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ទ្រមង់ែបបបទ 14446 
(ែខវ �ច�ិកា ឆា�ំ  2022)

Department of the Treasury - Internal Revenue Service

ទ្រមង់ែបបបទយល់្រពមស្រមាប់អ�កជាប់ពន� VITA/TCE ែបបនិម�ិត
ទ្រមង់ែបបបទេនះ្រត�វ�នទាមទារេ�េពលែដលការ្របកាសពន�របស់អ�កជាប់ពន�្រត�វ�នប��ប់ និង/ឬគុណភាព្រត�វ�នពិនិត្យេមីលេ�ក�ងុមជ្ឈដា� នែបប្របេយាល។ 
ទីតំាងេនះ្រត�វពន្យល់ដល់អ�កជាប់ពន�អំពីនីតិវ �ធីែដល្រត�វ�នេ្របី េដីម្បេីរ�បចំដាក់លិខិត្របកាសពន�របស់អ�កជាប់ពន�។ ្របសិនេបីអាចអនុវត��ន 
អ�កស�័្រគចិត�្រត�វផ�ល់េយាបល់ដល់អ�កជាប់ពន�អំពីហានិភ័យពាក់ព័ន�នឹងការេផ�រទិន�ន័យរបស់ពួកេគពីទីតំាងមួយេ�ទីតំាងមួយេផ្សងេទ�ត។

ែផ�កទី 1 - ្រត�វែតបំេពញេដាយទីតំាង VITA/TCE៖
េឈា� ះទីតំាង

អាសយដា� នទីតំាង (ផ�ូវ ទី្រក �ង រដ� េលខកូដតំបន់)

េលខអត�ស�� ណកម�ទីតំាង (SIDN) េឈា� ះអ�កស្រមបស្រម�លទីតំាង

េឈា� ះទំនាក់ទំនងក�ងុទីតំាង េលខទូរសព�ទំនាក់ទំនងទីតំាង

ទីតំាងេនះកំពុងេ្របីវ�ធីសា្រស� VITA/TCE ែបបនិម�ិតខាងេ្រកាម េដីម្ីបេរ�បចំដាក់លិខិត្របកាសពន�របស់អ�ក៖
A.  ទីតំាង្របមូល៖ ទីតំាងេនះេ្របី្រ�ស់ដំេណីរការដាក់េចញែដលរមួប��ូលទីតំាង ែដលរក�ព័ត៌មានែដលអាចកំណត់អត�ស�� ណផា� ល់ខ�ួន�ន (េលខសន�ិសុខសង�ម 

ែបបបទ W-2 ជាេដីម) េដីម្បេីរ�បចំដាក់លិខិត្របកាសពន�េ�ទីតំាងដែដល បុ៉ែន�េ�េពលេ្រកាយ។ េ�ក�ងុដំេណីរការេនះ អ�កនឹង្រតឡប់មកទីតំាងដែដល 
េដីម្បពិីនិត្យគុណភាព និង/ឬចុះហត�េលខាេលីលិខិត្របកាសពន�ែដល�នប��ប់។ ទីតំាងេនះ្រត�វែតពន្យល់អំពីវ �ធីសា្រស�ែដលវាេ្របីេដីម្បទីាក់ទងអ�ក 
្របសិនេបី្រត�វការព័ត៌មានបែន�ម។

ចំណំា៖ ទីតំាងែដលអ�កជាប់ពន�មិនទុក្រទព្យក�ងុទីតំាងេនាះ ជាឧទាហរណ៍ រង់ចំាេ�ក�ងុបន�ប់េផ្សង ឬក�ងុយានជំនិះេផ្សង មិន្រត�វ�នចាត់ទុកថាជាកែន�ងដាក់េចញេឡយី។ 
េដាយសារអ�កជាប់ពន�េ�ែតស�ិតេ�ទីតំាងេនាះ ពួកេគមិនត្រម�វឱ្យបំេពញទ្រមង់ែបបបទ 14446 េទ។ ្របសិនេបីអ�កជាប់ពន�ទុកឯកសារពន�របស់ពួកេគេ�ទីតំាងេនាះ 
េហីយបនា� ប់មកទុក្រទព្យក�ងុទីតំាងេនាះេដាយេហតុផលណាមួយ អ�កជាប់ពន�្រត�វែតបំេពញទ្រមង់ែបបបទ 14446។

B.  ទីតំាងទទួល៖ វ �ធីសា្រស�េនះរមួប��ូលទំាងអ�កជាប់ពន�េដាយបន្សល់ទុកនូវព័ត៌មានែដលអាចកំណត់អត�ស�� ណផា� ល់ខ�ួនរបស់ពួកេគ�ន (េលខសន�ិសុខសង�ម 
ទ្រមង់ែបបបទ W-2 និងឯកសារេផ្សងេទ�ត) េ�ទីតំាង េដីម្បេីរ�បចំនិង/ឬពិនិត្យេមីលគុណភាពៃនការ្របកាសពន�េ�ទីតំាងេផ្សងេទ�ត។ េ�ក�ងុដំេណីរការេនះ 
ព័ត៌មានអំពីលិខិត្របកាសពន�របស់អ�កជាប់ពន�អាចនឹង្រត�វ�នប��ូនេ�ទីតំាងេផ្សងេទ�តេដាយមូលេហតុមួយឬេ្រចីនដូចតេ�៖ សមា� សអ�កជាប់ពន� 
េរ�បចំដាក់លិខិត្របកាសពន� ឬេធ�ីការ្រត�តពិនិត្យគុណភាព។ អ�កជាប់ពន�អាច្រតឡប់មកទីតំាងទទួលវ�ញ េដីម្បេីធ�ីការ្រត�តពិនិត្យគុណភាព 
ឬពិនិត្យេមីលនិងចុះហត�េលខាេលីលិខិត្របកាសពន�ែដល�នបំេពញរចួ។

C.  ការេរ�បចំដាក់លិខិត្របកាសពន� និង/ឬការពិនិត្យគុណភាពស្រមាប់ែតេ�ទីតំាងបុ៉េណា� ះ៖ ទីតំាងេនះអាចទទួល�ន្រ�ក់ចំេណញពីទីតំាងទទួលមួយឬេ្រចីន 
េដីម្បេីរ�បចំនិង/ឬពិនិត្យគុណភាពលិខិត្របកាសពន�។ ជាទូេ� ទីតំាងេនះមិនមានការេរ�បចំជាមុន ឬការណាត់ជួបពីអ�កជាប់ពន�េផ្សងេទ�តេ�ក�ងុទីតំាងរបស់ពួកេគេឡយី។

D.  ទីតំាងរមួគា� ៖ ទីតំាងេនះេរ�បចំដាក់លិខិត្របកាសពន�ស្រមាប់កែន�ងទទួលអចិៃ�ន�យ៍ ឬបេណា� ះអាសន�េផ្សងេទ�ត 
និងជួយេរ�បចំជាមុននិងណាត់ជួបែតអ�កជាប់ពន�េ�ក�ងុទីតំាងរបស់ពួកេគបុ៉េណា� ះ។

E.  ដំេណីរការ VITA/TCE ែបបនិម�ិត 100% វ �ធីសា្រស�េនះរមួប��ូលអន�រកម�េដាយ្របេយាលជាមួយអ�កជាប់ពន� និងអ�កស�័្រគចិត�របស់ VITA/ TCE 
ក�ងុអំឡុងេពលទទួលយក សមា� សន៍ ការេរ�បចំដាក់លិខិត្របកាសពន� ការ្រត�តពិនិត្យគុណភាព និងចុះហត�េលខាេលីលិខិត្របកាសពន�។ 
ទីតំាងេនះ្រត�វែតពន្យល់ពីដំេណីរការ និងការយល់្រពម។ សកម�ភាពេនះរមួប��ូលទំាងនីតិវ �ធីែបបនិម�ិតេដីម្បបី��ូនឯកសារែដល្រត�វការ (េលខសន�ិសុខសង�ម 
ទ្រមង់ែបបបទ W-2 និងឯកសារេផ្សងេទ�ត) តាមរយៈ្របព័ន�ែចករ�ែលកឯកសារែដលមានសុវត�ិភាពដល់អ�កស�័្រគចិត�ែដល�នចាត់តំាងេដីម្បពិីនិត្យេមីល។
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ែផ�កទី 2៖ ការដំេណីរការទីតំាង៖

ពន្យល់ពីរេប�បែដលដំេណីរការនីមួយៗនឹង្រត�វអនុវត�តាម េដីម្បជួីយដល់អ�កជាប់ពន�ពីចមា� យ។ រេប�បែដលទីតំាងេនះនឹង្រត�វ្រគប់្រគង៖
1. កាលវ�ភាគណាត់ជួប

2. ការធានាសុវត�ិភាពេលីកិច�្រពមេ្រព�ងយល់្រពមបង់ពន�

3. ដំេណីរការទទួលយកការអនុវត� (ធានាសុវត�ិភាពរាល់ឯកសារទំាងអស់)

4. ការេផ��ងផា� ត់ភាព្រតឹម្រត�វរបស់អ�កជាប់ពន� (ការពិនិត្យេមីលនូវការកំណត់អត�ស�� ណរបូថត និងបណ�សន�ិសុខសង�ម/ITINS)

5. ការអនុវត�កិច�សមា� សជាមួយអ�កជាប់ពន�

6. ការេរ�បចំដាក់លិខិត្របកាសពន�

7. ការអនុវត�ការ្រត�តពិនិត្យគុណភាព

8. ការែចករ�ែលកលិខិត្របកាសពន�ែដល�នប��ប់

9. ការចុះហត�េលខាេលីលិខិត្របកាសពន�

10. ការបំេពញលិខិត្របកាសពន�តាម្របព័ន�េអឡចិ្រត�និក
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ទំព័រទីបីៃនទ្រមង់ែបបបទេនះនឹង្រត�វ�នរក�ទុកេ�ទីតំាងែដលមានឯកសារចំា�ច់េផ្សងេទ�ត។

ែផ�កទី 3៖ ការយល់្រពមពីអ�កជាប់ពន�៖

េស�ីសំុឱ្យ្រត�តពិនិត្យលិខិត្របកាសពន� េដីម្ីបភាព្រតឹម្រត�វ៖

េដីម្បធីានាថាអ�កកំពុងទទួល�នេសវាកម�ែដលមានគុណភាព និងលិខិត្របកាសពន�ែដល�នេរ�បចំយ៉ាង្រតឹម្រត�វេ�កែន�ងស�័្រគចិត� បុគ�លិក IRS 
េ្រជីសេរ �សកែន�ងេរ�បចំពន�េដាយឥតគិតៃថ�េដាយៃចដន្យ េដីម្បពិីនិត្យេមីល។ ្របសិនេបីរកេឃីញប��  ទីតំាងេនះនឹងេធ�ីការែកត្រម�វតាមការចំា�ច់។ IRS 
មិនរក�ទុកព័ត៌មានផា� ល់ខ�ួនណាមួយពីលិខិត្របកាសពន�ែដល�ន្រត�តពិនិត្យរបស់អ�កេទ េហីយការេធ�ីែបបេនះអនុ�� តឱ្យពួកេគវាយតៃម�កម�វ �ធី 
េរ�បចំដាក់លិខិត្របកាសពន� VITA/TCE របស់េយីងស្រមាប់ការ្របកាសពន�ែដល�នេរ�បចំយ៉ាង្រតឹម្រត�វ។ 
្របសិនេបីអ�កមិនចង់ឱ្យលិខិត្របកាសពន�របស់អ�ករមួប��ូលជាែផ�កមួយៃនដំេណីរការ្រត�តពិនិត្យេទ វានឹងមិនប៉ះពាល់ដល់េសវាកម�ែដលផ�ល់ជូនអ�កេ�ទីតំាងេនះេទ។ 
្របសិនេបីទីតំាងែដលេរ�បចំដាក់លិខិត្របកាសពន�េនះ្រត�វ�នេ្រជីសេរ �ស េតីអ�កយល់្រពមឱ្យមានការ្រត�តពិនិត្យភាព្រតឹម្រត�វេដាយបុគ�លិក IRS ែដរឬេទ?

�ទ/ចាស េទ

ការបងា� ញព័ត៌មានអំពីការយល់្រពមែបបនិម�ិត៖

្របសិនេបី អ�ក យល់្រពម េរ�បចំ ដាក់ លិខិត ្របកាស ពន� របស់ អ�ក េហីយ ឯកសារ ពន� របស់ អ�ក ្រត�វ �ន ចាត់ែចង តាម លក�ណៈ ខាងេលី េនាះ ហត�េលខា និង 
/ឬកិច� ្រពមេ្រព�ង របស់ អ�ក ត្រម�វ ឱ្យ មានេ� េលី ឯកសារ េនះ។ ការ ចុះហត�េលខា េលី ឯកសារ េនះ មានន័យថា 
អ�ក យល់្រពម តាម នីតិវ �ធី ែដល មាន ែចង ខាងេលី ស្រមាប់ ការេរ�បចំ ដាក់ លិខិត ្របកាស ពន� ជូន អ�ក។ (្របសិនេបី េនះ ជា លិខិត ្របកាស ពន� របស់ អ�ក ែដល េរ�បការ ជាមួយគា�  
ែដល ប�ី ្របពន� ទំាងពីរ ្រត�វ ចុះហត�េលខា និង ចុះ កាលបរ �េច�ទ េលី ឯកសារ េនះ។) ្របសិនេបី អ�ក េ្រជីសេរ �ស មិន ចុះហត�េលខា េលីទ្រមង់ ែបបបទ េនះ េទ 
េនាះ េយីង ្របែហលជា មិន អាច េរ�បចំ ដាក់ លិខិត ្របកាស ពន� របស់ អ�ក េដាយ េ្របី នីតិវ �ធី េនះ �ន េឡយី។ េដាយសារែត េយីង កំពុង េរ�បចំ ដាក់ លិខិត ្របកាស ពន� ែបប និម�ិត របស់ អ�ក 
េយីង ្រត�វែត ធានា េលី ការយល់្រពម របស់ អ�ក ែដល យល់្រពម េលី នីតិវ �ធី េនះ។ ្របសិនេបី អ�ក យល់្រពម េ្របី ្របព័ន� និម�ិត ែដល មិនែមន ជា IRS េដីម្ប ីបងា� ញ 
ឬេ្របី ព័ត៌មាន អំពី ការ្របកាស ពន� របស់ អ�ក េនាះ ច�ប់ សហព័ន� អាច នឹង មិន ការពារ ព័ត៌មាន អំពី ការ្របកាស ពន� របស់ អ�ក ពី ការេ្របី ្រ�ស់ 
ឬែចកចាយ បន� ក�ងុករណី ែដល ្របព័ន� ទំាងេនះ ្រត�វ �ន េគ លួច ឬរ�េលាភបំពាន េដាយ គា� ន ការយល់ ដឹងពី េយីង េឡយី។ 
្របសិនេបី អ�ក យល់្រពម នឹង ការ បងា� ញ ព័ត៌មាន អំពី ការ្របកាស ពន� របស់ អ�ក េនាះ ការយល់្រពម របស់ អ�កមាន សុពលភាព ក�ងុរយៈេពល ែដល អ�ក ប�� ក់។ 
្របសិនេបី អ�ក មិន ប�� ក់ ពី រយៈេពល ៃន ការយល់្រពម េទ េនាះ ការយល់្រពម របស់ អ�កមាន សុពលភាព រយៈេពល មួយឆា�ំ  គិត ចាប់ពី ៃថ� ចុះហត�េលខា។ ្របសិនេបី អ�កេជ� ថា 
ព័ត៌មាន អំពី ការ្របកាស ពន� របស់ អ�ក ្រត�វ �ន េគ បងា� ញ ឬេ្របី្រ�ស់ មិន ្រតឹម្រត�វ តាម លក�ណៈ ែដល មិន មានការ អនុ�� ត ឬេដាយ ច�ប់ ឬេដាយ គា� ន ការអនុ�� ត ពី អ�ក 
េនាះ អ�ក អាច ទាក់ទង អគ�នាយក ដា� ន រតនាគារ ស្រមាប់ រដ��ល ពន� (Treasury Inspector General for Tax Administration, TIGTA) តាម េលខទូរសព� 
1-800-366-4484 ឬតាម អីុែមល complaints@tigta.treas.gov។ ខណៈ េពល ែដល IRS 
ទទួលខុស្រត�វ ក�ងុ ការ ផ�ល់ នូវ ត្រម�វការ ្រត�តពិនិត្យ ដល់ ជំនួយ ពន� េលី ្រ�ក់ចំណូល ស�័្រគចិត� (VITA) និង ការ ្របឹក� ពន� ស្រមាប់ កម�វ �ធី មនុស្សចាស់ (TCE) 
ទីតំាង ទំាងេនះ ្រត�វ �ន ដំេណីរការ េដាយៃដ គូ ឧបត�ម� របស់ IRS ែដល ្រគប់្រគង ត្រម�វការ ្របតិបត�ិ ការ តាម ទីតំាង របស់ IRS និង ស�ង់ដារ ្រកមសីលធម៌ ស�័្រគចិត�។ េលីស ពីេនះ 
ទីតំាង ៃន កែន�ង ទំាងេនះ អាច នឹង មិន ស�ិតេ� ក�ងុ ឬេ� េលី ្រទព្យសម្បត�ិ របស់ សហព័ន� េឡយី។ 

ខ�ុំយល់្រពមេ្របីនីតិវ �ធីែបបនិម�ិត VITA/TCE របស់ទីតំាងេនះ �ទ/ចាស េទ
េឈា� ះ

ៃថ�ែខឆា�ំ កំេណីត េលខសន�ិសុខសង�មបួនខ�ង់ចុងេ្រកាយ/េលខ ITIN
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ឬ
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េឈា� ះ (ប�ីឬ្របពន�្របសិនេបីេរ�បការជាមួយគា� )

ៃថ�ែខឆា�ំ កំេណីត េលខសន�ិសុខសង�មបួនខ�ង់ចុងេ្រកាយ/េលខ ITIN

កាលបរ�េច�ទ េលខទូរសព�

អាសយដា� នអីុែមល

ហត�េលខា (េអឡចិ្រត�និក)

ឬ
ហត�េលខា (្របេភទ/េ�ះពុម�)

mailto:complaints@tigta.treas.gov
mailto:complaints@tigta.treas.gov
mailto:complaints@tigta.treas.gov
mailto:complaints@tigta.treas.gov
mailto:complaints@tigta.treas.gov

D
R
A
F
T
C
O
P
Y
N
O
T

F
O
R

R
E
L
E
A
S
E
Catalog Number 39569C
www.irs.gov
Form 14446 (km) (Rev. 11-2022)
ទំព័រ 
D
R
A
F
T
C
O
P
Y
N
O
T

F
O
R

R
E
L
E
A
S
E
Catalog Number 39569C
www.irs.gov
Form 14446 (km) (Rev. 11-2022)
ទម្រង់បែបបទ 14446
(ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2022)
ទម្រង់បែបបទ 14446 (ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2022) លេខកាតាឡុក 39569C. 
Department of the Treasury - Internal Revenue Service
ទម្រង់បែបបទយល់ព្រមសម្រាប់អ្នកជាប់ពន្ធ VITA/TCE បែបនិម្មិត
ទម្រង់បែបបទនេះត្រូវបានទាមទារនៅពេលដែលការប្រកាសពន្ធរបស់អ្នកជាប់ពន្ធត្រូវបានបញ្ចប់ និង/ឬគុណភាពត្រូវបានពិនិត្យមើលនៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋានបែបប្រយោល។ ទីតាំងនេះត្រូវពន្យល់ដល់អ្នកជាប់ពន្ធអំពីនីតិវិធីដែលត្រូវបានប្រើ ដើម្បីរៀបចំដាក់លិខិតប្រកាសពន្ធរបស់អ្នកជាប់ពន្ធ។ ប្រសិនបើអាចអនុវត្តបាន អ្នកស្ម័គ្រចិត្តត្រូវផ្តល់យោបល់ដល់អ្នកជាប់ពន្ធអំពីហានិភ័យពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្ទេរទិន្នន័យរបស់ពួកគេពីទីតាំងមួយទៅទីតាំងមួយផ្សេងទៀត។
ផ្នែកទី 1 - ត្រូវតែបំពេញដោយទីតាំង VITA/TCE៖
ទីតាំងនេះកំពុងប្រើវិធីសាស្ត្រ VITA/TCE បែបនិម្មិតខាងក្រោម ដើម្បីរៀបចំដាក់លិខិតប្រកាសពន្ធរបស់អ្នក៖
A.  ទីតាំងប្រមូល៖ ទីតាំងនេះប្រើប្រាស់ដំណើរការដាក់ចេញដែលរួមបញ្ចូលទីតាំង ដែលរក្សាព័ត៌មានដែលអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនបាន (លេខសន្តិសុខសង្គម បែបបទ W-2 ជាដើម) ដើម្បីរៀបចំដាក់លិខិតប្រកាសពន្ធនៅទីតាំងដដែល ប៉ុន្តែនៅពេលក្រោយ។ នៅក្នុងដំណើរការនេះ អ្នកនឹងត្រឡប់មកទីតាំងដដែល ដើម្បីពិនិត្យគុណភាព និង/ឬចុះហត្ថលេខាលើលិខិតប្រកាសពន្ធដែលបានបញ្ចប់។ ទីតាំងនេះត្រូវតែពន្យល់អំពីវិធីសាស្ត្រដែលវាប្រើដើម្បីទាក់ទងអ្នក ប្រសិនបើត្រូវការព័ត៌មានបន្ថែម។
ចំណាំ៖ ទីតាំងដែលអ្នកជាប់ពន្ធមិនទុកទ្រព្យក្នុងទីតាំងនោះ ជាឧទាហរណ៍ រង់ចាំនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សេង ឬក្នុងយានជំនិះផ្សេង មិនត្រូវបានចាត់ទុកថាជាកន្លែងដាក់ចេញឡើយ។ ដោយសារអ្នកជាប់ពន្ធនៅតែស្ថិតនៅទីតាំងនោះ ពួកគេមិនតម្រូវឱ្យបំពេញទម្រង់បែបបទ 14446 ទេ។ ប្រសិនបើអ្នកជាប់ពន្ធទុកឯកសារពន្ធរបស់ពួកគេនៅទីតាំងនោះ ហើយបន្ទាប់មកទុកទ្រព្យក្នុងទីតាំងនោះដោយហេតុផលណាមួយ អ្នកជាប់ពន្ធត្រូវតែបំពេញទម្រង់បែបបទ 14446។
B.  ទីតាំងទទួល៖ វិធីសាស្រ្តនេះរួមបញ្ចូលទាំងអ្នកជាប់ពន្ធដោយបន្សល់ទុកនូវព័ត៌មានដែលអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេបាន (លេខសន្តិសុខសង្គម ទម្រង់បែបបទ W-2 និងឯកសារផ្សេងទៀត) នៅទីតាំង ដើម្បីរៀបចំនិង/ឬពិនិត្យមើលគុណភាពនៃការប្រកាសពន្ធនៅទីតាំងផ្សេងទៀត។ នៅក្នុងដំណើរការនេះ ព័ត៌មានអំពីលិខិតប្រកាសពន្ធរបស់អ្នកជាប់ពន្ធអាចនឹងត្រូវបានបញ្ជូនទៅទីតាំងផ្សេងទៀតដោយមូលហេតុមួយឬច្រើនដូចតទៅ៖ សម្ភាសអ្នកជាប់ពន្ធ រៀបចំដាក់លិខិតប្រកាសពន្ធ ឬធ្វើការត្រួតពិនិត្យគុណភាព។ អ្នកជាប់ពន្ធអាចត្រឡប់មកទីតាំងទទួលវិញ ដើម្បីធ្វើការត្រួតពិនិត្យគុណភាព ឬពិនិត្យមើលនិងចុះហត្ថលេខាលើលិខិតប្រកាសពន្ធដែលបានបំពេញរួច។
C.  ការរៀបចំដាក់លិខិតប្រកាសពន្ធ និង/ឬការពិនិត្យគុណភាពសម្រាប់តែនៅទីតាំងប៉ុណ្ណោះ៖ ទីតាំងនេះអាចទទួលបានប្រាក់ចំណេញពីទីតាំងទទួលមួយឬច្រើន ដើម្បីរៀបចំនិង/ឬពិនិត្យគុណភាពលិខិតប្រកាសពន្ធ។ ជាទូទៅ ទីតាំងនេះមិនមានការរៀបចំជាមុន ឬការណាត់ជួបពីអ្នកជាប់ពន្ធផ្សេងទៀតនៅក្នុងទីតាំងរបស់ពួកគេឡើយ។
D.  ទីតាំងរួមគ្នា៖ ទីតាំងនេះរៀបចំដាក់លិខិតប្រកាសពន្ធសម្រាប់កន្លែងទទួលអចិន្រ្តៃយ៍ ឬបណ្តោះអាសន្នផ្សេងទៀត និងជួយរៀបចំជាមុននិងណាត់ជួបតែអ្នកជាប់ពន្ធនៅក្នុងទីតាំងរបស់ពួកគេប៉ុណ្ណោះ។
E.  ដំណើរការ VITA/TCE បែបនិម្មិត 100% វិធីសាស្រ្តនេះរួមបញ្ចូលអន្តរកម្មដោយប្រយោលជាមួយអ្នកជាប់ពន្ធ និងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តរបស់ VITA/ TCE ក្នុងអំឡុងពេលទទួលយក សម្ភាសន៍ ការរៀបចំដាក់លិខិតប្រកាសពន្ធ ការត្រួតពិនិត្យគុណភាព និងចុះហត្ថលេខាលើលិខិតប្រកាសពន្ធ។ ទីតាំងនេះត្រូវតែពន្យល់ពីដំណើរការ និងការយល់ព្រម។ សកម្មភាពនេះរួមបញ្ចូលទាំងនីតិវិធីបែបនិម្មិតដើម្បីបញ្ជូនឯកសារដែលត្រូវការ (លេខសន្តិសុខសង្គម ទម្រង់បែបបទ W-2 និងឯកសារផ្សេងទៀត) តាមរយៈប្រព័ន្ធចែករំលែកឯកសារដែលមានសុវត្ថិភាពដល់អ្នកស្ម័គ្រចិត្តដែលបានចាត់តាំងដើម្បីពិនិត្យមើល។
ផ្នែកទី 2៖ ការដំណើរការទីតាំង៖
ពន្យល់ពីរបៀបដែលដំណើរការនីមួយៗនឹងត្រូវអនុវត្តតាម ដើម្បីជួយដល់អ្នកជាប់ពន្ធពីចម្ងាយ។ របៀបដែលទីតាំងនេះនឹងត្រូវគ្រប់គ្រង៖
ទំព័រទីបីនៃទម្រង់បែបបទនេះនឹងត្រូវបានរក្សាទុកនៅទីតាំងដែលមានឯកសារចាំបាច់ផ្សេងទៀត។
ផ្នែកទី 3៖ ការយល់ព្រមពីអ្នកជាប់ពន្ធ៖
ស្នើសុំឱ្យត្រួតពិនិត្យលិខិតប្រកាសពន្ធ ដើម្បីភាពត្រឹមត្រូវ៖
ដើម្បីធានាថាអ្នកកំពុងទទួលបានសេវាកម្មដែលមានគុណភាព និងលិខិតប្រកាសពន្ធដែលបានរៀបចំយ៉ាងត្រឹមត្រូវនៅកន្លែងស្ម័គ្រចិត្ត បុគ្គលិក IRS ជ្រើសរើសកន្លែងរៀបចំពន្ធដោយឥតគិតថ្លៃដោយចៃដន្យ ដើម្បីពិនិត្យមើល។ ប្រសិនបើរកឃើញបញ្ហា ទីតាំងនេះនឹងធ្វើការកែតម្រូវតាមការចាំបាច់។ IRS មិនរក្សាទុកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនណាមួយពីលិខិតប្រកាសពន្ធដែលបានត្រួតពិនិត្យរបស់អ្នកទេ ហើយការធ្វើបែបនេះអនុញ្ញាតឱ្យពួកគេវាយតម្លៃកម្មវិធី រៀបចំដាក់លិខិតប្រកាសពន្ធ VITA/TCE របស់យើងសម្រាប់ការប្រកាសពន្ធដែលបានរៀបចំយ៉ាងត្រឹមត្រូវ។ ប្រសិនបើអ្នកមិនចង់ឱ្យលិខិតប្រកាសពន្ធរបស់អ្នករួមបញ្ចូលជាផ្នែកមួយនៃដំណើរការត្រួតពិនិត្យទេ វានឹងមិនប៉ះពាល់ដល់សេវាកម្មដែលផ្តល់ជូនអ្នកនៅទីតាំងនេះទេ។ ប្រសិនបើទីតាំងដែលរៀបចំដាក់លិខិតប្រកាសពន្ធនេះត្រូវបានជ្រើសរើស តើអ្នកយល់ព្រមឱ្យមានការត្រួតពិនិត្យភាពត្រឹមត្រូវដោយបុគ្គលិក IRS ដែរឬទេ?
ការបង្ហាញព័ត៌មានអំពីការយល់ព្រមបែបនិម្មិត៖
ប្រសិនបើអ្នកយល់ព្រមរៀបចំដាក់លិខិតប្រកាសពន្ធរបស់អ្នក ហើយឯកសារពន្ធរបស់អ្នកត្រូវបានចាត់ចែងតាមលក្ខណៈខាងលើ នោះហត្ថលេខានិង/ឬកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់អ្នកតម្រូវឱ្យមាននៅលើឯកសារនេះ។ ការចុះហត្ថលេខាលើឯកសារនេះមានន័យថា អ្នកយល់ព្រមតាមនីតិវិធីដែលមានចែងខាងលើសម្រាប់ការរៀបចំដាក់លិខិតប្រកាសពន្ធជូនអ្នក។ (ប្រសិនបើនេះជាលិខិតប្រកាសពន្ធរបស់អ្នកដែលរៀបការជាមួយគ្នា ដែលប្តីប្រពន្ធទាំងពីរត្រូវចុះហត្ថលេខា និងចុះកាលបរិច្ឆេទលើឯកសារនេះ។) ប្រសិនបើអ្នកជ្រើសរើសមិនចុះហត្ថលេខាលើទម្រង់បែបបទនេះទេ នោះយើងប្រហែលជាមិនអាចរៀបចំដាក់លិខិតប្រកាសពន្ធរបស់អ្នកដោយប្រើនីតិវិធីនេះបានឡើយ។ ដោយសារតែយើងកំពុងរៀបចំដាក់លិខិតប្រកាសពន្ធបែបនិម្មិតរបស់អ្នក យើងត្រូវតែធានាលើការយល់ព្រមរបស់អ្នកដែលយល់ព្រមលើនីតិវិធីនេះ។ ប្រសិនបើអ្នកយល់ព្រមប្រើប្រព័ន្ធនិម្មិតដែលមិនមែនជា IRS ដើម្បីបង្ហាញ ឬប្រើព័ត៌មានអំពីការប្រកាសពន្ធរបស់អ្នក នោះច្បាប់សហព័ន្ធអាចនឹងមិនការពារព័ត៌មានអំពីការប្រកាសពន្ធរបស់អ្នកពីការប្រើប្រាស់ ឬចែកចាយបន្តក្នុងករណីដែលប្រព័ន្ធទាំងនេះត្រូវបានគេលួច ឬរំលោភបំពានដោយគ្មានការយល់ដឹងពីយើងឡើយ។ ប្រសិនបើអ្នកយល់ព្រមនឹងការបង្ហាញព័ត៌មានអំពីការប្រកាសពន្ធរបស់អ្នក នោះការយល់ព្រមរបស់អ្នកមានសុពលភាពក្នុងរយៈពេលដែលអ្នកបញ្ជាក់។ ប្រសិនបើអ្នកមិនបញ្ជាក់ពីរយៈពេលនៃការយល់ព្រមទេ នោះការយល់ព្រមរបស់អ្នកមានសុពលភាពរយៈពេលមួយឆ្នាំគិតចាប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខា។ ប្រសិនបើអ្នកជឿថា ព័ត៌មានអំពីការប្រកាសពន្ធរបស់អ្នកត្រូវបានគេបង្ហាញ ឬប្រើប្រាស់មិនត្រឹមត្រូវតាមលក្ខណៈដែលមិនមានការអនុញ្ញាត ឬដោយច្បាប់ឬដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីអ្នក នោះអ្នកអាចទាក់ទងអគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារសម្រាប់រដ្ឋបាលពន្ធ (Treasury Inspector General for Tax Administration, TIGTA) តាមលេខទូរសព្ទ 1-800-366-4484 ឬតាមអ៊ីមែល complaints@tigta.treas.gov។ ខណៈពេលដែល IRS ទទួលខុសត្រូវក្នុងការផ្តល់នូវតម្រូវការត្រួតពិនិត្យដល់ជំនួយពន្ធលើប្រាក់ចំណូលស្ម័គ្រចិត្ត (VITA) និងការប្រឹក្សាពន្ធសម្រាប់កម្មវិធីមនុស្សចាស់ (TCE) ទីតាំងទាំងនេះត្រូវបានដំណើរការដោយដៃគូឧបត្ថម្ភរបស់ IRS ដែលគ្រប់គ្រងតម្រូវការប្រតិបត្តិការតាមទីតាំងរបស់ IRS និងស្តង់ដារក្រមសីលធម៌ស្ម័គ្រចិត្ត។ លើសពីនេះ ទីតាំងនៃកន្លែងទាំងនេះអាចនឹងមិនស្ថិតនៅក្នុង ឬនៅលើទ្រព្យសម្បត្តិរបស់សហព័ន្ធឡើយ។ 
ខ្ញុំយល់ព្រមប្រើនីតិវិធីបែបនិម្មិត VITA/TCE របស់ទីតាំងនេះ
ឬ
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