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ែបបបទយល់ ្រពមស្រមាប់ អ�កជាប់ ពន� VITA/TCE ែបបនិ មិ ត
�

ែបបបទេនះ្រត�វ�នទាមទារេ�េពលែដលការ្របកាសពន�របស់ អ�កជាប់ ពន�្រត�វ�នប��ប់ និ ង/ឬគុណភាព្រត�វ�នពិនិត្យេមី លេ�ក�ងមជ្ឈដា
� នែបប្របេយាល។
ុ
� ី ែដល្រត�វ�នេ្របី េដី ម្បីេរ�បចំ ដាក់លិខិត្របកាសពន�របស់ អ�កជាប់ ពន�។ ្របសិ នេបី អាចអនុវត��ន
ទីតាំងេនះ្រត�វពន្យល់ ដល់ អ�កជាប់ ពន�អំពីនីតិវធ
អ�កស�័្រគចិ ត�្រត�វផ�ល់េយាបល់ ដល់ អ�កជាប់ ពន�អំពីហានិ ភ័យពាក់ព័ន�នឹងការេផ�រទិនន
� ័ យរបស់ ពួកេគពីទីតាំងមួយេ�ទីតាំងមួយេផ្សងេទ�ត។

ែផ�កទី 1 - ្រត�វែតបំ េពញេដាយទី តាំង VITA/TCE៖
េឈា�ះទីតាំង

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

េលខអត�ស��ណកម�ទីតាំង (SIDN)

េឈា�ះអ�កស្រមបស្រម�លទីតាំង

េឈា�ះទំនាក់ទំនងក�ងទី
ុ តាំង

េលខទូរសព�ទំនាក់ទំនងទីតាំង

� ី សា្រស� VITA/TCE ែបបនិ មិ ត
ទី តាំងេនះកំ ពុងេ្របី វធ
� ខាងេ្រកាម េដី ម្បីេរ�បចំ ដាក់ លិខិត្របកាសពន�របស់ អ�ក៖

A. ទី តាំង្របមូ ល៖ ទីតាំងេនះេ្របី ្រ�ស់ ដំេណីរការដាក់េចញែដលរ ួមប��ូលទីតាំង ែដលរក�ព័ត៌មានែដលអាចកំណត់អត�ស��ណផា�ល់ ខួ�ន�ន (េលខសន�ិសុខសង�ម
ែបបបទ W-2 ជាេដី ម) េដី ម្បីេរ�បចំ ដាក់លិខិត្របកាសពន�េ�ទីតាំងដែដល ប៉ុែន�េ�េពលេ្រកាយ។ េ�ក�ងដំ
ុ េណីរការេនះ អ�កនឹ ង្រតឡប់ មកទីតាំងដែដល
� ី សា្រស�ែដលវាេ្របី េដី ម្បីទាក់ទងអ�ក
េដី ម្បីពិនិត្យគុណភាព និ ង/ឬចុះហត�េលខាេលី លិខិត្របកាសពន�ែដល�នប��ប់។ ទីតាំងេនះ្រត�វែតពន្យល់ អំពីវធ
្របសិ នេបី ្រត�វការព័ត៌មានបែន�ម។

B. ទី តាំងទទួល៖ វ�ធីសា្រស�េនះរ ួមប��ូលទាំងអ�កជាប់ ពន�េដាយបន្សល់ ទុកនូវព័ត៌មានែដលអាចកំណត់អត�ស��ណផា�ល់ ខួ�នរបស់ ពួកេគ�ន (េលខសន�ិសុខសង�ម
ែបបបទ W-2 និ ងឯកសារេផ្សងេទ�ត) េ�ទីតាំង េដី ម្បីេរ�បចំ និង/ឬពិនិត្យេមី លគុណភាពៃនការ្របកាសពន�េ�ទីតាំងេផ្សងេទ�ត។ េ�ក�ងដំ
ុ េណីរការេនះ
ព័ត៌មានអំពីលិខិត្របកាសពន�របស់ អ�កជាប់ ពន�អាចនឹ ង្រត�វ�នប��ូនេ�ទីតាំងេផ្សងេទ�តេដាយមូលេហតុមួយឬេ្រចី នដូចតេ�៖ សមា�សអ�កជាប់ ពន�

េរ�បចំ ដាក់លិខិត្របកាសពន� ឬេធ�ីការ្រត�តពិនិត្យគុណភាព។ អ�កជាប់ ពន�អាច្រតឡប់ មកទីតាំងទទួលវ�ញ េដី ម្បីេធ�ីការ្រត�តពិនិត្យគុណភាព

ឬពិនិត្យេមី លនិ ងចុះហត�េលខាេលី លិខិត្របកាសពន�ែដល�នបំ េពញរ ួច។

C. ការេរ�បចំ ដាក់ លិខិត្របកាសពន� និ ង/ឬការពិ និត្យគុ ណភាពស្រមាប់ ែតេ�ទី តាំងប៉ុ េណា�ះ៖ ទីតាំងេនះអាចទទួល�ន្រ�ក់ចំេណញពីទីតាំងទទួលមួយឬេ្រចី ន

េដី ម្បីេរ�បចំ និង/ឬពិនិត្យគុណភាពលិ ខិត្របកាសពន�។ ជាទូេ� ទីតាំងេនះមិ នមានការេរ�បចំ ជាមុន ឬការណាត់ជួបពីអ�កជាប់ ពន�េផ្សងេទ�តេ�ក�ងទី
ុ តាំងរបស់ ពួកេគេឡីយ។

D. ទី តាំងរ ួមគា�៖ ទីតាំងេនះេរ�បចំ ដាក់លិខិត្របកាសពន�ស្រមាប់ កែន�ងទទួលអចិ ៃ�ន�យ៍ ឬបេណា
� ះអាសន�េផ្សងេទ�ត
និ ងជួយេរ�បចំ ជាមុននិ ងណាត់ជួបែតអ�កជាប់ ពន�េ�ក�ងទី
ុ តាំងរបស់ ពួកេគប៉ុេណា�ះ។

E. ដំ េណីរការ VITA/TCE ែបបនិ មិ ត
� 100% វ�ធីសា្រស�េនះរ ួមប��ូលអន�រកម�េដាយ្របេយាលជាមួយអ�កជាប់ ពន� និ ងអ�កស�័្រគចិ ត�របស់ VITA/ TCE
ក�ងអំ
ុ ឡុងេពលទទួលយក សមា�សន៍ ការេរ�បចំ ដាក់លិខិត្របកាសពន� ការ្រត�តពិនិត្យគុណភាព និ ងចុះហត�េលខាេលី លិខិត្របកាសពន�។

� ី ែបបនិ មិ ត
ទីតាំងេនះ្រត�វែតពន្យល់ ពីដំេណីរការ និ ងការយល់ ្រពម។ សកម�ភាពេនះរ ួមប��ូលទាំងនី តិវធ
� េដី ម្បីប��ូនឯកសារែដល្រត�វការ (េលខសន�ិសុខសង�ម
ែបបបទ W-2 និ ងឯកសារេផ្សងេទ�ត) តាមរយៈ្របព័ន�ែចករ�ែលកឯកសារែដលមានសុវត�ិភាពដល់ អ�កស�័្រគចិ ត�ែដល�នចាត់តាំងេដី ម្បីពិនិត្យេមី ល។
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ទំព័រ 2

ែផ�កទី 2៖ ការដំ េណីរការទី តាំង៖
ពន្យល់ ពីរេប�បែដលដំ េណីរការនី មួយៗនឹ ង្រត�វអនុវត�តាម េដី ម្បីជួយដល់ អ�កជាប់ ពន�ពីចមា�យ។ រេប�បែដលទីតាំងេនះនឹ ង្រត�វ្រគប់ ្រគង៖
1. កាលវ�ភាគណាត់ជួប

2. ការធានាសុវត�ិភាពេលី កិច�្រពមេ្រព�ងយល់ ្រពមបង់ ពន�

3. ដំ េណីរការទទួលយកការអនុវត� (ធានាសុវត�ិភាពរាល់ ឯកសារទាំងអស់ )

4. ការេផ��ងផា�ត់ភាព្រតឹម្រត�វរបស់ អ�កជាប់ ពន� (ការពិនិត្យេមី លនូវការកំណត់អត�ស��ណរ ូបថត និ ងបណ�សន�ិសុខសង�ម/ITINS)

5. ការអនុវត�កិច�សមា�សជាមួយអ�កជាប់ ពន�

6. ការេរ�បចំ ដាក់លិខិត្របកាសពន�

7. ការអនុវត�ការ្រត�តពិនិត្យគុណភាព

8. ការែចករ�ែលកលិ ខិត្របកាសពន�ែដល�នប��ប់

9. ការចុះហត�េលខាេលី លិខិត្របកាសពន�

10. ការបំ េពញលិ ខិត្របកាសពន�តាម្របព័ន�េអឡិច្រត�និក
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ទំព័រ 3

ទំ ព័រទី បីៃនែបបបទេនះនឹ ង្រត�វ�នរក�ទុកេ�ទី តាំងែដលមានឯកសារចាំ�ច់ េផ្សងេទ�ត។

ែផ�កទី 3៖ ការយល់ ្រពមពី អ�កជាប់ ពន�៖
េស�ីសំុឱ្យ្រត�តពិ និត្យលិ ខិត្របកាសពន� េដី ម្បីភាព្រតឹ ម្រត�វ៖
េដី ម្បីធានាថាអ�កកំពុងទទួល�នេសវាកម�ែដលមានគុណភាព និ ងលិ ខិត្របកាសពន�ែដល�នេរ�បចំ យា៉ង្រតឹម្រត�វេ�កែន�ងស�័្រគចិ ត� បុគ�លិក IRS

េ្រជី សេរ�សកែន�ងេរ�បចំ ពន�េដាយឥតគិតៃថ�េដាយៃចដន្យ េដី ម្បីពិនិត្យេមី ល។ ្របសិ នេបី រកេឃីញប�� ទីតាំងេនះនឹ ងេធ�ីការែកត្រម�វតាមការចាំ�ច់ ។ IRS
� ី
មិ នរក�ទុកព័ត៌មានផា�ល់ ខួ�នណាមួយពីលិខិត្របកាសពន�ែដល�ន្រត�តពិនិត្យរបស់ អ�កេទ េហីយការេធ�ីែបបេនះអនុ��តឱ្យពួកេគវាយតៃម�កម�វធ
េរ�បចំ ដាក់លិខិត្របកាសពន� VITA/TCE របស់ េយី ងស្រមាប់ ការ្របកាសពន�ែដល�នេរ�បចំ យា៉ង្រតឹម្រត�វ។

្របសិ នេបី អ�កមិ នចង់ ឱ្យលិ ខិត្របកាសពន�របស់ អ�ករ ួមប��ូលជាែផ�កមួយៃនដំ េណីរការ្រត�តពិនិត្យេទ វានឹ ងមិ នប៉ ះពាល់ ដល់ េសវាកម�ែដលផ�ល់ជូនអ�កេ�ទីតាំងេនះេទ។
្របសិ នេបី ទីតាំងែដលេរ�បចំ ដាក់លិខិត្របកាសពន�េនះ្រត�វ�នេ្រជី សេរ�ស េតីអ�កយល់ ្រពមឱ្យមានការ្រត�តពិនិត្យភាព្រតឹម្រត�វេដាយបុគ�លិក IRS ែដរឬេទ?
�ទ/ចាស

េទ

ការបងា�ញព័ ត៌មានអំ ពីការយល់ ្រពមែបបនិ មិ ត
� ៖

្របសិ នេបី អ�កយល់ ្រពមេរ�បចំ ដាក់លិ ខិត្របកាសពន�របស់ អ�ក េហីយឯកសារពន�របស់ អ�ក្រត�វ�នចាត់ែចងតាមលក�ណៈខាងេលី េនាះហត�េលខានិ ង
/ឬកិច�្រពមេ្រព�ងរបស់ អ�កត្រម�វឱ្យមានេ�េលី ឯកសារេនះ។ ការចុះហត�េលខាេលី ឯកសារេនះមានន័ យថា

� ី ែដលមានែចងខាងេលី ស្រមាប់ ការេរ�បចំ ដាក់លិ ខិត្របកាសពន�ជូនអ�ក។ (្របសិ នេបី េនះជាលិ ខិត្របកាសពន�របស់ អ�កែដលេរ�បការជាមួយគា�
អ�កយល់ ្រពមតាមនី តិវធ
ែដលប�ី្របពន�ទាំងពីរ្រត�វចុះហត�េលខា និ ងចុះកាលបរ�េច�ទេលី ឯកសារេនះ។) ្របសិ នេបី អ�កេ្រជី សេរ�សមិ នចុះហត�េលខាេលី ែបបបទេនះេទ

� ី េនះ�នេឡីយ។ េដាយសារែតេយី ងកំពុងេរ�បចំ ដាក់លិ ខិត្របកាសពន�ែបបនិ មិ ត
េនាះេយី ង្របែហលជាមិ នអាចេរ�បចំ ដាក់លិ ខិត្របកាសពន�របស់ អ�កេដាយេ្របី នី តិវធ
� របស់ អ�ក
� ី េនះ។ ្របសិ នេបី អ�កយល់ ្រពមេ្របី ្របព័ន�និ មិ ត
េយី ង្រត�វែតធានាេលី ការយល់ ្រពមរបស់ អ�កែដលយល់ ្រពមេលី នី តិវធ
� ែដលមិ នែមនជា IRS េដី ម្បីបងា�ញ

ឬេ្របី ព័ត៌មានអំពីការ្របកាសពន�របស់ អ�ក េនាះច�ប់ សហព័ន�អាចនឹ ងមិ នការពារព័ត៌មានអំពីការ្របកាសពន�របស់ អ�កពីការេ្របី ្រ�ស់

ឬែចកចាយបន�ក�ងករណ
ី ែដល្របព័ន�ទាំងេនះ្រត�វ�នេគលួច ឬរ�េលាភបំ ពានេដាយគា�នការយល់ ដឹ ងពីេយី ងេឡីយ។
ុ
្របសិ នេបី អ�កយល់ ្រពមនឹ ងការបងា�ញព័ត៌មានអំពីការ្របកាសពន�របស់ អ�ក េនាះការយល់ ្រពមរបស់ អ�កមានសុពលភាពក�ងរយៈេពល
ែដលអ�កប��ក់។
ុ

្របសិ នេបី អ�កមិ នប��ក់ពីរយៈេពលៃនការយល់ ្រពមេទ េនាះការយល់ ្រពមរបស់ អ�កមានសុពលភាពរយៈេពលមួយឆាំ� គិតចាប់ ពីៃថ�ចុះហត�េលខា។ ្របសិ នេបី អ�កេជ�ថា
ព័ត៌មានអំពីការ្របកាសពន�របស់ អ�ក្រត�វ�នេគបងា�ញ ឬេ្របី ្រ�ស់ មិ ន្រតឹម្រត�វតាមលក�ណៈែដលមិ នមានការអនុ��ត ឬេដាយច�ប់ ឬេដាយគា�នការអនុ��តពីអ�ក
េនាះអ�កអាចទាក់ទងអគ�នាយកដា�នរតនាគារស្រមាប់ រដ��លពន� (Treasury Inspector General for Tax Administration, TIGTA) តាមេលខទូរសព�

1-800-366-4484 ឬតាមអុីែមល complaints@tigta.treas.gov។ ខណៈេពលែដល IRS

� ី មនុស្សចាស់ (TCE)
ទទួលខុស្រត�វក�ង
ុ ការផ�ល់នូវត្រម�វការ្រត�តពិនិត្យដល់ ជំ នួយពន�េលី ្រ�ក់ចំណូលស�័្រគចិ ត� (VITA) និ ងការ្របឹ ក�ពន�ស្រមាប់ កម�វធ

ទីតាំងទាំងេនះ្រត�វ�នដំ េណីរការេដាយៃដគូឧបត�មរបស់
IRS ែដល្រគប់ ្រគងត្រម�វការ្របតិបត�ិការតាមទីតាំងរបស់ IRS និ ងស�ង់ដារ្រកមសី លធម៌ ស�័្រគចិ ត�។ េលី សពីេនះ
�
ទីតាំងៃនកែន�ងទាំងេនះអាចនឹ ងមិ នស�ិតេ�ក�ង
ុ ឬេ�េលី ្រទព្យសម្បត�ិរបស់ សហព័ន�េឡីយ។

� ី ែបបនិ មិ ត
ខ�ំុយល់ ្រពមេ្របី នីតិវធ
� VITA/TCE របស់ ទីតាំងេនះ
េឈា�ះ

េឈា�ះ (ប�ីឬ្របពន�្របសិ នេបី េរ�បការជាមួយគា�)

�ទ/ចាស

ៃថ�ែខឆាំ� កំេណីត

េលខសន�ិសុខសង�មបួនខ�ង់ចុងេ្រកាយ/េលខ ITIN

ៃថ�ែខឆាំ� កំេណីត

េលខសន�ិសុខសង�មបួនខ�ង់ចុងេ្រកាយ/េលខ ITIN

កាលបរ�េច�ទ

េលខទូរសព�

កាលបរ�េច�ទ

េលខទូរសព�

អាសយដា�នអុីែមល

អាសយដា�នអុីែមល

ហត�េលខា (េអឡិច្រត�និក)
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