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C-13614 فارم
(نومبر 2022)

Department of the Treasury - Internal Revenue Service

انڻیک/انڻرویو اور کوالڻی ریویو شیٹ
OMB Number 

1545-1964

آپ کو ضرورت ہوگی:
W-2، 1099، 1098، 1095۔•  یکس کی معلومات جیسا کہ فارم

•  آپ کے ڻیکس ریڻرن پر تمام افراد کے لیے سوشل سیکورڻی کارڈ یا ITIN لیڻرز۔
•  آپ اور آپ کے شریک حیات کی پکچر آئی ڈی (جیسا کہ ویِلڈ ڈرائیونگ الئسنس)۔

•  براه کرم اس فارم کے صفحات 1 تا 4 مکمل کریں۔
•  اپنے ڻیکس ریڻرن کی معلومات کے لیے آپ ذمہ دار ہیں۔ 

براه کرم مکمل اور درست معلومات فراہم کریں۔
•  اگر آپ کو کچھ سواالت درپیش ہوں، تو براه کرم IRS کے سندیافتہ تیاری کرانے والے رضاکار سے رجوع کریں۔

اعلٰی معیاری خدمات فراہم کرنے اور اعلٰی اخالقی معیار کو برقرار رکھنے کے لیے رضاکاران کو مخصوص تربیت دی جاتی ہے۔ 
غیر اخالقی رّویوں سے متعلق اطالع دینے کے لیے، آپ ہمیں wi.voltax@irs.gov پر ای میل کریں۔

حّصہ I – آپ کی ذاتی معلومات (اگر آپ ایک جائنٹ ریڻرن (مشترکہ ریڻرن) فائل کر رہے ہوں، تو اپنے نام اسی ترتیب سے درج کریں جس طرح گزشتہ سال کے ریڻرن میں کئے تھے)
کیا آپ ایک امریکی شہری ہیں؟موزوں ترین رابطہ نمبرآخری نامدرمیانی نام1. آپ کا پہال نام

نہیںجی ہاں
کیا آپ کا شریک حیات ایک امریکی شہری ہے؟موزوں ترین رابطہ نمبرآخری نامدرمیانی نام2. آپ کے شریک حیات کا پہال نام

نہیںجی ہاں
زپ کوڈاسڻیٹشہراپارڻمنٹ نمبر #3. ڈاک کا پتہ

نہیںجی ہاںa. ایک کل وقتی طالبعلم6. گزشتہ سال، آپ کیا تھے:5. آپ کا جاب ڻائیڻل (مالزمت کا عنوان)4. آپ کی تاریخ پیدائش
نہیںجی ہاںc. قانوناً نابینانہیںجی ہاںb. مکمل اور مستقل معذور

نہیںجی ہاںa. ایک کل وقتی طالبعلم9. گزشتہ سال، آپ کا شریک حیات کیا تھا/تھی: 8. آپ کے شریک حیات کا جاب ڻائیڻل (مالزمت کا عنوان)7. آپ کے شریک حیات کی تاریخ پیدائش
نہیںجی ہاںc. قانوناً نابینانہیںجی ہاںb. مکمل اور مستقل معذور

غیر یقینینہیںجی ہاں10. کیا آپ یا آپ کے شریک حیات پر بطور ایک ڈیپینڈینٹ (منحصر فرد) ہونے کا کوئی دعوٰی کر سکتا ہے؟
نہیںجی ہاں11. کیا آپ، آپ کے شریک حیات، یا ڈیپینڈینڻس (منحصر افراد)،  ڻیکس سے متعلقہ شناخت کی چوری کا نشانہ بنے یا انہیں کوئی آئیڈینڻیڻی پروڻیکشن پِن PIN نمبر جاری کیا گیا ؟

12. ایک ای میل ایڈریس فراہم کریں (اختیاری ہے) (یہ ای میل ایڈریس انڻرنل ریونیو سروس کی جانب سے رابطوں کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا)
حصہ II –  ازدواجی حیثیت اور گھریلو معلومات

1. 31 دسمبر 2022 تک، آپ کی ازدواجی حیثیت 
کیا تھی؟

غیر شادی شده                    (اس میں رجسڻرڈ ڈومیسڻک پارڻنرشپ، سول یونینز ، یا ریاستی قانون کے تحت دیگر رسمی تعلقات شامل ہیں)
نہیںجی ہاںa. اگر ہاں، کیا آپ نے 2022 میں شادی کی ہے؟شادی شده 

نہیںجی ہاںb. کیا آپ 2022 کے آخری چھ ماه کے کسی بھی دوران اپنے شریک حیات کے ساتھ رہے تھے؟
حتمی حکم کی تاریخطالق یافتہ

علیحدگی کے اخراجات حکم کی تاریخقانونی طور پر علیحده  شده
شریک حیات کی وفات کا سالبیوه

2. ذیل میں نام درج کریں:
•  ہر وه شخص جو گزشتہ سال آپ کے ساتھ رہتا تھا (آپ کے شریک حیات کے عالوه)

• جس کسی کو آپ نے سپورٹ کیا ہو لیکن پچھلے سال آپ کے ساتھ نہیں رہا۔
 اور صفحہ 3 پر فہرست میںاگر اضافی جگہ درکار ہو تو یہاں چیک کریں

ایک سرڻیفائیڈ والنڻیئر پریپیرر کی جانب سے مکمل کیا جائے
نام (پہال، آخری) نیچے اپنا نام یا شریک حیات کا 

نام درج نہ کریں۔ 

(a)

پیدائش کی تاریخ 
 (mm/dd/yy)

(b)

آپ سے تعلق 
(مثالً : بیڻا، بیڻی،

والدین، کوئی 
نہیں، وغیره) 

(c)

گزشتہ سال آپ
کے گھر میں 

بسر کئے 
ہوئے مہینوں 

کی تعداد 

(d)

امریکی 
شہری 

(ہاں/نہیں) 

(e)

گزشتہ سال 
امریکہ، 
کینیڈا یا 

میکسیکو کے
رہائشی  

(ہاں/نہیں) 

(f)

  12/31/22
تک سنگل یا 

شادی شده  
 (S/M) 

(g)

گزشتہ سال 
کل وقتی 
طالبعلم  

(ہاں/نہیں) 

(h)

مکمل اور مستقل 
طور پر معذور 

(ہاں/نہیں) 

(i)

کیا یہ شخص 
کسی دوسرے 
شخص کا اہل 
بچہ/رشتہ دار 

ہے؟  
(ہاں/نہیں)

کیا اس شخص 
نے خود اپنی 

معاونت %50 
فیصد سے زیاده 

فراہم کی؟ 
(ہاں/نہیں/ 

قابل اطالق نہیں)

کیا اس شخص 
کی آمدنی 

$4,400 سے 
کم ہے؟  

(ہاں/نہیں/ 
قابل اطالق 

نہیں)

کیا اس ڻیکس پیئر 
(دہنده) نے اس 

شخص کے لیے 
50 فیصد سے 

زیاده معاونت فراہم
کی؟ (ہاں/نہیں/ 

قابل اطالق نہیں)

کیا ڻیکس دہنده (گان)
نے اس فرد کے 

لیے، ایک گھر کی 
دیکھ بھال کے لیے 
درکار، آدھی سے 

زیاده قیمت ادا کی؟ 
(ہاں/نہیں) 
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ہر حّصہ میں ہر سوال کے لیے مناسب باکس کو چیک (نشان زد) کریں۔

پارٹ III – انکم (آمدنی) – گزشتہ سال، کیا آپ (یا آپ کے شریک حیات) نے حاصل کی؟غیر یقینینہیںجی ہاں

1. (B) اجرتیں یا تنخواه؟ (فارم W-2)     اگر ہاں، گزشتہ سال آپ نے کتنی مالزمتیں کی تھیں؟
2. (A) ڻپ انکم؟

 3(1098-T ،W-2. (B) سکالرشپس (وظائف)؟ (فارم
 4(1099-DIV ،1099-INT. (B) انڻرسٹ (سود)/ڈیویڈنڻس: چیکنگ/سیونگ اکاؤنڻس، بانڈز، سی ڈیز، بروکریج؟ (فارم

 5(1099-G. (B) اسڻیٹ/لوکل انکم ڻیکس کے ریفنڈ (واپسی)؟ (فارم 
6. (B) ایلیمونی انکم یا علیحده دیکھ بھال کی ادائیگیاں؟

 کیش، ڈیجیڻل ایسڻس (ڈجیڻل اثاثہ جات) ، یا دیگر جائیداد یا خدمات 7(1099-K ،1099-NEC ،1099-MISC. (A) سیلف-ایمپالئمنٹ انکم؟ (فارم
8. (A) کیش/چیکڈیجیڻل ایسڻس (ڈجیڻل اثاثہ جات) یا کسی بھی کئے گئے کام کے لیے دیگر پراپرڻی یا خدمات، جو کہ فارم W-2  یا 1099 پر رپورٹ نہ کی گئی ہوں؟

 9(1099-B ،1099-S. (A) انکم/آمدنی (یا نقصان) جو کہ اسڻاکس، بانڈز، ڈیجیڻل ایسڻس یا رئیل اسڻیٹ (آپ کے گھر سمیت) کی فروخت یا تبادلے کے نتیجے میں ہوئی ہو؟ (فارم
 10(W-2 ،1099-R. (B) ڈس-ایبلیڻی انکم ؟ (جیسا کہ انشورنس سے پیمنڻس یا ورکرز کمپنسیشن/کارکنان کا معاوضہ) (فارم

 11(1099-R. (A) ریڻائرمنٹ انکم یا پنشن کی پیمنڻس۔ ساالنہ، اور/یا IRA؟ (فارم
(1099G فارم) بے روزگاری کا معاوضہ؟ (B) .12

(RRB-1099 ،SSA-1099 فارمز) سوشل سیکورڻی یا ریلوے ریڻائرمنٹ بینیفڻس (فوائد)؟ (B) .13
14. (M)  رینڻل پراپرڻی (کرایہ داری) سے آمدنی (یا نقصان)؟

15. (B) دیگر انکم (آمدنیاں)؟ (گیمبلنگ (جوا)، الڻری، انعامات، ایوارڈز، جیوری ڈیوڻی، ڈیجیڻل ایسڻس Sch K-1، رائلڻیز، فارن انکم/آمدنی وغیره)

حصہ IV – اخراجات – گزشتہ سال، کیا آپ (یا آپ کے شریک حیات) نے ادائیگی کی؟غیر یقینینہیںجی ہاں
نہیںجی ہاں1. (B) ایلیمونی یا علیحده دیکھ بھال کی ادائیگیاں؟     اگر ہاں ، کیا آپ کے پاس وصول کننده کا SSN ہے؟

دیگرIRA (A) Roth IRA (B) 401K (B) 2. کسی ریڻائرمنٹ اکاؤنٹ میں شراکتیں یا ری-پیمنڻس ہیں؟
 3(1098-T. (B) کالج یا پوسٹ سیکنڈری تعلیمی اخراجات خود اپنے لیے، شریک حیات یا منحصر افراد کے لیے؟ (فارم

(A) مورگیج انڻرسٹ (فارم 1098)(A) میڈیکل اینڈ ڈینڻل (بشمول انشورنس پریمیمس)4. مندرجہ ذیل میں سے کوئی؟
(B) قابل فالحی شراکت داریاں۔(A) ڻیکس (اسڻیٹ، ریئل اسڻیٹ، ذاتی جائیداد، فروخت)

5. (B) بچہ یا منحصر فرد کی دیکھ بھال کے اخراجات جیسا کہ ڈے کیئر؟
6. (B) ایسی فراہمیاں جن کو بطور اہل ایجوکیڻر (معلم) استعمال کیا گیا ہو جیسا کہ کوئی ڻیچر (استاد)، ڻیچر ایڈ (معاون معلم)، کاؤنسلر (مشیر) وغیره؟

7. (A) سیلف-ایمپالئمنٹ انکم یا دیگر کوئی آمدنی جو آپ کو حاصل ہوتی ہو، اس سے متعلق اخراجات؟
 8(1098-E. (B) اسڻوڈینٹ لون انڻرسٹ (طالبعلم کے قرض کا سود) (فارم 

حصہ V – زندگی کے واقعات – گزشتہ سال، کیا آپ (یا آپ کے شریک حیات)غیر یقینینہیںجی ہاں
 باکس 12 میں W کوڈ کے ساتھ)1W-2 ،1099-SA ،5498-SA. (A) کوئی ہیلتھ سیوونگ اکاؤنٹ کھوال؟ (فارمز

 2(1099-A ،1099-C. (A) کیا کریڈٹ کارڈ، طالبعلم کا قرض یا مورگیج (رہن کا قرض) کسی قرض دہنده کی طرف سے منسوخ/معاف کر دیا گیا یا گھر کی پیشکش ہوئی؟ (فارم
3. (A) کسی بچہ کو گود لیا؟

4. (B) کیا گزشتہ سال میں انکم کریڈٹ، چائلڈ ڻیکس کریڈٹ یا امریکن آپرچونیڻی کریڈٹ کو مسترد کیا گیا؟     اگر ہاں، کس ڻیکس ایئر کے لیے؟
5. (A) کیا گھر کے لیے انرجی-ایفیشنٹ اشیاء خریدیں اور نصب کیں؟ (جیسا کہ ونڈوز، فرنس، انسولیشن وغیره)

6. (A) کیا 2008 میں پہلی بار ھوم بائیرز کریڈٹ حاصل کیا؟
7. (B) تخمینہ شده ڻیکس ادائیگیاں کیں یا گزشتہ سال کے ریفنڈ (واپسی رقم) کے لیے، اس سال کے ڻیکس پر اپالئی کیا؟     اگر کیا تو کتنا؟

8. (A) گزشتہ سال فارم 1040 شیڈیول ڈی پر کوئی "کیپڻل الس کیری-اوَور" پر مشتمل کوئی فیڈرل ریڻرن فائل کیا؟
فراہم کریں] 91095-A. (A) کیا مارکیٹ پلیس (ایکسچینج) کے ذریعہ سے ہیلتھ کوریج حاصل کی؟ [فارم 
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آپ کے ریڻرن کی تیاری سے متعلق اضافی معلومات اور سواالت
اگر ہاں، تو کون سی زبان میں؟نہیںجی ہاں1. کیا آپ IRS سے انگلش زبان کے عالوه کسی دیگر زبان میں تحریری کمیونیکیشن (مواصالت) حاصل کرنا چاہیں گے؟

2. پریزیڈینشیل الیکشن کمپین فنڈ (اگر آپ کسی باکس کو چیک (نشان زد) کریں گے، تو آپ کا ڻیکس یا ری-فنڈ تبدیل نہیں ہوگا)
آپکا شریک حیاتآپاس فنڈ میں جانا چاہیں گے۔3$یہاں یہ چیک کریں کہ اگر آپ، یا آپ کا شریک حیات، مشترکہ فائلنگ کر رہے ہوں، تو کیا

a. ڈائریکٹ ڈپوزٹ3. اگر کوئی فنڈ آپ کے لیے قابل ادائیگی ہے، تو کیا آپ چاہیں گے:
نہیںجی ہاں

  .b
نہیںجی ہاں

c. اپنے ریڻرن کی رقم کو مختلف اکاؤنڻس میں تقسیم کرناU.S. خریدنا سیوونگ بانڈز
نہیںجی ہاں

نہیںجی ہاں4. اگر آپ پر کوئی بیلنس بقایا ہے، تو کیا آپ اپنے بینک اکاؤنٹ سے براه راست کوئی ادائیگی کرنا چاہیں گے؟
اگر ہاں، تو کہاں پر؟نہیںجی ہاں5. کیا آپ ایسے عالقے میں رہے تھے جسے وفاقی طور پر فیڈرل ڈیزاسڻر ایریا (آفات زده عالقہ) قرار دیا گیا تھا؟

نہیںجی ہاں6. آپ نے، یا آپ کے شریک حیات نے، اگر مشترکہ طور پر فائیلنگ کی ہو، تو کیا IRS کی جانب سے کوئی خط موصول کیا؟
نہیںجی ہاں7. ووٹ کیسے ڈالیں اور/یا ووٹ ڈالنے کے لیے رجسڻر کیسے کرنا ہے، کیا آپ اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا پسند کریں گے؟

بال معاوضہ (فری) میں بہت سی ڻیکس تیار کرانے والی سائڻیں گرانٹ کا پیسہ یا دیگر وفاقی مالی امداد حاصل کر کے کام کرتی ہیں۔ مندرجہ ذیل سواالت سے حاصل کرده ڈیڻا کو اس سائٹ کی جانب سے استعمال کیا جاسکتا ہے، تاکہ وه ان گرانڻس 
(امدادی رقم) کے لیے درخواست کرسکے یا مالی امداد کی رقم حاصل کرنا جاری رکھ سکے۔  آپ کا جواب محض شماریاتی مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ یہ سواالت اختیاری نوعیت کے ہیں۔

جواب نہیں دینا چاہتےبالکل نہیںڻھیک نہیںڻھیک ہےبہت خوب8. کیا آپ کہیں گے کہ آپ انگلش میں بات چیت جاری رکھ سکتے ہیں ، سمجھنے اور بولنے، دونوں مقاصد کے لیے؟
جواب نہیں دینا چاہتےبالکل نہیںڻھیک نہیںڻھیک ہےبہت خوب9. کیا آپ کہیں گے کہ آپ انگلش زبان میں کوئی اخبار یا کتاب پڑھ سکتے ہیں؟

جواب نہیں دینا چاہتےنہیںجی ہاں10. کیا آپ یا آپ کے گھر کا کوئی بھی فرد معذور ہے؟
جواب نہیں دینا چاہتےنہیںجی ہاں11. کیا آپ یا آپ کا شریک حیات، امریکی فوجی تجربہ کار ہے؟ مسلح افواج کا؟

12. آپ کی نسل؟
جواب نہیں دینا چاہتےوائٹ (سفید فام)مقامی ہوائین یا دیگر پیسفک جزائر کا باشندهبلیک (سیاه فام) یا افریقی امریکنایشیائیامریکن، انڈین یا االسکا کا باشنده
13. آپ کے شریک حیات کی نسل؟
کوئی شریک حیات نہیںجواب نہیں دینا چاہتےوائٹ (سفید فام)مقامی ہوائین یا دیگر پیسفک جزائر کا باشندهبلیک (سیاه فام) یا افریقی امریکنایشیائیامریکن، انڈین یا االسکا کا باشنده

جواب نہیں دینا چاہتےہسپانوی یا الطینی نہیںہسپانوی یا الطینی14. آپ کی قومیت؟
کوئی شریک حیات نہیںجواب نہیں دینا چاہتےہسپانوی یا الطینی نہیںہسپانوی یا الطینی15. آپ کے شریک حیات کی قومیت؟

اضافی آراء

پرائیویسی ایکٹ اینڈ پیپر ورک ریڈکشن ایکٹ نوڻس

1974 کے پرائیویسی ایکٹ کے تقاضے کے تحت جب ہم کوئی معلومات طلب کریں گے تو اس معلومات کے طلب کرنے کا اپنا قانونی حق بھی بتائیں گے، کہ ہم کیوں اس کو طلب کر رہے ہیں، اور اسے کس مقصد کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ ہم آپ کو الزماً یہ بھی بتائیں گے کہ اگر 
ہمیں یہ موصول نہ ہوں تو پھر کیا ہوسکتا ہے، اور یہ کہ آیا آپ کے جوابات رضاکارانہ ہیں، یا کسی بینیفٹ (فائده) حاصل کرنے کے لیے مطلوب ہیں، یا الزمی ہیں۔ معلومات طلب کرنے کے لیے ہمارا قانونی حق U.S.C 5. ہے۔ 301۔ ہم اس معلومات کو طلب کر رہے ہیں تاکہ آپ کی 
دلچسپی اور/یا IRS والنڻیئر (رضاکارانہ طور پر) انکم ڻیکس کی تیاری اور آؤٹ ریچ (دور دراز) پروگراموں میں شرکت کے حوالے سے، آپ سے رابطہ کرنے میں ہماری مدد ہوسکے۔ آپ کی فراہم کرده اس معلومات کو دیگر لوگ، جو والنڻیئر ریڻرن کی تیاری کی سائیڻس یا آؤٹ ریچ 

(دور دراز) سرگرمیوں میں اسڻاف (عملہ) کی تشکیل اور رابطہ سرگرمیوں میں متعین ہیں، کو فراہم کی جا سکتی ہے۔ اس معلومات کو مؤثر کنڻرول قائم کرنے، خط و کتابت کرنے اور رضاکاروں کی شناخت کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ آپ کا جواب رضاکارانہ ہے۔ تاہم،
اگر آپ مطلوبہ معلومات فراہم نہیں کرتے، تو IRS  ان پروگراموں میں آپ کی معاونت کو زیر استعمال نہیں ال سکتا۔ اس پیپرورک ریڈکشن ایکٹ (تخفیف کاغذ کا قانون) کا یہ تقاضا ہے کہ IRS عوامی معلومات کی تمام درخواستوں کو کسی OMB کنڻرول نمبر سے ظاہر کرے۔ اس 

مطالعے کے لیے OMB کنڻرول نمبر 1964-1545 ہے۔ اس کے عالوه، اگر آپ اس اسڻڈی سے متعلقہ اوقات کے تخمینوں کے بارے میں کوئی رائے رکھتے ہوں، یا اس عمل کو آسان تر بنانے کی تجاویز دینا چاہتے ہوں، تو براه کرم انڻرنل ریونیو سروس کی ڻیکس پروڈکڻس کی رابطہ 
SE:W:CAR:MP:T:T:SP, 1111 Constitution Ave. NW, Washington, DC 20224کمیڻی، کو خط لکھیں:
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VITA/TCE ڻیکس (محصول) کی تیاری کے لیے ویب سائڻس کو ڻیکس 
ریڻرن کی معلومات منکشف کرنے کا کانسینٹ (رضامندی)

وفاقی انکشاف (فیڈرل ڈسکلوژر):
وفاقی قانون یہ تقاضہ کرتا ہے کہ آپ کو یہ رضامندی فارم فراہم کیا جائے۔ بجز اس کے کہ قانون اس کی اجازت و اختیار دیتا ہو، ہم ماسوائے آپ کے ڻیکس ریڻرن کی تیاری اور 

فائلنگ کے عالوه کسی بھی دیگر مقصد کے لئے، آپ کے ڻیکس ریڻرن کی معلومات آپ کی رضامندی کے بغیر، تھرڈ پارڻیز (دیگر کسی تیسرے فریق) پر منکشف نہیں کرسکتے۔ 
اگر آپ اپنے ڻیکس ریڻرن سے متعلقہ معلومات کو منکشف کرنے کی رضامندی دیتے ہیں، تو ممکن ہے وفاقی قانون، آپ کے ڻیکس ریڻرن کی معلومات کو، دیگر کسی مقصد سے 

استعمال یا تقسیم کئے جانے سے تحفط نہ دے سکے۔

ہماری خدمات برائے ڻیکس (محصول) کی تیاری میں شامل ہونے کے لیے اس فارم کو مکمل کرنا آپ سے مطلوب نہیں ہے۔ اگر ہم آپ کی رضامندی نامہ کے تحت ہماری خدمات 
برائے ڻیکس کی تیاری میں تبدیلی/ ترمیم  کر کے، اس فارم پر آپ کے دستخط حاصل کریں گے، تو آپ کا رضامندی نامہ قابل اطالق نہیں رہے گا۔ اگر آپ اپنے ڻیکس ریڻرن کی 
معلومات کو منکشف کرنے پر رضامند ہوں، تو آپ کا کانسینٹ (رضامندی نامہ) آپ کے وضاحت کرده عرصہ معیاد تک قابل اطالق رہے گا۔ اگر آپ اپنے رضامندی نامہ پر کوئی 

عرصہ معیاد واضح نہیں کرتے، تو آپ کے تاریخ دستخط سے لے کر آئینده ایک سال تک آپ کا رضامندی نامہ قابل اطالق رہے گا۔

شرائط:
گلوبل کیری فارَورڈ کا ڈیڻا، ڻیکس سلیئر ایل ایل سی (TaxSlayer LLC) کے لیے، جو کہ VITA/TCE ڻیکس سافڻویئر کا فراہم کننده ہے، یہ ممکن بناتا ہے کہ وه آپ کے ڻیکس 

ریڻرن کی معلومات کو کسی بھی والنڻیئر (رضاکار) سائٹ، جو IRS کے VITA/TCE پروگرام کی شریک کار ہو اور جسے آپ اگلے ڻیکس سیزن میں اپنے ڻیکس ریڻرن کی تیاری 
کے لیے منتخب کیا ہو، اس کو آپ کے ڻیکس ریڻرن کی معلومات کی دستیابی حاصل رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلے سال کے لیے آپ ڻیکس سلیئر (TaxSlayer) کو استعمال 

کرتے ہوئے کسی بھی والنڻیئر سائٹ کو وزٹ کر سکتے ہیں اور تاحال اپنے موجوده/حالیہ ڻیکس ریڻرن کی معلومات فراہم کرسکتے ہیں، اس سے قطع نظر کہ آپ اس سال اپنا ڻیکس 
ریڻرن کہاں سے فائل کرتے ہیں۔ یہ کانسینٹ (رضامندی نامہ) نومبر 30، 2024 ء تک کارآمد ہے۔

اس ڻیکس ریڻرن کی معلومات جس کو منکشف (ظاہر) کیا جائے گا اس میں شامل ہے، لیکن محدود نہیں، ڈیموگرافک (آبادیاتی)، فنانشیل (مالیاتی) اور آپ سے متعلق نجی نوعیت کی 
دیگر قابل شناخت معلومات، آپ کے ڻیکس ریڻرن اور ذرائع آمدنی کی معلومات، جس کو آپ کے ڻیکس ریڻرن کی تیاری کے مقصد سے متعلقہ سافڻویئر میں داخل کیا گیا تھا۔ اس 
معلومات میں آپ کا نام، پتہ، تاریخ پیدائش، فون نمبر، سوشل سیکیورڻی نمبر SSN، فائلنگ اسڻیڻس، پیشہ، ایمپالئر (آجر) کا نام اور پتہ، اور متعلقہ تمام رقوم اور ذرائع آمدنی،  

کڻوتیاں اور کریڈڻس جس کا ڻیکس ریڻرن پر آپ نے کلیم (دعوی) کیا تھا، یا اس کے اندر موجود تھا، شامل ہیں۔ اس ڻیکس ریڻرن کی معلومات جس کو منکشف کیا جائے گا اس میں، 
نام، SSN نمبر، تاریخ پیدائش، اور رشتہ داروں میں سے اس پر منحصر کوئی بھی افراد جن کا آپ نے ڻیکس ریڻرن پر دعوی کیا تھا، ان کی معلومات بھی شامل ہے۔

اس سال آپ کا ڻیکس ریڻرن تیار کرنے والے VITA/TCE پارڻنر کو کوئی کانسینٹ (رضامندی نامہ) آپ کو فراہم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ گلوبل کیری فارَورڈ صرف اس 
صورت میں آپ کی مدد کرے گا جب آپ ڻیکس سلیئر TaxSlayer استعمال کرنے والے کسی دیگر VITA یا TCE پارڻنر سے رجوع کریں گے۔

رضامندی نامہ کے عرصہ دورانیہ کی حدود: میں/ہم، جو کہ ڻیکس پیئر (محصول دہندہگان) ہیں، اپنے ڻیکس ریڻرن کی معلومات کے انکشاف کے لیے متعلقہ رضامندی نامہ کے 
عرصہ دورانیہ کو مذکوره باال پیش کرده تاریخ (30 نومبر، 2024) سے قبل کسی تاریخ تک محدود نہیں کرنا چاہتے۔ اگر میں/ہم، انکشاف کی رضامندی نامہ کے عرصہ دورانیہ کو 

قبل ازیں کسی تاریخ پر محدود کرنا چاہیں گے، تو میں/ہم دراصل رضامندی سے انکار کردیں گے۔

انکشاف کے دائره کار کی حدود: میں/ہم، جو کہ ڻیکس پیئر (محصول دہندہگان) ہیں، اپنے ڻیکس ریڻرن سے متعلق معلومات کے انکشاف کی گنجائش کو مذکوره باال پیش کرده حد سے
مزید زیاده محدود کرنا نہیں چاہتے۔ اگر میں/ہم ڻیکس ریڻرن کی معلومات کے انکشاف کی گنجائش کو مذکوره باال پیش کرده سے مزید زیاده محدود کرنا چاہیں گے، تو دراصل میں/ہم 

رضامندی سے انکار کر دیں گے۔

کانسینٹ (رضامندی):
میں/ہم، جو کہ ڻیکس پیئر (محصول دہندہگان) ہیں، مندرجہ باال معلومات کو پڑھ چکے ہیں۔

میں/ہم، اس ڻیکس ریڻرن، جیسا کہ گلوبل کیری فارَورڈ کی مذکوره باال شرائط کی وضاحت کے مطابق، کی معلومات کے منکشف کئے جانے کے لیے حلفیہ طور پر  رضامند ہیں اور 
متعلقہ ڻیکس تیار کرنے والے کو اپنی جانب سے ڻیکس تیاری کے سافڻویئر میں ایک پن نمبر داخل کرنے کی اجازت دیتے ہیں تاکہ تصدیق کی جا سکے کہ میں/ہم، اس انکشاف کی 

شرائط سے رضامند ہیں۔

تاریخابتدائی ڻیکس دہنده کا طباعت شده نام اور دستخط

تاریخثانوی ڻیکس دہندگان کا طباعت شده نام اور دستخط

اگر آپ کے خیال میں آپ کے ڻیکس ریڻرن کی معلومات منکشف (ڈسکلوز) ہوچکی ہے یا قانوناً ناجائز طور پر یا آپ کی اجازت کے بغیر، استعمال کی گئی ہے، تو آپ ڻریژری 
انسپکڻر جنرل برائے ڻیکس انتظامیہ (TIGTA) سے ڻیلیفون نمبر پر 1-800-366-4484 پر، یا بذریعہ ای میل complaints@tigta.treas.gov رابطہ کرسکتے ہیں۔
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آپ کو ضرورت ہوگی:
•  یکس کی معلومات جیسا کہ فارم
۔1095 ،1098 ،1099 ،W-2
•  آپ کے ٹیکس ریٹرن پر تمام افراد کے لیے سوشل سیکورٹی کارڈ یا ITIN لیٹرز۔
•  آپ اور آپ کے شریک حیات کی پکچر آئی ڈی (جیسا کہ ویلِڈ ڈرائیونگ لائسنس)۔
•  براہ کرم اس فارم کے صفحات 1 تا 4 مکمل کریں۔
•  اپنے ٹیکس ریٹرن کی معلومات کے لیے آپ ذمہ دار ہیں۔
براہ کرم مکمل اور درست معلومات فراہم کریں۔
•  اگر آپ کو کچھ سوالات درپیش ہوں، تو براہ کرم IRS کے سندیافتہ تیاری کرانے والے رضاکار سے رجوع کریں۔
اعلیٰ معیاری خدمات فراہم کرنے اور اعلیٰ اخلاقی معیار کو برقرار رکھنے کے لیے رضاکاران کو مخصوص تربیت دی جاتی ہے۔
غیر اخلاقی روّیوں سے متعلق اطلاع دینے کے لیے، آپ ہمیں wi.voltax@irs.gov پر ای میل کریں۔
حصّہ I – آپ کی ذاتی معلومات (اگر آپ ایک جائنٹ ریٹرن (مشترکہ ریٹرن) فائل کر رہے ہوں، تو اپنے نام اسی ترتیب سے درج کریں جس طرح گزشتہ سال کے ریٹرن میں کئے تھے)
کیا آپ ایک امریکی شہری ہیں؟
کیا آپ کا شریک حیات ایک امریکی شہری ہے؟
6. گزشتہ سال، آپ کیا تھے:
a. ایک کل وقتی طالبعلم
b. مکمل اور مستقل معذور
c. قانوناً نابینا
9. گزشتہ سال، آپ کا شریک حیات کیا تھا/تھی: 
a. ایک کل وقتی طالبعلم
b. مکمل اور مستقل معذور
c. قانوناً نابینا
10. کیا آپ یا آپ کے شریک حیات پر بطور ایک ڈیپینڈينٹ (منحصر فرد) ہونے کا کوئی دعویٰ کر سکتا ہے؟
11. کیا آپ، آپ کے شریک حیات، یا ڈیپینڈینٹس (منحصر افراد)،  ٹیکس سے متعلقہ شناخت کی چوری کا نشانہ بنے یا انہیں کوئی آئیڈینٹیٹی پروٹیکشن پِن PIN نمبر جاری کیا گیا ؟
حصہ II –  ازدواجی حیثیت اور گھریلو معلومات
1. 31 دسمبر 2022 تک، آپ کی ازدواجی حیثیت کیا تھی؟
a. اگر ہاں، کیا آپ نے 2022 میں شادی کی ہے؟
b. کیا آپ 2022 کے آخری چھ ماہ کے کسی بھی دوران اپنے شریک حیات کے ساتھ رہے تھے؟
2. ذیل میں نام درج کریں:
•  ہر وہ شخص جو گزشتہ سال آپ کے ساتھ رہتا تھا (آپ کے شریک حیات کے علاوہ)
• جس کسی کو آپ نے سپورٹ کیا ہو لیکن پچھلے سال آپ کے ساتھ نہیں رہا۔
اگر اضافی جگہ درکار ہو تو یہاں چیک کریں
 اور صفحہ 3 پر فہرست میں
ایک سرٹیفائیڈ والنٹیئر پریپیرر کی جانب سے مکمل کیا جائے
نام (پہلا، آخری) نیچے اپنا نام یا شریک حیات کا نام درج نہ کریں۔
(a)
پیدائش کی تاریخ
(mm/dd/yy)
(b)
آپ سے تعلق (مثلاً : بیٹا، بیٹی، والدین، کوئی نہیں، وغیرہ)
(c)
گزشتہ سال آپ کے گھر میں بسر کئے ہوئے مہینوں کی تعداد
(d)
امریکی شہری
(ہاں/نہیں)
(e)
گزشتہ سال امریکہ، کینیڈا یا میکسیکو کے رہائشی 
(ہاں/نہیں)
(f)
12/31/22  تک سنگل یا شادی شدہ 
 (S/M)
(g)
گزشتہ سال کل وقتی طالبعلم 
(ہاں/نہیں)
(h)
مکمل اور مستقل طور پر معذور
(ہاں/نہیں)
(i)
کیا یہ شخص کسی دوسرے شخص کا اہل بچہ/رشتہ دار ہے؟  (ہاں/نہیں)
کیا اس شخص نے خود اپنی معاونت 50% فیصد سے زیادہ فراہم کی؟ (ہاں/نہیں/ قابل اطلاق نہیں)
کیا اس شخص کی آمدنی $4,400 سے کم ہے؟ 
(ہاں/نہیں/
قابل اطلاق نہیں)
کیا اس ٹیکس پیئر (دہندہ) نے اس شخص کے لیے 50 فیصد سے زیادہ معاونت فراہم کی؟ (ہاں/نہیں/ قابل اطلاق نہیں)
کیا ٹیکس دہندہ (گان) نے اس فرد کے لیے، ایک گھر کی دیکھ بھال کے لیے درکار، آدھی سے زیادہ قیمت ادا کی؟ (ہاں/نہیں) 
ہر حصّہ میں ہر سوال کے لیے مناسب باکس کو چیک (نشان زد) کریں۔
جی ہاں
نہیں
غیر یقینی
پارٹ III – انکم (آمدنی) – گزشتہ سال، کیا آپ (یا آپ کے شریک حیات) نے حاصل کی؟
1. (B) اجرتیں یا تنخواہ؟ (فارم W-2)     اگر ہاں، گزشتہ سال آپ نے کتنی ملازمتیں کی تھیں؟
2. (A) ٹپ انکم؟
3. (B) سکالرشپس (وظائف)؟ (فارم
(1098-T ،W-2 
4. (B) انٹرسٹ (سود)/ڈیویڈنٹس: چیکنگ/سیونگ اکاؤنٹس، بانڈز، سی ڈیز، بروکریج؟ (فارم
(1099-DIV ،1099-INT 
5. (B) اسٹیٹ/لوکل انکم ٹیکس کے ریفنڈ (واپسی)؟ (فارم 
(1099-G 
6. (B) ایلیمونی انکم یا علیحدہ دیکھ بھال کی ادائیگیاں؟
7. (A) سیلف-ایمپلائمنٹ انکم؟ (فارم 
(1099-K ،1099-NEC ،1099-MISC 
 کیش، ڈیجیٹل ایسٹس (ڈجیٹل اثاثہ جات) ، یا دیگر جائیداد یا خدمات
8. (A) کیش/چیکڈیجیٹل ایسٹس (ڈجیٹل اثاثہ جات) یا کسی بھی کئے گئے کام کے لیے دیگر پراپرٹی یا خدمات، جو کہ فارم W-2  یا 1099 پر رپورٹ نہ کی گئی ہوں؟
9. (A) انکم/آمدنی (یا نقصان) جو کہ اسٹاکس، بانڈز، ڈیجیٹل ایسٹس یا رئیل اسٹیٹ (آپ کے گھر سمیت) کی فروخت یا تبادلے کے نتیجے میں ہوئی ہو؟ (فارم
(1099-B ،1099-S 
10. (B) ڈس-ایبلیٹی انکم ؟ (جیسا کہ انشورنس سے پیمنٹس یا ورکرز کمپنسیشن/کارکنان کا معاوضہ) (فارم
(W-2 ،1099-R 
11. (A) ریٹائرمنٹ انکم یا پنشن کی پیمنٹس۔ سالانہ، اور/یا IRA؟ (فارم
(1099-R 
12. (B) بے روزگاری کا معاوضہ؟ (فارم 1099G)
13. (B) سوشل سیکورٹی یا ریلوے ریٹائرمنٹ بینیفٹس (فوائد)؟ (فارمز RRB-1099 ،SSA-1099)
14. (M)  رینٹل پراپرٹی (کرایہ داری) سے آمدنی (یا نقصان)؟
15. (B) دیگر انکم (آمدنیاں)؟ (گیمبلنگ (جوا)، لاٹری، انعامات، ایوارڈز، جیوری ڈیوٹی، ڈیجیٹل ایسٹس Sch K-1، رائلٹیز، فارن انکم/آمدنی وغیرہ)
جی ہاں
نہیں
غیر یقینی
حصہ IV – اخراجات – گزشتہ سال، کیا آپ (یا آپ کے شریک حیات) نے ادائیگی کی؟
1. (B) ایلیمونی یا علیحدہ دیکھ بھال کی ادائیگیاں؟     اگر ہاں ، کیا آپ کے پاس وصول کنندہ کا SSN ہے؟
2. کسی ریٹائرمنٹ اکاؤنٹ میں شراکتیں یا ری-پیمنٹس ہیں؟
3. (B) کالج یا پوسٹ سیکنڈری تعلیمی اخراجات خود اپنے لیے، شریک حیات یا منحصر افراد کے لیے؟ (فارم
(1098-T 
4. مندرجہ ذیل میں سے کوئی؟
5. (B) بچہ یا منحصر فرد کی دیکھ بھال کے اخراجات جیسا کہ ڈے کیئر؟
6. (B) ایسی فراہمیاں جن کو بطور اہل ایجوکیٹر (معلم) استعمال کیا گیا ہو جیسا کہ کوئی ٹیچر (استاد)، ٹیچر ایڈ (معاون معلم)، کاؤنسلر (مشیر) وغیرہ؟
7. (A) سیلف-ایمپلائمنٹ انکم یا دیگر کوئی آمدنی جو آپ کو حاصل ہوتی ہو، اس سے متعلق اخراجات؟
8. (B) اسٹوڈینٹ لون انٹرسٹ (طالبعلم کے قرض کا سود) (فارم 
(1098-E 
جی ہاں
نہیں
غیر یقینی
حصہ V – زندگی کے واقعات – گزشتہ سال، کیا آپ (یا آپ کے شریک حیات)
1. (A) کوئی ہیلتھ سیوونگ اکاؤنٹ کھولا؟ (فارمز
W-2 ،1099-SA ،5498-SA
 باکس 12 میں W کوڈ کے ساتھ)
2. (A) کیا کریڈٹ کارڈ، طالبعلم کا قرض یا مورگیج (رہن کا قرض) کسی قرض دہندہ کی طرف سے منسوخ/معاف کر دیا گیا یا گھر کی پیشکش ہوئی؟ (فارم 
(1099-A ،1099-C 
3. (A) کسی بچہ کو گود لیا؟
4. (B) کیا گزشتہ سال میں انکم کریڈٹ، چائلڈ ٹیکس کریڈٹ یا امریکن آپرچونیٹی کریڈٹ کو مسترد کیا گیا؟     اگر ہاں، کس ٹیکس ایئر کے لیے؟
5. (A) کیا گھر کے لیے انرجی-ایفیشنٹ اشیاء خریدیں اور نصب کیں؟ (جیسا کہ ونڈوز، فرنس، انسولیشن وغیرہ)
6. (A) کیا 2008 میں پہلی بار ھوم بائیرز کریڈٹ حاصل کیا؟
7. (B) تخمینہ شدہ ٹیکس ادائیگیاں کیں یا گزشتہ سال کے ریفنڈ (واپسی رقم) کے لیے، اس سال کے ٹیکس پر اپلائی کیا؟     اگر کیا تو کتنا؟
8. (A) گزشتہ سال فارم 1040 شیڈیول ڈی پر کوئی "کیپٹل لاس کیری-اووَر" پر مشتمل کوئی فیڈرل ریٹرن فائل کیا؟
9. (A) کیا مارکیٹ پلیس (ایکسچینج) کے ذریعہ سے ہیلتھ کوریج حاصل کی؟ [فارم 
1095-A 
فراہم کریں]
آپ کے ریٹرن کی تیاری سے متعلق اضافی معلومات اور سوالات
1. کیا آپ IRS سے انگلش زبان کے علاوہ کسی دیگر زبان میں تحریری کمیونیکیشن (مواصلات) حاصل کرنا چاہیں گے؟
اگر ہاں، تو کون سی زبان میں؟
2. پریزیڈینشیل الیکشن کمپین فنڈ (اگر آپ کسی باکس کو چیک (نشان زد) کریں گے، تو آپ کا ٹیکس یا ری-فنڈ تبدیل نہیں ہوگا)
یہاں یہ چیک کریں کہ اگر آپ، یا آپ کا شریک حیات، مشترکہ فائلنگ کر رہے ہوں، تو کیا
$3
اس فنڈ میں جانا چاہیں گے۔
3. اگر کوئی فنڈ آپ کے لیے قابل ادائیگی ہے، تو کیا آپ چاہیں گے:
a. ڈائریکٹ ڈپوزٹ
b.  
U.S. خریدنا سیوونگ بانڈز
c. اپنے ریٹرن کی رقم کو مختلف اکاؤنٹس میں تقسیم کرنا
4. اگر آپ پر کوئی بیلنس بقایا ہے، تو کیا آپ اپنے بینک اکاؤنٹ سے براہ راست کوئی ادائیگی کرنا چاہیں گے؟
5. کیا آپ ایسے علاقے میں رہے تھے جسے وفاقی طور پر فیڈرل ڈیزاسٹر ایریا (آفات زدہ علاقہ) قرار دیا گیا تھا؟
اگر ہاں، تو کہاں پر؟
6. آپ نے، یا آپ کے شریک حیات نے، اگر مشترکہ طور پر فائیلنگ کی ہو، تو کیا IRS کی جانب سے کوئی خط موصول کیا؟
7. ووٹ کیسے ڈالیں اور/یا ووٹ ڈالنے کے لیے رجسٹر کیسے کرنا ہے، کیا آپ اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا پسند کریں گے؟
بلا معاوضہ (فری) میں بہت سی ٹیکس تیار کرانے والی سائٹیں گرانٹ کا پیسہ یا دیگر وفاقی مالی امداد حاصل کر کے کام کرتی ہیں۔ مندرجہ ذیل سوالات سے حاصل کردہ ڈیٹا کو اس سائٹ کی جانب سے استعمال کیا جاسکتا ہے، تاکہ وہ ان گرانٹس (امدادی رقم) کے لیے درخواست کرسکے یا مالی امداد کی رقم حاصل کرنا جاری رکھ سکے۔  آپ کا جواب محض شماریاتی مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ یہ سوالات اختیاری نوعیت کے ہیں۔
8. کیا آپ کہیں گے کہ آپ انگلش میں بات چیت جاری رکھ سکتے ہیں ، سمجھنے اور بولنے، دونوں مقاصد کے لیے؟
9. کیا آپ کہیں گے کہ آپ انگلش زبان میں کوئی اخبار یا کتاب پڑھ سکتے ہیں؟
10. کیا آپ یا آپ کے گھر کا کوئی بھی فرد معذور ہے؟
11. کیا آپ یا آپ کا شریک حیات، امریکی فوجی تجربہ کار ہے؟ مسلح افواج کا؟
12. آپ کی نسل؟
13. آپ کے شریک حیات کی نسل؟
14. آپ کی قومیت؟
15. آپ کے شریک حیات کی قومیت؟
اضافی آراء
پرائیویسی ایکٹ اینڈ پیپر ورک ریڈکشن ایکٹ نوٹس
1974 کے پرائیویسی ایکٹ کے تقاضے کے تحت جب ہم کوئی معلومات طلب کریں گے تو اس معلومات کے طلب کرنے کا اپنا قانونی حق بھی بتائیں گے، کہ ہم کیوں اس کو طلب کر رہے ہیں، اور اسے کس مقصد کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ ہم آپ کو لازماً یہ بھی بتائیں گے کہ اگر ہمیں یہ موصول نہ ہوں تو پھر کیا ہوسکتا ہے، اور یہ کہ آیا آپ کے جوابات رضاکارانہ ہیں، یا کسی بینیفٹ (فائدہ) حاصل کرنے کے لیے مطلوب ہیں، یا لازمی ہیں۔ معلومات طلب کرنے کے لیے ہمارا قانونی حق 5 U.S.C. ہے۔ 301۔ ہم اس معلومات کو طلب کر رہے ہیں تاکہ آپ کی دلچسپی اور/یا IRS والنٹیئر (رضاکارانہ طور پر) انکم ٹیکس کی تیاری اور آؤٹ ریچ (دور دراز) پروگراموں میں شرکت کے حوالے سے، آپ سے رابطہ کرنے میں ہماری مدد ہوسکے۔ آپ کی فراہم کردہ اس معلومات کو دیگر لوگ، جو والنٹیئر ریٹرن کی تیاری کی سائیٹس یا آؤٹ ریچ (دور دراز) سرگرمیوں میں اسٹاف (عملہ) کی تشکیل اور رابطہ سرگرمیوں میں متعین ہیں، کو فراہم کی جا سکتی ہے۔ اس معلومات کو مؤثر کنٹرول قائم کرنے، خط و کتابت کرنے اور رضاکاروں کی شناخت کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ آپ کا جواب رضاکارانہ ہے۔ تاہم، اگر آپ مطلوبہ معلومات فراہم نہیں کرتے، تو IRS  ان پروگراموں میں آپ کی معاونت کو زیر استعمال نہیں لا سکتا۔ اس پیپرورک ریڈکشن ایکٹ (تخفیف کاغذ کا قانون) کا یہ تقاضا ہے کہ IRS عوامی معلومات کی تمام درخواستوں کو کسی OMB کنٹرول نمبر سے ظاہر کرے۔ اس مطالعے کے لیے OMB کنٹرول نمبر 1964-1545 ہے۔ اس کے علاوہ، اگر آپ اس اسٹڈی سے متعلقہ اوقات کے تخمینوں کے بارے میں کوئی رائے رکھتے ہوں، یا اس عمل کو آسان تر بنانے کی تجاویز دینا چاہتے ہوں، تو براہ کرم انٹرنل ریونیو سروس کی ٹیکس پروڈکٹس کی رابطہ کمیٹی، کو خط لکھیں:
SE:W:CAR:MP:T:T:SP, 1111 Constitution Ave. NW, Washington, DC 20224
فارم 15080
(اکتوبر 2022)
فارم15080. (اکتوبر 2022 ) کیٹلاگ نمبر 54218C.
Department of the Treasury - Internal Revenue Service
VITA/TCE ٹیکس (محصول) کی تیاری کے لیے ویب سائٹس کو ٹیکس ریٹرن کی معلومات منکشف کرنے کا کانسینٹ (رضامندی)
وفاقی انکشاف (فیڈرل ڈسکلوژر):
وفاقی قانون یہ تقاضہ کرتا ہے کہ آپ کو یہ رضامندی فارم فراہم کیا جائے۔ بجز اس کے کہ قانون اس کی اجازت و اختیار دیتا ہو، ہم ماسوائے آپ کے ٹیکس ریٹرن کی تیاری اور فائلنگ کے علاوہ کسی بھی دیگر مقصد کے لئے، آپ کے ٹیکس ریٹرن کی معلومات آپ کی رضامندی کے بغیر، تھرڈ پارٹیز (دیگر کسی تیسرے فریق) پر منکشف نہیں کرسکتے۔ اگر آپ اپنے ٹیکس ریٹرن سے متعلقہ معلومات کو منکشف کرنے کی رضامندی دیتے ہیں، تو ممکن ہے وفاقی قانون، آپ کے ٹیکس ریٹرن کی معلومات کو، دیگر کسی مقصد سے استعمال یا تقسیم کئے جانے سے تحفط نہ دے سکے۔
ہماری خدمات برائے ٹیکس (محصول) کی تیاری میں شامل ہونے کے لیے اس فارم کو مکمل کرنا آپ سے مطلوب نہیں ہے۔ اگر ہم آپ کی رضامندی نامہ کے تحت ہماری خدمات برائے ٹیکس کی تیاری میں تبدیلی/ ترمیم  کر کے، اس فارم پر آپ کے دستخط حاصل کریں گے، تو آپ کا رضامندی نامہ قابل اطلاق نہیں رہے گا۔ اگر آپ اپنے ٹیکس ریٹرن کی معلومات کو منکشف کرنے پر رضامند ہوں، تو آپ کا کانسینٹ (رضامندی نامہ) آپ کے وضاحت کردہ عرصہ معیاد تک قابل اطلاق رہے گا۔ اگر آپ اپنے رضامندی نامہ پر کوئی عرصہ معیاد واضح نہیں کرتے، تو آپ کے تاریخ دستخط سے لے کر آئیندہ ایک سال تک آپ کا رضامندی نامہ قابل اطلاق رہے گا۔
شرائط:
گلوبل کیری فاروَرڈ کا ڈیٹا، ٹیکس سلیئر ایل ایل سی (TaxSlayer LLC) کے لیے، جو کہ VITA/TCE ٹیکس سافٹویئر کا فراہم کنندہ ہے، یہ ممکن بناتا ہے کہ وہ آپ کے ٹیکس ریٹرن کی معلومات کو کسی بھی والنٹیئر (رضاکار) سائٹ، جو IRS کے VITA/TCE پروگرام کی شریک کار ہو اور جسے آپ اگلے ٹیکس سیزن میں اپنے ٹیکس ریٹرن کی تیاری کے لیے منتخب کیا ہو، اس کو آپ کے ٹیکس ریٹرن کی معلومات کی دستیابی حاصل رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلے سال کے لیے آپ ٹیکس سلیئر (TaxSlayer) کو استعمال کرتے ہوئے کسی بھی والنٹیئر سائٹ کو وزٹ کر سکتے ہیں اور تاحال اپنے موجودہ/حالیہ ٹیکس ریٹرن کی معلومات فراہم کرسکتے ہیں، اس سے قطع نظر کہ آپ اس سال اپنا ٹیکس ریٹرن کہاں سے فائل کرتے ہیں۔ یہ کانسینٹ (رضامندی نامہ) نومبر 30، 2024 ء تک کارآمد ہے۔
اس ٹیکس ریٹرن کی معلومات جس کو منکشف (ظاہر) کیا جائے گا اس میں شامل ہے، لیکن محدود نہیں، ڈیموگرافک (آبادیاتی)، فنانشیل (مالیاتی) اور آپ سے متعلق نجی نوعیت کی دیگر قابل شناخت معلومات، آپ کے ٹیکس ریٹرن اور ذرائع آمدنی کی معلومات، جس کو آپ کے ٹیکس ریٹرن کی تیاری کے مقصد سے متعلقہ سافٹویئر میں داخل کیا گیا تھا۔ اس معلومات میں آپ کا نام، پتہ، تاریخ پیدائش، فون نمبر، سوشل سیکیورٹی نمبر SSN، فائلنگ اسٹیٹس، پیشہ، ایمپلائر (آجر) کا نام اور پتہ، اور متعلقہ تمام رقوم اور ذرائع آمدنی،  کٹوتیاں اور کریڈٹس جس کا ٹیکس ریٹرن پر آپ نے کلیم (دعوی) کیا تھا، یا اس کے اندر موجود تھا، شامل ہیں۔ اس ٹیکس ریٹرن کی معلومات جس کو منکشف کیا جائے گا اس میں، نام، SSN نمبر، تاریخ پیدائش، اور رشتہ داروں میں سے اس پر منحصر کوئی بھی افراد جن کا آپ نے ٹیکس ریٹرن پر دعوی کیا تھا، ان کی معلومات بھی شامل ہے۔
اس سال آپ کا ٹیکس ریٹرن تیار کرنے والے VITA/TCE پارٹنر کو کوئی کانسینٹ (رضامندی نامہ) آپ کو فراہم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ گلوبل کیری فاروَرڈ صرف اس صورت میں آپ کی مدد کرے گا جب آپ ٹیکس سلیئر TaxSlayer استعمال کرنے والے کسی دیگر VITA یا TCE پارٹنر سے رجوع کریں گے۔
رضامندی نامہ کے عرصہ دورانیہ کی حدود: میں/ہم، جو کہ ٹیکس پیئر (محصول دہندہگان) ہیں، اپنے ٹیکس ریٹرن کی معلومات کے انکشاف کے لیے متعلقہ رضامندی نامہ کے عرصہ دورانیہ کو مذکورہ بالا پیش کردہ تاریخ (30 نومبر، 2024) سے قبل کسی تاریخ تک محدود نہیں کرنا چاہتے۔ اگر میں/ہم، انکشاف کی رضامندی نامہ کے عرصہ دورانیہ کو قبل ازیں کسی تاریخ پر محدود کرنا چاہیں گے، تو میں/ہم دراصل رضامندی سے انکار کردیں گے۔
انکشاف کے دائرہ کار کی حدود: میں/ہم، جو کہ ٹیکس پیئر (محصول دہندہگان) ہیں، اپنے ٹیکس ریٹرن سے متعلق معلومات کے انکشاف کی گنجائش کو مذکورہ بالا پیش کردہ حد سے مزید زیادہ محدود کرنا نہیں چاہتے۔ اگر میں/ہم ٹیکس ریٹرن کی معلومات کے انکشاف کی گنجائش کو مذکورہ بالا پیش کردہ سے مزید زیادہ محدود کرنا چاہیں گے، تو دراصل میں/ہم رضامندی سے انکار کر دیں گے۔
کانسینٹ (رضامندی):
میں/ہم، جو کہ ٹیکس پیئر (محصول دہندہگان) ہیں، مندرجہ بالا معلومات کو پڑھ چکے ہیں۔
میں/ہم، اس ٹیکس ریٹرن، جیسا کہ گلوبل کیری فاروَرڈ کی مذکورہ بالا شرائط کی وضاحت کے مطابق، کی معلومات کے منکشف کئے جانے کے لیے حلفیہ طور پر  رضامند ہیں اور متعلقہ ٹیکس تیار کرنے والے کو اپنی جانب سے ٹیکس تیاری کے سافٹویئر میں ایک پن نمبر داخل کرنے کی اجازت دیتے ہیں تاکہ تصدیق کی جا سکے کہ میں/ہم، اس انکشاف کی شرائط سے رضامند ہیں۔
اگر آپ کے خیال میں آپ کے ٹیکس ریٹرن کی معلومات منکشف (ڈسکلوز) ہوچکی ہے یا قانوناً ناجائز طور پر یا آپ کی اجازت کے بغیر، استعمال کی گئی ہے، تو آپ ٹریژری انسپکٹر جنرل برائے ٹیکس انتظامیہ (TIGTA) سے ٹیلیفون نمبر پر 1-800-366-4484 پر، یا بذریعہ ای میل complaints@tigta.treas.gov رابطہ کرسکتے ہیں۔
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