7. (B) េធ�ីការបង់្រ�ក់ពន��៉ន់សា� ន ឬអនុវត�ការបង�ិលសងឆា�ំ មុនចំេពាះពន�ឆា�ំ េនះ?     េបីដូេច�ះ េតីចំនួនបុ៉នា� ន?

8. (A) ដាក់លិខិត្របកាសសហព័ន�កាលពីឆា�ំ មុន មាន “ការបន�ការខាតបង់េដីមទុន” េលីទ្រមង់ 1040 តារាងឧបសម�័ន� D េទ?

9. (A) េតីមានការធានារា�ប់រងសុខភាពតាមរយៈទីផ�រ (ផា� ស់ប�ូរ) េទ? [ទ្រមង់ែបបបទ 1095-A]
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ព័ត៌មានបែន�ម និងសំណួរទាក់ទងនឹងការេរ�បចំលិខិត្របកាសរបស់អ�ក

1. េតីអ�កចង់ទទួល�នការទំនាក់ទំនងជាលាយលក�ណ៍អក្សរពី IRS ជាភាសាេផ្សង េ្រ�ពីភាសាអង់េគ�សេទ? �ទ/ចាស េទ េបី�ទ/ចាស េតីជាភាសាអ�ី?
2. មូលនិធិយុទ�នាការេឃាសនាេ�ះេឆា� ត្របធានាធិបតី (្របសិនេបីអ�កធីក្របអប់មួយ ពន� ឬការបង�ិលសងរបស់អ�កនឹងមិនផា� ស់ប�ូរេទ)

សូមពិនិត្យេមីលេ�ទីេនះ ្របសិនេបីអ�ក ឬប�ី/្របពន�របស់អ�ក ដាក់ពាក្យរមួគា�  ចង់�ន 3 ដុលា� រេដីម្បចូីលេ�មូលនិធិេនះ អ�ក ប�ី/្របពន�
3. ្របសិនេបីអ�ក្រត�វបង�ិលសង េតីអ�កចង់៖ a. �ន្រ�ក់បេ��ីផា� ល់

�ទ/ចាស េទ
b. ទិញស�� បណ�សន្ំសអាេមរ �ក

�ទ/ចាស េទ
c. ែបងែចកការបង�ិលសងរវាងគណនីេផ្សងគា�

�ទ/ចាស េទ
4. ្របសិនេបីអ�កមានសមតុល្យែដល្រត�វបង់ េតីអ�កចង់េធ�ីការទូទាត់េដាយផា� ល់ពីគណនីធនាគាររបស់អ�កេទ? �ទ/ចាស េទ
5. េតីអ�ក�នរស់េ�ក�ងុតំបន់ែដល្រត�វ�ន្របកាសថាជាតំបន់េ្រគាះមហន�រាយសហព័ន�េទ? �ទ/ចាស េទ េបី�ទ/ចាស េតីេ�ទីណា?

6. េតីអ�ក ឬប�ី/្របពន�របស់អ�ក ្របសិនេបីដាក់ពាក្យរមួគា�  �នទទួលសំបុ្រតពី IRS េទ? �ទ/ចាស េទ
7. េតីអ�កចង់�នព័ត៌មានអំពីរេប�បេ�ះេឆា� ត និង/ឬរេប�បចុះេឈា� ះេ�ះេឆា� តែដរឬេទ? �ទ/ចាស េទ

េគហទំព័រេរ�បចំពន�ឥតគិតៃថ�ជាេ្រចីនដំេណីរការេដាយទទួល្រ�ក់ជំនួយ ឬជំនួយហិរ��វត�ុសហព័ន�េផ្សង។ ទិន�ន័យពីសំណួរខាងេ្រកាមអាច្រត�វ�នេ្របីេដាយេគហទំព័រេនះ េដីម្ីបេស�ីសំុជំនួយទំាងេនះ 
ឬេដីម្ីបគំា្រទដល់ការបន�ទទួល�នហិរ��ប្បទានហិរ��វត�ុ។ ចេម�ីយរបស់អ�កនឹង្រត�វេ្របីស្រមាប់េគាលបំណងស�ិតិែតបុ៉េណា� ះ។ សំណួរទំាងេនះជាជេ្រមីស។

8. េតីអ�កអាចនិយាយថា អ�កអាចសន�នាជាភាសាអង់េគ�ស ទំាងការយល់ដឹង និងការនិយាយ�នេទ? ល�ណាស់ ល� មិនល� មិនល�ទាល់ែតេសាះ សំុមិនេឆ�ីយ

9. េតីអ�កអាចនិយាយថា អ�កអាចអានកាែសត ឬេស�វេ�ជាភាសាអង់េគ�ស�នេទ? ល�ណាស់ ល� មិនល� មិនល�ទាល់ែតេសាះ សំុមិនេឆ�ីយ

10. េតីអ�ក ឬសមាជិក្រគ�សារអ�កមានពិការភាពេទ? �ទ/ចាស េទ សំុមិនេឆ�ីយ

11. េតីអ�ក ឬប�ី/្របពន�របស់អ�កជាអតីតយុទ�ជនមកពីសហរដ�អាេមរ �ក? កងកមា�ំ ង្របដាប់អាវធុ? �ទ/ចាស េទ សំុមិនេឆ�ីយ

12. ស�� តិរបស់អ�ក?

ជនជាតិអាេមរ �កេដីមកំេណីតឥណា�  ឬអាឡាសា� អាសីុ ជនជាតិអាេមរ �កែស្បកេ��  ឬអា្រហ�ិក ជនជាតិេដីមហាៃវ � ឬអ�កេកាះ�៉សីុហ�ិកេផ្សងេទ�ត ែស្បកស សំុមិនេឆ�ីយ

13. ស�� តិប�ី/្របពន�របស់អ�ក?

ជនជាតិអាេមរ �កេដីមកំេណីតឥណា�  ឬអាឡាសា� អាសីុ ជនជាតិអាេមរ �កែស្បកេ��  ឬអា្រហ�ិក ជនជាតិេដីមហាៃវ � ឬអ�កេកាះ�៉សីុហ�ិកេផ្សងេទ�ត ែស្បកស សំុមិនេឆ�ីយ គា� នប�ី/្របពន�
14. ជាតិពិន�រុបស់អ�ក? ជនជាតិេអស��ញ ឬឡាទីន មិនែមនជនជាតិេអស��ញ ឬឡាទីនេទ សំុមិនេឆ�ីយ

15. ជាតិពិន�បុ�ី/្របពន�របស់អ�ក? ជនជាតិេអស��ញ ឬឡាទីន មិនែមនជនជាតិេអស��ញ ឬឡាទីនេទ សំុមិនេឆ�ីយ គា� នប�ី/្របពន�
េយាបល់បែន�ម

េសចក�ីជូនដំណឹងអំពីច�ប់ស�ីពីឯកជនភាព និងច�ប់ស�ីពីការកាត់បន�យការងារេលី្រកដាស

ច�ប់ស�ីពីឯកជនភាពឆា�ំ  1974 ត្រម�វថា េ�េពលេយីងេស�ីសំុព័ត៌មាន េយីង្រ�ប់អ�កពីសិទ�ិ្រសបច�ប់របស់េយីងក�ងុកាេរ �សំុីព័ត៌មាន េហតុអ�ី�នជាេយីងេស�ីសំុព័ត៌មាន និងថាេតីព័ត៌មាននឹង្រត�វ�នេ្របីយ៉ាងដូចេម�ច។ េយីងក៏្រត�វែត្រ�ប់អ�កពីអ�ីែដលអាចេកីតេឡងី 
្របសិនេបីេយីងមិនទទួល�នព័ត៌មាន និងថាេតីការេឆ�ីយតបរបស់អ�ក ជាការស�័្រគចិត� ត្រម�វឱ្យទទួល�នអត�្របេយាជន៍ ឬជាកាតព�កិច�ផងែដរ។ សិទ�ិ្រសបច�ប់របស់េយីងក�ងុេស�ីសំុព័ត៌មានគឺ 5 U.S.C. 301។ េយីងេស�ីសំុព័ត៌មានេនះ 
េដីម្បជួីយេយីងក�ងុការទាក់ទងមកអ�កពាក់ព័ន�េ�នឹងអត�្របេយាជន៍ និង/ឬការចូលរមួរបស់អ�ក ក�ងុការេរ�បចំពន�េលី្រ�ក់ចំណូលស�័្រគចិត�របស់ IRS និងកម�វ �ធីចុះតាមសហគមន៍។ ព័ត៌មានែដលអ�កផ�ល់ឱ្យ អាច្រត�វ�នផ�ល់ជូនដល់អ�កេផ្សងេទ�ត 
ែដលស្រមបស្រម�លសកម�ភាព និងបេ្រមីការេ�កែន�ងេរ�បចំលិខិត្របកាសស�័្រគចិត� ឬសកម�ភាពចុះតាមសហគមន៍។ ព័ត៌មានក៏អាច្រត�វ�នេ្របីេដីម្បបីេង�ីតការ្រគប់្រគង្របកបេដាយ្របសិទ�ភាព ប��ូនការេឆ�ីយឆ�ង និងទទួលសា� ល់អ�កស�័្រគចិត�។ 
ការេឆ�ីយតបរបស់អ�កគឺជាការស�័្រគចិត�។ េទាះយ៉ាងណាក៏េដាយ ្របសិនេបីអ�កមិនផ�ល់ព័ត៌មានែដល�នេស�ីសំុេទ IRS ្របែហលជាមិនអាចេ្របីជំនួយរបស់អ�កេ�ក�ងុកម�វ �ធីទំាងេនះ�នេទ។ ច�ប់ស�ីពីកាត់បន�យការងារេលី្រកដាសត្រម�វឱ្យ IRS បងា� ញេលខ្រត�តពិនិត្យ OMB 
េលីរាល់ការេស�ីសំុព័ត៌មានជាសាធារណៈទំាងអស់។ េលខ្រត�តពិនិត្យ OMB ស្រមាប់ការសិក�េនះគឺ 1545-1964។ ដូចគា� េនះផងែដរ ្របសិនេបីអ�កមានមតិេយាបល់ទាក់ទងនឹងការ�៉ន់សា� នេពលេវលា ពាក់ព័ន�នឹងការសិក�េនះ 
ឬការផ�ល់េយាបល់េលីការេធ�ីឱ្យដំេណីរការេនះកាន់ែតងាយ្រស�ល សូមសរេសរេ�កាន់េសវាកម�្រ�ក់ចំណូលៃផ�ក�ងុ គណៈកមា� ធិការស្រមបស្រម�លផលិតផលពន� SE:W:CAR:MP:T:T:SP, 1111 Constitution Ave. NW, Washington, DC 20224



Catalog Number 54154T www.irs.gov Form 15080 (km) (Rev. 10-2022)

ទ្រមង់ែបបបទ 15080 
(ែខតុលា ឆា�ំ  2022)

Department of the Treasury - Internal Revenue Service

ែបបបទយល់្រពមបងា� ញព័ត៌មានអំពីការ្របកាសពន�ស្រមាប់េគហទំព័រ
េរ�បចំដាក់លិខិត្របកាសពន� VITA/TCE

ការបងា� ញសហព័ន�៖
ច�ប់សហព័ន�ត្រម�វឱ្យផ�ល់ែបបបទយល់្រពមេនះេ�អ�ក។ េលីកែលងែតមានការអនុ�� តពីច�ប់េយីងមិនអាចបងា� ញព័ត៌មានអំពីការ្របកាសពន�របស់អ�កេ�ឱ្យតតីជនស្រមាប់េគាល 
បំណងេ្រ�ពីការេរ�បចំ និងការដាក់លិខិត្របកាសពន�របស់អ�កេដាយគា� នការយល់្រពមពីអ�កេឡយី។ ្របសិនេបីអ�កយល់្រពមចំេពាះការបងា� ញព័ត៌មានអំពីការ្របកាសពន�របស់អ�ក 
ច�ប់សហព័ន�មិនអាចការពារព័ត៌មានអំពីការ្របកាសពន�របស់អ�កពីការេ្របី្រ�ស់ ឬការែចកចាយបន��នេទ។ អ�កមិនចំា�ច់បំេពញសំណំុែបបបទេនះេដីម្បចូីលរមួ 
េសវាកម�េរ�បចំដាក់លិខិត្របកាសពន�របស់េយីងេទ។ ្របសិនេបីេយីងទទួល�នហត�េលខារបស់អ�កេ�េលីែបបបទេនះេដាយ 
ដាក់ក្រមិតេសវាកម�េរ�បចំដាក់លិខិត្របកាសពន�របស់េយីងតាមការយល់្រពមរបស់អ�ក េនាះការយល់្រពមរបស់អ�កនឹងមិនមានសុពលភាពេឡយី។ ្របសិនេបីអ�កយល់្រពមនឹងការបងា� ញ 
ព័ត៌មានអំពីការ្របកាសពន�របស់អ�ក េនាះការយល់្រពមរបស់អ�កមានសុពលភាពស្រមាប់រយៈេពលែដលអ�កប�� ក់។ ្របសិនេបីអ�កមិន�នប�� ក់ពីរយៈេពលៃនការយល់្រពមរបស់អ�ក 
េនាះការយល់្រពមរបស់អ�កមានសុពលភាពរយៈេពលមួយឆា�ំ គិតចាប់ពីៃថ�ចុះហត�េលខា។

លក�ខណ� ៖
ទិន�ន័យៃនពន�េលី្រ�ក់ចំណូលអនុ�� តឱ្យ TaxSlayer LLC ែដលជាអ�កផ�ល់សូហ�ែវរកម�វ �ធីពន� VITA/TCE េដីម្បេីធ�ីឱ្យព័ត៌មានអំពីការ្របកាសពន�របស់អ�កមានេ�េលីេគហទំព័រអ�ក 
ស�័្រគចិត�ណាមួយែដលចូលរមួក�ងុកម�វ �ធី VITA/TCE របស់ IRS ែដលអ�កេ្រជីសេរ �សេដីម្បេីរ�បចំដាក់លិខិតការ្របកាសពន�េ�ក�ងុលិខិត្របកាសពន�េ�ឆា�ំ េ្រកាយ។ ការេធ�ីដូចេនះមានន័យ 
ថាអ�កនឹងអាចចូលេ�កាន់េគហទំព័រស�័្រគចិត�ណាមួយេដាយេ្របី TaxSlayer េ�ឆា�ំ េ្រកាយ េហីយមានចំណូលពន�របស់អ�កជាមួយទិន�ន័យឆា�ំ បច�ុប្បន�របស់អ�កេដាយមិនគិតពីកែន�ង 
ែដលអ�ក�នដាក់លិខិត្របកាសពន�របស់អ�កេ�ឆា�ំ េនះេឡយី។ ការយល់្រពមេនះមានសុពលភាពដល់ៃថ�ទី 30 ែខវ �ច�ិកា ឆា�ំ  2024។

ព័ត៌មានអំពីការ្របកាសពន�ែដលនឹង្រត�វបងា� ញរមួមាន ្របជាសា្រស� ហិរ��វត�ុ និងព័ត៌មានែដលអាចកំណត់អត�ស�� ណផា� ល់ខ�ួនេផ្សងេទ�តអំពីអ�ក ការ្របកាសពន�របស់អ�ក 
និង្របភព្រ�ក់ចំណូលរបស់អ�កែដល្រត�វ�នប��ូលេ�ក�ងុកម�វ �ធីេរ�បចំដាក់លិខិត្របកាសពន�ស្រមាប់េគាលបំណងៃនការេរ�បចំការ្របកាសពន�របស់អ�ក។ ព័ត៌មានេនះរមួមាន េឈា� ះ 
អាសយដា� ន ៃថ�ែខឆា�ំ កំេណីត េលខទូរស័ព� SSN សា� នភាពដាក់លិខិត្របកាសពន� ការងារ េឈា� ះ និងអាសយដា� នរបស់និេយាជក្រពមទំាងចំនួន និង្របភពៃន្រ�ក់ចំណូល ការកាត់ពន� 
និងឥណទានែដល្រត�វ�នតវា� ឬមានេ�ក�ងុការ្របកាសពន�របស់អ�ក។ ព័ត៌មានអំពីការ្របកាសពន�ែដលនឹង្រត�វ�នបងា� ញក៏រមួប��ូលទំាងេឈា� ះ SSN ៃថ�ែខឆា�ំ កំេណីត 
និងទំនាក់ទំនងរបស់អ�កេ�ក�ងុបន�ុកែដល្រត�វ�នតវា�េលីការបង់ពន�របស់អ�ក។

អ�កមិនចំា�ច់ផ�ល់ការយល់្រពមស្រមាប់ៃដគូ VITA/TCE ែដលេរ�បចំដាក់លិខិត្របកាសពន�របស់អ�កេ�ឆា�ំ េនះេឡយី។ ពន�េលី្រ�ក់ចំណូលនឹងជួយអ�ក លុះ្រតាែតអ�កេ�ជួបៃដគូ VITA ឬ TCE 
េផ្សងេទ�តេ�ឆា�ំ េ្រកាយែដលេ្របី TaxSlayer។

ការកំណត់រយៈេពលៃនការយល់្រពម៖ ខ�ុំ/េយីងែដលជាអ�កជាប់ពន�មិនមានបំណងកំណត់រយៈេពលៃនការយល់្រពមៃនការបងា� ញព័ត៌មានអំពីការ្របកាសពន�ស្រមាប់កាលបរ�េច�ទមុនការបងា� ញ 
ខាងេលីេឡយី (ៃថ�ទី 30 ែខវ �ច�ិកាឆា�ំ  2024)។ ្របសិនេបីខ�ុំ/េយីងចង់កំណត់រយៈេពលៃនការយល់្រពមៃនការបងា� ញកាលបរ�េច�ទមុន ខ�ុំ/េយីងនឹងបដិេសធការយល់្រពម។

ការកំណត់វ�សាលភាពៃនការបងា� ញ៖ ខ�ុំ/េយីងែដលជាអ�កជាប់ពន�មិនមានបំណងកំណត់វ�សាលភាពៃនការបងា� ញព័ត៌មានអំពីការ្របកាសពន�បែន�មេលីសពីការបងា� ញខាងេលីេឡយី។ 
្របសិនេបីខ�ុំ/េយីងចង់កំណត់វ�សាលភាពៃនការបងា� ញព័ត៌មានអំពីការ្របកាសពន�បែន�មេលីសពីការបងា� ញខាងេលី ខ�ុំ/េយីងនឹងបដិេសធការយល់្រពម។

ការយល់្រពម៖
ខ�ុំ/េយីងែដលជាអ�កជាប់ពន��នអានព័ត៌មានខាងេលីេនះរចួេហីយ។

ខ�ុំ/េយីងសូមយល់្រពមចំេពាះការបងា� ញព័ត៌មានអំពីការ្របកាសពន�ែដល�នពិពណ៌នាេ�ក�ងុលក�ខណ� ពន�េលី្រ�ក់ចំណូលខាងេលី និងអនុ�� តឱ្យអ�កេរ�បចំលិខិត្របកាសពន�េដីម្បបី��ូល 
េលខសមា� ត់េ�ក�ងុកម�វ �ធីេរ�បចំលិខិត្របកាសពន្ ជំនួសខ�ុំេដីម្បបី�� ក់ថាខ�ុំ/េយីងយល់្រពមេលីលក�ខណ� ៃនការបងា� ញេនះ។

េឈា� ះ និងហត�េលខារបស់អ�កជាប់ពន�ទីមួយ កាលបរ�េច�ទ៖

េឈា� ះ និងហត�េលខារបស់អ�កជាប់ពន�ទីពីរ កាលបរ �េច�ទ៖

្របសិនេបីអ�កេជ�ជាក់ថាព័ត៌មានអំពីការ្របកាសពន�របស់អ�ក្រត�វ�នបងា� ញ ឬេ្របី្រ�ស់មិន្រតឹម្រត�វតាមរេប�បែដលគា� នការអនុ�� តពីច�ប់ ឬេដាយគា� នការអនុ�� តពីអ�ក 
េនាះអ�កអាចទាក់ទងេ�កាន់អធិការដា� នរតនាគារស្រមាប់រដ��លពន� (TIGTA) តាមទូរស័ព�េលខ 1-800-366-4484 ឬេផ�ីអីុែមលមក complaints@tigta.treas.gov។
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អ្នកនឹងត្រូវការ៖
•  ព័ត៌មានពន្ធដូចជាទម្រង់បែបបទ W-2, 1099, 1098, 1095។
•  បណ្ណសន្តិសុខសង្គម ឬលិខិត ITIN សម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នា នៅលិខិតប្រកាសពន្ធរបស់អ្នក។
•  អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរូបភាព (ដូចជាបណ្ណបើកបរដែលមានសុពលភាព) សម្រាប់អ្នក និងប្តី/ប្រពន្ធរបស់អ្នក។
•  សូមបំពេញទំព័រទី 1-4 នៃទម្រង់បែបបទនេះ។
•  អ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះព័ត៌មាននៅលើលិខិតប្រកាសរបស់អ្នក។ សូមផ្តល់ព័ត៌មានពេញលេញ និងត្រឹមត្រូវ។
•  ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរ សូមសួរអ្នករៀបចំស្ម័គ្រចិត្តដែលមានការបញ្ជាក់ពី IRS។
អ្នកស្ម័គ្រចិត្តត្រូវបានបណ្តុះបណ្តាលដើម្បីផ្តល់សេវាកម្មមានគុណភាពខ្ពស់ និងប្រកាន់ភ្ជាប់ស្តង់ដារសីលធម៌ខ្ពស់បំផុត។
ដើម្បីរាយការណ៍អំពីអាកប្បកិរិយាគ្មានសីលធម៌ទៅកាន់ IRS សូមអ៊ីមែលមកយើងខ្ញុំ តាម wi.voltax@irs.gov
ផ្នែកទី I - ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក (ប្រសិនបើអ្នកកំពុងដាក់លិខិតប្រកាសរួម សូមបញ្ចូលឈ្មោះរបស់អ្នកតាមលំដាប់ដូចលិខិតប្រកាសកាលពីឆ្នាំមុន)
តើអ្នកជាពលរដ្ឋអាមេរិកមែនទេ?
តើប្តី/ប្រពន្ធរបស់អ្នកជាពលរដ្ឋអាមេរិកមែនទេ?
6. កាលពីឆ្នាំមុន តើអ្នក៖
a. ជានិស្សិតពេញម៉ោង
b. ពិការទាំងស្រុង និងជាអចិន្ត្រៃយ៍
c. ពិការភ្នែកខ្លាំង
9. កាលពីឆ្នាំមុន តើប្តី/ប្រពន្ធរបស់អ្នក៖
a. ជានិស្សិតពេញម៉ោង
b. ពិការទាំងស្រុង និងជាអចិន្ត្រៃយ៍
c. ពិការភ្នែកខ្លាំង
10. តើមានអ្នកណាអាចអះអាងថាអ្នក ឬប្តី/ប្រពន្ធរបស់អ្នកជាអ្នកនៅក្នុងបន្ទុកទេ?
11. តើអ្នក ប្តី/ប្រពន្ធរបស់អ្នក ឬអ្នកនៅក្នុងបន្ទុកជាជនរងគ្រោះនៃការលួចអត្តសញ្ញាណទាក់ទងនឹងពន្ធ ឬត្រូវបានចេញលេខកូដការពារអត្តសញ្ញាណទេ?
ផ្នែកទី II - ស្ថានភាពគ្រួសារ និងព័ត៌មានអំពីគ្រួសារ
1. គិតត្រឹមថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2022 តើអ្នកមានស្ថានភាពគ្រួសារដូចម្ដេច?
a. ប្រសិនបើបាទ/ចាស តើអ្នកបានរៀបការនៅឆ្នាំ 2022 ឬ?
b. តើអ្នកបានរស់នៅជាមួយប្តី/ប្រពន្ធរបស់អ្នកក្នុងអំឡុងពេលណាមួយនៃប្រាំមួយខែចុងក្រោយនៃឆ្នាំ 2022 ទេ?
2. រាយឈ្មោះដាក់ខាងក្រោម៖
• រាល់អ្នកដែលបានរស់នៅជាមួយអ្នកកាលពីឆ្នាំមុន (ក្រៅពីប្តី/ប្រពន្ធរបស់អ្នក)
• នរណាម្នាក់ដែលអ្នកបានផ្គត់ផ្គង់ ប៉ុន្តែមិនបានរស់នៅជាមួយអ្នកកាលពីឆ្នាំមុន
ប្រសិនបើត្រូវការចន្លោះបន្ថែម សូមធីកនៅទីនេះ
 ហើយរៀបរាប់នៅទំព័រទី 3
ត្រូវបញ្ចប់ដោយអ្នករៀបចំស្ម័គ្រចិត្តដែលបានការបញ្ជាក់
ឈ្មោះ (នាមខ្លួន នាមត្រកូល) សូមកុំបញ្ចូលឈ្មោះអ្នក ឬឈ្មោះប្តី/ប្រពន្ធរបស់អ្នកនៅខាងក្រោម
(a)
ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត
(ថ្ងៃ/ខែ/ឆ្នាំ)
(b)
ទំនាក់ទំនងនឹងអ្នក (ឧទាហរណ៍៖ កូនប្រុស កូនស្រី ឪពុកម្ដាយ គ្មាន
។ ល។ )
(c)
ចំនួនខែរស់នៅក្នុងផ្ទះរបស់អ្នកកាលពីឆ្នាំមុន
(d)
ពលរដ្ឋ
អាមេរិក
(បាទ/ចាស ទេ)
(e)
ពលរដ្ឋ
អាមេរិក កាណាដា ឬម៉ិកស៊ិក កាលពីឆ្នាំមុន (បាទ/ចាស ទេ)
(f)
នៅលីវ ឬរៀបការរួច គិតត្រឹមថ្ងៃទី 31/12/22 (លីវ/ការរួច)
(g)
និស្សិតពេញម៉ោងកាលពីឆ្នាំមុន (បាទ/ចាស ទេ)
(h)
ពិការទាំងស្រុង និងជាអចិន្ត្រៃយ៍ (បាទ/ចាស ទេ)
(i)
តើបុគ្គលនេះជាកូន/សាច់ញាតិដែល
មានលក្ខណសម្បត្តិ
គ្រប់គ្រាន់របស់អ្នក
ផ្សេងឬ? (បាទ/ចាស ទេ)
តើបុគ្គលនេះបានផ្តល់ការផ្គត់ផ្គង់
ច្រើនជាង 50% នៃខ្លួនគេទេ? (បាទ/ចាស ទេ មិនដឹង)
តើបុគ្គលនេះមានប្រាក់ចំណូលតិចជាង 4.400 ដុល្លារឬ? (បាទ/ចាស ទេ មិនដឹង)
តើអ្នកបង់ពន្ធបាន
ផ្តល់ការផ្គត់ផ្គង់ច្រើនជាង 50% ចំពោះបុគ្គលនេះទេ? (បាទ/ចាស ទេ មិនដឹង)
តើអ្នកបង់ពន្ធបានបង់
ថ្លៃចំណាយជាង
ពាក់កណ្តាលនៃការថែ
រក្សាគេហដ្ឋានសម្រាប់បុគ្គលនេះទេ? (បាទ/ចាស ទេ)
ធីកប្រអប់ដែលសមស្របសម្រាប់សំណួរនីមួយៗនៅក្នុងផ្នែកនីមួយៗ
បាទ/ចាស
ទេ
មិនប្រាកដ
ផ្នែកទី III - ចំណូល - ឆ្នាំមុន តើអ្នក (ឬប្តី/ប្រពន្ធរបស់អ្នក) បានទទួល
1. (B) ប្រាក់ឈ្នួល ឬប្រាក់ខែទេ? (ទម្រង់បែបបទ W-2)      ប្រសិនបើបាទ/ចាស តើអ្នកមានការងារប៉ុន្មានកាលពីឆ្នាំមុន?
2. (A) ចំណូលពីលុយទឹកតែ?
3. (B) អាហារូបករណ៍? (ទម្រង់បែបបទ W-2, 1098-T)
4. (B) ការប្រាក់/ភាគលាភពី៖ មូលប្បទានបត្រ/គណនីសន្សំសញ្ញាប័ណ្ណ លិខិតបញ្ជាក់បញ្ញើ ឈ្មួញកណ្តាល? (ទម្រង់បែបបទ 1099-INT, 1099-DIV)
5. (B) ការបង្វិលសងពន្ធលើប្រាក់ចំណូលរបស់រដ្ឋ/មូលដ្ឋាន? (ទម្រង់បែបបទ 1099-G)
6. (B) ប្រាក់ចំណូលនៃប្រាក់ឧបត្ថម្ភ ឬការទូទាត់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភចំពោះការចែកផ្លូវគ្នា?
7. (A) ប្រាក់ចំណូលរបរផ្ទាល់ខ្លួន? (ទម្រង់បែបបទ 1099-MISC 1099-NEC 1099-K សាច់ប្រាក់ រូបិយប័ណ្ណនិម្មិត ឬទ្រព្យសម្បត្តិ ឬសេវាកម្មផ្សេងទៀត)
8. (A) ការទូទាត់សាច់ប្រាក់/មូលប្បទានបត្រ/រូបិយបណ្ណនិម្មិត ឬទ្រព្យសម្បត្តិ ឬសេវាកម្មផ្សេងទៀតសម្រាប់ការងារណាមួយដែលមិនត្រូវបានរាយការណ៍នៅលើទម្រង់បែបបទ W-2 ឬ 1099?
9. (A) ប្រាក់ចំណូល (ឬខាត) ពីការលក់ ឬផ្លាស់ប្តូរភាគហ៊ុនសញ្ញាបណ្ណ រូបិយប័ណ្ណនិម្មិត ឬអចលនទ្រព្យ? (រួមទាំងផ្ទះរបស់អ្នក) (ទម្រង់បែបបទ 1099-S,1099-B)
10. (B) ប្រាក់ចំណូលរបស់ជនពិការ? (ដូចជាការទូទាត់ពីការធានារ៉ាប់រង ឬសំណងកម្មករ) (ទម្រង់បែបបទ 1099-R, W-2)
11. (A) ប្រាក់ចំណូលចូលនិវត្តន៍ ឬការទូទាត់ប្រាក់ពីសោធននិវត្តន៍។ ប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ និងឬ IRA? (ទម្រង់បែបបទ 1099-R)
12. (B) សំណងគ្មានការងារធ្វើ? (ទម្រង់បែបបទ1099G)
13. (B) អត្ថប្រយោជន៍សន្តិសុខសង្គម ឬប្រាក់ចូលនិវត្តន៍ផ្លូវដែក? (ទម្រង់បែបបទ SSA-1099, RRB-1099)
14. (M) ប្រាក់ចំណូល (ឬខាត) ពីអចលនទ្រព្យជួល?
15. (B) ប្រាក់ចំណូលផ្សេងទៀត? (ល្បែងស៊ីសង ឆ្នោត រង្វាន់ ពាន កាតព្វកិច្ចគណៈវិនិច្ឆ័យ រូបិយប័ណ្ណនិម្មិត Sch K-1 សួយសារអាករ ប្រាក់ចំណូលបរទេស។ល។)
បាទ/ចាស
ទេ
មិនប្រាកដ
ផ្នែកទី IV - ការចំណាយ - ឆ្នាំមុន តើអ្នក (ឬប្តី/ប្រពន្ធរបស់អ្នក)បានទូទាត់
1. (B) ប្រាក់ឧបត្ថម្ភ ឬការទូទាត់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភចំពោះការចែកផ្លូវគ្នា?     ប្រសិនបើបាទ/ចាស តើអ្នកមាន SSN របស់អ្នកទទួលទេ?
2. ការរួមចំណែក ឬការសងទៅគណនីចូលនិវត្តន៍?
3. (B) ថ្លៃសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យ ឬក្រោយមធ្យមសិក្សាសម្រាប់ខ្លួនឯង ប្តី/ប្រពន្ធ ឬអ្នកនៅក្នុងបន្ទុក? (ទម្រង់បែបបទ 1098-T)
4. ណាមួយខាងក្រោមនេះ?
5. (B) ការចំណាយលើការថែទាំកុមារ ឬអ្នកនៅក្នុងបន្ទុកដូចជាការមើលថែកូន?
6. (B) សម្រាប់ការផ្គត់ផ្គង់ដែលប្រើជាអ្នកអប់រំ ដែលមានលក្ខណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ ដូចជាគ្រូបង្រៀន ជំនួយការគ្រូបង្រៀន អ្នកប្រឹក្សាជាដើម?
7. (A) ការចំណាយទាក់ទងនឹងប្រាក់ចំណូលរបរផ្ទាល់ខ្លួន ឬប្រាក់ចំណូលផ្សេងទៀត ដែលអ្នកបានទទួល?
8. (B) ការប្រាក់កម្ចីនិស្សិត? (ទម្រង់បែបបទ 1098-E)
បាទ/ចាស
ទេ
មិនប្រាកដ
ផ្នែកទី V - ព្រឹត្តិការណ៍ជីវិត - ឆ្នាំមុន តើអ្នក (ឬប្តី/ប្រពន្ធរបស់អ្នក)
1. (A) មានគណនីសន្សំសុខភាពទេ? (ទម្រង់បែបបទ 5498-SA, 1099-SA, W-2 មានលេខកូដ W នៅក្នុងប្រអប់ 12)
2. (A) តើបណ្ណឥណទាន ប្រាក់កម្ចីនិស្សិត ឬបំណុលប្រាក់កម្ចីត្រូវបានលុបចោល/លើកលែង ដោយអ្នកផ្ដល់កម្ចី ឬមានការរឹបអូសផ្ទះទេ? (ទម្រង់បែបបទ 1099-C, 1099-A)
3. (A) ស្មុំកូនទេ?
4. (B) តើឥណទានចំណូល ឥណទានពន្ធកុមារ ឬឥណទានឱកាសអាមេរិក ដែលទទួលបាន មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតក្នុងឆ្នាំមុនទេ?     ប្រសិនបើបាទ/ចាស សម្រាប់ឆ្នាំសារពើពន្ធណាដែរ?
5. (A) ទិញ និងដំឡើងរបស់របរប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះដែលមានប្រសិទ្ធភាព និងថាមពលទេ? (ដូចជាបង្អួច ឡភ្លើង អ៊ីសូឡង់។ល។ )
6. (A) ទទួលបានឥណទានទិញផ្ទះជាលើកដំបូងនៅឆ្នាំ 2008 ទេ?
7. (B) ធ្វើការបង់ប្រាក់ពន្ធប៉ាន់ស្មាន ឬអនុវត្តការបង្វិលសងឆ្នាំមុនចំពោះពន្ធឆ្នាំនេះ?     បើដូច្នេះ តើចំនួនប៉ុន្មាន?
8. (A) ដាក់លិខិតប្រកាសសហព័ន្ធកាលពីឆ្នាំមុន មាន “ការបន្តការខាតបង់ដើមទុន” លើទម្រង់ 1040 តារាងឧបសម្ព័ន្ធ D ទេ?
9. (A) តើមានការធានារ៉ាប់រងសុខភាពតាមរយៈទីផ្សារ (ផ្លាស់ប្តូរ) ទេ? [ទម្រង់បែបបទ 1095-A]
ព័ត៌មានបន្ថែម និងសំណួរទាក់ទងនឹងការរៀបចំលិខិតប្រកាសរបស់អ្នក
1. តើអ្នកចង់ទទួលបានការទំនាក់ទំនងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរពី IRS ជាភាសាផ្សេង ក្រៅពីភាសាអង់គ្លេសទេ?
បើបាទ/ចាស តើជាភាសាអ្វី?
2. មូលនិធិយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតី (ប្រសិនបើអ្នកធីកប្រអប់មួយ ពន្ធ ឬការបង្វិលសងរបស់អ្នកនឹងមិនផ្លាស់ប្តូរទេ)
សូមពិនិត្យមើលនៅទីនេះ ប្រសិនបើអ្នក ឬប្តី/ប្រពន្ធរបស់អ្នក ដាក់ពាក្យរួមគ្នា ចង់បាន 3 ដុល្លារដើម្បីចូលទៅមូលនិធិនេះ
3. ប្រសិនបើអ្នកត្រូវបង្វិលសង តើអ្នកចង់៖
a. បានប្រាក់បញ្ញើផ្ទាល់
b. ទិញសញ្ញាបណ្ណសន្សំអាមេរិក
c. បែងចែកការបង្វិលសងរវាងគណនីផ្សេងគ្នា
4. ប្រសិនបើអ្នកមានសមតុល្យដែលត្រូវបង់ តើអ្នកចង់ធ្វើការទូទាត់ដោយផ្ទាល់ពីគណនីធនាគាររបស់អ្នកទេ?
5. តើអ្នកបានរស់នៅក្នុងតំបន់ដែលត្រូវបានប្រកាសថាជាតំបន់គ្រោះមហន្តរាយសហព័ន្ធទេ?
បើបាទ/ចាស តើនៅទីណា?
6. តើអ្នក ឬប្តី/ប្រពន្ធរបស់អ្នក ប្រសិនបើដាក់ពាក្យរួមគ្នា បានទទួលសំបុត្រពី IRS ទេ?
7. តើអ្នកចង់បានព័ត៌មានអំពីរបៀបបោះឆ្នោត និង/ឬរបៀបចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដែរឬទេ?
គេហទំព័ររៀបចំពន្ធឥតគិតថ្លៃជាច្រើនដំណើរការដោយទទួលប្រាក់ជំនួយ ឬជំនួយហិរញ្ញវត្ថុសហព័ន្ធផ្សេង។ ទិន្នន័យពីសំណួរខាងក្រោមអាចត្រូវបានប្រើដោយគេហទំព័រនេះ ដើម្បីស្នើសុំជំនួយទាំងនេះ ឬដើម្បីគាំទ្រដល់ការបន្តទទួលបានហិរញ្ញប្បទានហិរញ្ញវត្ថុ។ ចម្លើយរបស់អ្នកនឹងត្រូវប្រើសម្រាប់គោលបំណងស្ថិតិតែប៉ុណ្ណោះ។ សំណួរទាំងនេះជាជម្រើស។
8. តើអ្នកអាចនិយាយថា អ្នកអាចសន្ទនាជាភាសាអង់គ្លេស ទាំងការយល់ដឹង និងការនិយាយបានទេ?
9. តើអ្នកអាចនិយាយថា អ្នកអាចអានកាសែត ឬសៀវភៅជាភាសាអង់គ្លេសបានទេ?
10. តើអ្នក ឬសមាជិកគ្រួសារអ្នកមានពិការភាពទេ?
11. តើអ្នក ឬប្តី/ប្រពន្ធរបស់អ្នកជាអតីតយុទ្ធជនមកពីសហរដ្ឋអាមេរិក? កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ?
12. សញ្ជាតិរបស់អ្នក?
13. សញ្ជាតិប្តី/ប្រពន្ធរបស់អ្នក?
14. ជាតិពិន្ធុរបស់អ្នក?
15. ជាតិពិន្ធុប្តី/ប្រពន្ធរបស់អ្នក?
យោបល់បន្ថែម
សេចក្តីជូនដំណឹងអំពីច្បាប់ស្តីពីឯកជនភាព និងច្បាប់ស្តីពីការកាត់បន្ថយការងារលើក្រដាស
ច្បាប់ស្តីពីឯកជនភាពឆ្នាំ 1974 តម្រូវថា នៅពេលយើងស្នើសុំព័ត៌មាន យើងប្រាប់អ្នកពីសិទ្ធិស្របច្បាប់របស់យើងក្នុងការ្នើសុំព័ត៌មាន ហេតុអ្វីបានជាយើងស្នើសុំព័ត៌មាន និងថាតើព័ត៌មាននឹងត្រូវបានប្រើយ៉ាងដូចម្ដេច។ យើងក៏ត្រូវតែប្រាប់អ្នកពីអ្វីដែលអាចកើតឡើង ប្រសិនបើយើងមិនទទួលបានព័ត៌មាន និងថាតើការឆ្លើយតបរបស់អ្នក ជាការស្ម័គ្រចិត្ត តម្រូវឱ្យទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ ឬជាកាតព្វកិច្ចផងដែរ។ សិទ្ធិស្របច្បាប់របស់យើងក្នុងស្នើសុំព័ត៌មានគឺ 5 U.S.C. 301។ យើងស្នើសុំព័ត៌មាននេះ ដើម្បីជួយយើងក្នុងការទាក់ទងមកអ្នកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអត្ថប្រយោជន៍ និង/ឬការចូលរួមរបស់អ្នក ក្នុងការរៀបចំពន្ធលើប្រាក់ចំណូលស្ម័គ្រចិត្តរបស់ IRS និងកម្មវិធីចុះតាមសហគមន៍។ ព័ត៌មានដែលអ្នកផ្តល់ឱ្យ អាចត្រូវបានផ្តល់ជូនដល់អ្នកផ្សេងទៀត ដែលសម្របសម្រួលសកម្មភាព និងបម្រើការនៅកន្លែងរៀបចំលិខិតប្រកាសស្ម័គ្រចិត្ត ឬសកម្មភាពចុះតាមសហគមន៍។ ព័ត៌មានក៏អាចត្រូវបានប្រើដើម្បីបង្កើតការគ្រប់គ្រងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព បញ្ជូនការឆ្លើយឆ្លង និងទទួលស្គាល់អ្នកស្ម័គ្រចិត្ត។ ការឆ្លើយតបរបស់អ្នកគឺជាការស្ម័គ្រចិត្ត។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ ប្រសិនបើអ្នកមិនផ្តល់ព័ត៌មានដែលបានស្នើសុំទេ IRS ប្រហែលជាមិនអាចប្រើជំនួយរបស់អ្នកនៅក្នុងកម្មវិធីទាំងនេះបានទេ។ ច្បាប់ស្ដីពីកាត់បន្ថយការងារលើក្រដាសតម្រូវឱ្យ IRS បង្ហាញលេខត្រួតពិនិត្យ OMB លើរាល់ការស្នើសុំព័ត៌មានជាសាធារណៈទាំងអស់។ លេខត្រួតពិនិត្យ OMB សម្រាប់ការសិក្សានេះគឺ 1545-1964។ ដូចគ្នានេះផងដែរ ប្រសិនបើអ្នកមានមតិយោបល់ទាក់ទងនឹងការប៉ាន់ស្មានពេលវេលា ពាក់ព័ន្ធនឹងការសិក្សានេះ ឬការផ្តល់យោបល់លើការធ្វើឱ្យដំណើរការនេះកាន់តែងាយស្រួល សូមសរសេរទៅកាន់សេវាកម្មប្រាក់ចំណូលផ្ទៃក្នុង គណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលផលិតផលពន្ធ SE:W:CAR:MP:T:T:SP, 1111 Constitution Ave. NW, Washington, DC 20224
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Department of the Treasury - Internal Revenue Service
បែបបទយល់ព្រមបង្ហាញព័ត៌មានអំពីការប្រកាសពន្ធសម្រាប់គេហទំព័ររៀបចំដាក់លិខិតប្រកាសពន្ធ VITA/TCE
ការបង្ហាញសហព័ន្ធ៖
ច្បាប់សហព័ន្ធតម្រូវឱ្យផ្តល់បែបបទយល់ព្រមនេះទៅអ្នក។ លើកលែងតែមានការអនុញ្ញាតពីច្បាប់យើងមិនអាចបង្ហាញព័ត៌មានអំពីការប្រកាសពន្ធរបស់អ្នកទៅឱ្យតតីជនសម្រាប់គោល
បំណងក្រៅពីការរៀបចំ និងការដាក់លិខិតប្រកាសពន្ធរបស់អ្នកដោយគ្មានការយល់ព្រមពីអ្នកឡើយ។ ប្រសិនបើអ្នកយល់ព្រមចំពោះការបង្ហាញព័ត៌មានអំពីការប្រកាសពន្ធរបស់អ្នក ច្បាប់សហព័ន្ធមិនអាចការពារព័ត៌មានអំពីការប្រកាសពន្ធរបស់អ្នកពីការប្រើប្រាស់ ឬការចែកចាយបន្តបានទេ។ អ្នកមិនចាំបាច់បំពេញសំណុំបែបបទនេះដើម្បីចូលរួម
សេវាកម្មរៀបចំដាក់លិខិតប្រកាសពន្ធរបស់យើងទេ។ ប្រសិនបើយើងទទួលបានហត្ថលេខារបស់អ្នកនៅលើបែបបទនេះដោយ ដាក់កម្រិតសេវាកម្មរៀបចំដាក់លិខិតប្រកាសពន្ធរបស់យើងតាមការយល់ព្រមរបស់អ្នក នោះការយល់ព្រមរបស់អ្នកនឹងមិនមានសុពលភាពឡើយ។ ប្រសិនបើអ្នកយល់ព្រមនឹងការបង្ហាញ
ព័ត៌មានអំពីការប្រកាសពន្ធរបស់អ្នក នោះការយល់ព្រមរបស់អ្នកមានសុពលភាពសម្រាប់រយៈពេលដែលអ្នកបញ្ជាក់។ ប្រសិនបើអ្នកមិនបានបញ្ជាក់ពីរយៈពេលនៃការយល់ព្រមរបស់អ្នក នោះការយល់ព្រមរបស់អ្នកមានសុពលភាពរយៈពេលមួយឆ្នាំគិតចាប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខា។
លក្ខខណ្ឌ៖
ទិន្នន័យនៃពន្ធលើប្រាក់ចំណូលអនុញ្ញាតឱ្យ TaxSlayer LLC ដែលជាអ្នកផ្តល់សូហ្វវែរកម្មវិធីពន្ធ VITA/TCE ដើម្បីធ្វើឱ្យព័ត៌មានអំពីការប្រកាសពន្ធរបស់អ្នកមាននៅលើគេហទំព័រអ្នក
ស្ម័គ្រចិត្តណាមួយដែលចូលរួមក្នុងកម្មវិធី VITA/TCE របស់ IRS ដែលអ្នកជ្រើសរើសដើម្បីរៀបចំដាក់លិខិតការប្រកាសពន្ធនៅក្នុងលិខិតប្រកាសពន្ធនៅឆ្នាំក្រោយ។ ការធ្វើដូចនេះមានន័យ ថាអ្នកនឹងអាចចូលទៅកាន់គេហទំព័រស្ម័គ្រចិត្តណាមួយដោយប្រើ TaxSlayer នៅឆ្នាំក្រោយ ហើយមានចំណូលពន្ធរបស់អ្នកជាមួយទិន្នន័យឆ្នាំបច្ចុប្បន្នរបស់អ្នកដោយមិនគិតពីកន្លែង
ដែលអ្នកបានដាក់លិខិតប្រកាសពន្ធរបស់អ្នកនៅឆ្នាំនេះឡើយ។ ការយល់ព្រមនេះមានសុពលភាពដល់ថ្ងៃទី 30 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2024។
ព័ត៌មានអំពីការប្រកាសពន្ធដែលនឹងត្រូវបង្ហាញរួមមាន ប្រជាសាស្រ្ត ហិរញ្ញវត្ថុ និងព័ត៌មានដែលអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនផ្សេងទៀតអំពីអ្នក ការប្រកាសពន្ធរបស់អ្នក និងប្រភពប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នកដែលត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងកម្មវិធីរៀបចំដាក់លិខិតប្រកាសពន្ធសម្រាប់គោលបំណងនៃការរៀបចំការប្រកាសពន្ធរបស់អ្នក។ ព័ត៌មាននេះរួមមាន ឈ្មោះ អាសយដ្ឋាន ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត លេខទូរស័ព្ទ SSN ស្ថានភាពដាក់លិខិតប្រកាសពន្ធ ការងារ ឈ្មោះ និងអាសយដ្ឋានរបស់និយោជកព្រមទាំងចំនួន និងប្រភពនៃប្រាក់ចំណូល ការកាត់ពន្ធ និងឥណទានដែលត្រូវបានតវ៉ា ឬមាននៅក្នុងការប្រកាសពន្ធរបស់អ្នក។ ព័ត៌មានអំពីការប្រកាសពន្ធដែលនឹងត្រូវបានបង្ហាញក៏រួមបញ្ចូលទាំងឈ្មោះ SSN ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត និងទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកនៅក្នុងបន្ទុកដែលត្រូវបានតវ៉ាលើការបង់ពន្ធរបស់អ្នក។
អ្នកមិនចាំបាច់ផ្តល់ការយល់ព្រមសម្រាប់ដៃគូ VITA/TCE ដែលរៀបចំដាក់លិខិតប្រកាសពន្ធរបស់អ្នកនៅឆ្នាំនេះឡើយ។ ពន្ធលើប្រាក់ចំណូលនឹងជួយអ្នក លុះត្រាតែអ្នកទៅជួបដៃគូ VITA ឬ TCE ផ្សេងទៀតនៅឆ្នាំក្រោយដែលប្រើ TaxSlayer។
ការកំណត់រយៈពេលនៃការយល់ព្រម៖ ខ្ញុំ/យើងដែលជាអ្នកជាប់ពន្ធមិនមានបំណងកំណត់រយៈពេលនៃការយល់ព្រមនៃការបង្ហាញព័ត៌មានអំពីការប្រកាសពន្ធសម្រាប់កាលបរិច្ឆេទមុនការបង្ហាញ ខាងលើឡើយ (ថ្ងៃទី 30 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2024)។ ប្រសិនបើខ្ញុំ/យើងចង់កំណត់រយៈពេលនៃការយល់ព្រមនៃការបង្ហាញកាលបរិច្ឆេទមុន ខ្ញុំ/យើងនឹងបដិសេធការយល់ព្រម។
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