
ເມືອງປອດແລນ 

ສໍານັກງານເກັບລາຍຮັບ 

ການຍ ື່ ນເສຍພາສີລາຍໄດ້ສິລະປະ 
ກອງທຶນການສຶກສາ ແລະ ການເຂ ົ້ າຫາສິລະປະ 
ສໍາລັບປີ 1 ມັງກອນ ຫາ 31 ທັນວາ 2016 

ກໍານົດ ວັນທີ 18 ເມສາ 2017 ສໍາລັບທາງການໃຊົ້ເທ ົ່ ານັົ້ນ 

 ທີົ່ ຢ ົ່ ໃນປອດແລນທີົ່ ເປັນບົ່ອນຢ ົ່ ອາໄສຕ ົ້ນຕໍຂອງຜ ົ້ ຍືົ່ ນເສຍພາສີສົ່ວນໃດໜຶົ່ ງໃນປີ 2016.

ທີົ່ ຢ ົ່  (ບໍົ່ ອະນຸຍາດໃຫົ້ ໃສົ່ຕ ົ້  ປ.ນ) ເມືອງ ລັດ ລະຫັດໄປສະນີ

OR 97__________ 

ຜ ້ ຢ ື່ ອາໄສຂອງເມ ອງປອດແລນທີື່ ເປັນຜ ້ ໃຫຍື່ ທຸກຄົນ (ອາຍຸ 18 ປີຂ ້ ນໄປ) ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຍ ື່ ນເສຍພາສີສິລະປະ. 

 ທີົ່ ຢ ົ່ ທາງໄປສະນີ, ຖົ້າແຕກຕົ່າງຈາກທີົ່ ຢ ົ່ ຕ ົ້ນຕໍໃນແຖວທີ 

ທີົ່ ຢ ົ່  (ບໍົ່ ອະນຸຍາດໃຫົ້ ໃສົ່ຕ ົ້ ໄປສະນີ) ເມືອງ ລັດ ລະຫັດໄປສະນີ:

 ຄອບຄ ວມີເງືົ່ ອນໄຂໄດົ້ ຮັບການຍ ກເວັົ້ ນເປັນຄອບຄ ວມີຄວາມທຸກຍາກບໍ? ແມົ່ນແລົ້ວ (ປະກອບໃສົ່ຕາຕະລາງກໍານ ດ A ຢ ົ່ ດົ້ ານຫ ັ ງ)      ບໍົ່ ແມົ່ນ 

 ຂຽນ ົ່ຊືທຸ ກໆຄ ນ ົ່ທີມີ ລາຍຊົ່ື 18 ປີຂົ້ຶ ນໄປນັ ບແຕົ່ວັນ ທີ 31 ທັນວາ 2016. (ປະກອບໃສົ່ພາກນົ້ີ ພຽງແຕົ່ຖົ້ າທົ່ານ ໍົ່ບໄດົ້ ືົ່ຍນຂໍ ການຍ ກເ ັົ້ວນຄວາມທຸ ກຍາກຂອງຄ  ວເ ຮືອນ.)

ຊືົ່  (ຊືົ່ , ຊືົ່ ກາງ, ນາມສະກຸນ, ຄໍາຕໍົ່ ທົ້ າຍ) ປີເກີດ 

 $35 ຄົບກໍານົດ

ລາຍໄດົ້ຕົ້ອງຈົ່ າຍພາສີປະຈໍາ

ປີໜົ້ ອຍກົ່ວາ $1,000 

ອີເມວ ໝາຍເລກປະກັນສັງຄ ມ 

 ຄິດໄລົ່ຍອດເຫ ື ອຄ ບກໍານ ດ. (ໝາຍເຫດ: ການປັບໄໝຈະໄດົ້ ຮັບການປະເມີນ ຖົ້ າການຊໍາລະບໍົ່ ໄດົ້ ຮັບໂດຍມີກາປະທັບໄປສະນີພາຍໃນວັນທີ 18 ເມສາ 2017.)

 ຍອດເຫ  ອ  
 ຄົບກໍານົດ:  

ຈໍານວນຄ ນທັງໝ ດທີົ່ ມີການຄ ບກໍານ ດ $35: _ x  $35  =
ພາສີສິລະປະຈໍານວນ

ທັງໝ ດຄ ບກໍານ ດ:  $_____________  ເລກທີໃບເຊັກ: _________

ຈໍານວນຕ ວຢົ່ າງຄ ບກໍານ ດ: 1 ຄ ນ = $35; 2 ຄ ນ = $70; 3 ຄ ນ = $105; 4 ຄ ນ = $140  ຂຽນໃບເຊັກສັື່ ງຈື່ າຍໃຫ້ກັບ: City of Portland 

 ໃຫົ້ບອກຂໍົ້ ມ ນຕິດຕໍົ່ ຢ ົ່ ລຸົ່ມນີົ້  ແລະ ສ ົ່ ງແບບຟອມນີົ້ ພົ້ ອມກັບເງິນຊໍາລະ (ຖົ້າມີ) ໄປໃຫົ້ ກັບພະແນກເກັບລາຍຮັບ.

____________________________________ _______________ _________________________ 

ຊືົ່ ຜ ົ້ ກະກຽມ (ຂຽນຊືົ່ ແຈົ້ງ)  ວັນທີ  ເບີໂທລະສັບໃຊົ້ ຕິດຕໍົ່ ກາງເວັນ  

ສົື່ ງແບບຟອມນ້ີຫາ: (ໃຫົ້ ເບິົ່ ງເບີໂທລະສັບ ແລະ ຂໍົ້ ມ ນຕິດຕໍົ່ ທາງອອນລາຍຢ ົ່ ດົ້ ານຫ ັ ງ)  

ARTS2021  03/03/2022  Lao

ຍ້າຍແລ້ວບໍ? ໝາຍໃສົ່  ແລະ 

ປະກອບໃຫົ້ ສໍາເລັດຕາຕະລາງກໍານ ດ B ຢ ົ່ ດົ້ ານຫ ັ ງ 

ຈໍາເປັນຕົ້ອງໄດົ້ ມີການເປີດເຜີຍເລກປະກັນສັງຄ ມຂອງທົ່ານ. ຄວາມຈໍາເປັນນີົ້ ແມົ່ນໄດົ້ ຮັບສິດອະນຸຍາດພາຍໃຕົ້ ລັດຖະບັນຍັດຄວາມເປັນສົ່ວນຕ ວຂອງລັດປີ 1974, ລັດຖະບັນຍັດການປະຕິຮ ບພາສີ 1976 ແລະ ກ ດລະບຽບຄຸົ້ມຄອງ

ພາສີສິລະປະ. ພະແນກເກັບລາຍຮັບຈະນໍາເອ າໝາຍເລກປະກັນສັງຄ ມຂອງທົ່ານໄປໃຊົ້  ເພືົ່ ອຊົ່ວຍໃນການບໍລິຫານພາສີສິລະປະ, ໂດຍບໍົ່ ໄດົ້ ຈໍາກັດແຕົ່ຈະກົ່ າວຕໍົ່ ໄປນີົ້ , ລວມມີການປະຕິບັດຕາມຂໍົ້ ກໍານ ດການຍືົ່ ນແບບຟອມ 1099 

ຂອງລັດຖະບານກາງ ແລະ ການປຽບທຽບການຍືົ່ ນເສຍພາສີສິລະປະໃຫົ້ແກົ່ ຂໍົ້ ມ ນຜ ົ້ ຍືົ່ ນເສຍພາສີຂອງລັດຖະບານ. 

ທົ່ານອາດຈະຍືົ່ ນແບບຟອມໄດົ້ ໂດຍທາງອອນລາຍ, ທາງໂທລະສັບ, ຫ ື  ທາງໄປສະນີ (ໃຫົ້ ເບິົ່ ງລາຍລະອຽດຕິດຕໍົ່ ຢ ົ່ ດົ້ ານຫ ັ ງແບບຟອມ) 

ຊືົ່  (ຊືົ່ , ຊືົ່ ກາງ, ນາມສະກຸນ, ຄໍາຕໍົ່ ທົ້ າຍ) ປີເກີດ 

$35 ຄົບກໍານົດ

ລາຍໄດົ້ຕົ້ອງຈົ່ າຍພາສີປະຈໍາ

ປີໜົ້ ອຍກົ່ວາ $1,000 

ອີເມວ ໝາຍເລກປະກັນສັງຄ ມ 

ຊືົ່  (ຊືົ່ , ຊືົ່ ກາງ, ນາມສະກຸນ, ຄໍາຕໍົ່ ທົ້ າຍ) ປີເກີດ 
 

$35 ຄົບກໍານົດ

ລາຍໄດົ້ຕົ້ອງຈົ່ າຍພາສີປະຈໍາ

ປີໜົ້ ອຍກົ່ວາ $1,000 

ອີເມວ ໝາຍເລກປະກັນສັງຄ ມ 

ຊືົ່  (ຊືົ່ , ຊືົ່ ກາງ, ນາມສະກຸນ, ຄໍາຕໍົ່ ທົ້ າຍ) ປີເກີດ 

$35 ຄົບກໍານົດ

ລາຍໄດົ້ຕົ້ອງຈົ່ າຍພາສີປະຈໍາ

ປີໜົ້ ອຍກົ່ວາ $1,000 

ອີເມວ ໝາຍເລກປະກັນສັງຄ ມ 

ໝາຍອັນໜຶົ່ ງ: 

ໝາຍອັນໜຶົ່ ງ: 

ໝາຍອັນໜຶົ່ ງ: 

ໝາຍອັນໜຶົ່ ງ: 
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ຕາຕະລາງກໍານົດ A: ການຍ ກເວັົ້ ນຄວາມທຸກຍາກຂອງຄ ວເຮືອນ (ເບິົ່ ງຄໍາແນະນໍາ)

ປ້ອນຈໍານວນລາຍຮັບປະຈໍາປີທັງໝົດ (ຈາກທຸກແຫ ື່ ງທີື່ ໄດ້ມາ) ຂອງແຕື່ລະຄົນຢ ື່ ໃນຄົວເຮ ອນລຸື່ມນ້ີເຂ້ົາ, ລວມທັງເດັກນ້ອຍນໍາ . 

ຊ ື່ SSN ລາຍຮັບປະຈໍາປີ

1 
- - 

$ ____________ 

2 
- - 

$ ____________ 

3 
- -

$ ____________ 

4 
- -

$ ____________ 

5 
- - 

$ ____________ 

6 - - $ ____________ 

7 
- -

$ ____________ 

8 
- - 

$ ____________ 

      ຖົ້ າມີຄ ນເພີົ່ ມຢ ົ່ ໃນຄ ວເຮືອນ, ໃຫົ້ ຕິດຂັດໃບເຈົ້ຍເພີົ່ ມໃສົ່  

ໂດຍໃຫົ້ ມີຊືົ່  ແລະ ອາຍຸຂອງແຕົ່ລະຄ ນ ແລະ ປົ້ອນລາຍຮັບລວມເຂ ົ້ າທີົ່ ນີົ້ :  $ ____________ 

ລາຍຮັບຄົວເຮ ອນປະຈໍາປີທັງໝົດ: $

ຈໍານວນຄົນຢ ື່ ໃນຄົວເຮ ອນ:

ເປັນທາງເລ ອກ: ໂດຍການເຊັນຊືົ່ ຢ ົ່ ລຸົ່ມນີົ້ , ຂົ້ າພະເຈ ົ້ າອະນຸຍາດໃຫົ້ ເປີດເຜີຍຂໍົ້ ມ ນຕິດຕໍົ່  ແລະ ສະຖານະການຍ ກເວັົ້ ນຄວາມທຸກຍາກໃຫົ້ອ ງການລັດຖະບານອືົ່ ນ ແລະ ອ ງການບໍົ່ ຫວັງ

ຜ ນກໍາໄລ ເພືົ່ ອຈຸດປະສ ງຂອງການໃຫົ້ ມີສິດໄດົ້ ຮັບການຊົ່ວຍເຫ ື ອລາຍຮັບຕໍົ່ າ. (ລ ງລາຍເຊັນໃສົ່ແຖວຢ ົ່ ລຸົ່ມນີົ້ ). 

ລາຍເຊັນ ຊືົ່ ແຈົ້ງ ເບີໂທລະສັບ ທີົ່ ຢ ົ່ ອີເມວ 

ຢື່ າລ ມປະກອບໃສື່ແຖວທີ ❺ ແລະ ❻ ຢ ື່ ດ້ານໜ້າຂອງແບບຟອມໃຫ້ຄົບຖ້ວນ.

ບົດແນະນໍາຄວາມທຸກຍາກ 

2021
ຈໍານວນຄົນຢ ື່ ໃນ 

ຄົວເຮ ອນ

ບົດແນະນໍາ 

ຄວາມທຸກຍາກ

1 $12,880
2 $17,420
3 $21,960
4 $26,500
5 $31,040
6 $35,580
7 $40,120
8 $44,660

ທື່ີ ຢື່  ທາງໄປສະນີ : Portland Revenue Division - Arts Tax, PO Box 2820, Portland OR 97208-2820 

ຍືົ່ ນໂດຍໂທລະສັບ: (503) 865-4278 

ແຟັ ກ: (503) 865-3065 

TTY: (503) 823-6868 

ຍື່  ນທາງອອນລາຍ: www.portland.gov/revenue/arts-tax 

ທົ່ ີຢົ່  ຕ ວຈິ ງ: Revenue Division, 111 SW Columbia Street, Suite 600, Portland, Oregon 

ໃບເ ຊັກຕ້ອງສັື່ ງຈື່ າຍໃຫ້ ກັ ບ City of Portland 

ຕາຕະລາງກໍານົດ B: ການປົ່ ຽນແປງທີົ່ ຢ ົ່  (ເບິົ່ ງຄໍາແນະນໍາ)

ຊ ື່ ທີື່ ຢ ື່  ເມ ອງ  ລັດ ລະຫັດໄປສະນີ:
ວັນທີຍ້າຍ 

(ດດ/ປປ) 

ປີເກີດ 

ສໍາລັບຄອບຄົວທີື່ ມີຫ າຍກື່ວາ 8 ຄົນ, 

ເພີື່ ມ $4,$4,18014,32060 ໃສື່ແຕື່ລະຄົນເພື່ີ ມ
ເຂົ້າມາ.

$4,420$4,480$4,540

http://www.portland.gov/revenue/arts-tax


ຄໍາແນະນໍາການຍ ື່ ນເສຍພາສີສິລະປະ 2016

❶ ປົ້ອນທີົ່ ຢ ົ່ ປະຈຸບັນຂອງປອດແລນ ຫ ື  ທີົ່ ຢ ົ່ ຂອງປອດແລນທີົ່ ເປັນທີົ່ ຢ ົ່ ອາໄສຕ ົ້ນຕໍຂອງຜ ົ້ ຍືົ່ ນເສຍພາສີຜ ົ້ ໃຫຍົ່ ໃນລະຫວົ່ າງໄລ

ຍະໃດໜຶົ່ ງຂອງປີ 2016 ເຂ ົ້ າໄປ. ຢົ່ າປະກອບແບບຟອມນີົ້  ຖົ້ າທີົ່ ຢ ົ່ ອາໄສບໍົ່ ໄດົ້ຢ ົ່ ພາຍໃນຂອບເຂດຂອງເມືອງປອດແລນ.

 ຖ້າຜ ້ ຍ ື່ ນເສຍພາສີຄົນໃດໜ ື່ ງໄດ້ຍ້າຍອອກໄປຈາກທີື່ ຢ ື່ ຕ້ົນຕໍເມ ື່ ອບໍື່ ດົນມານ້ີ, ໝາຍຕິກໃສົ່

“ຍົ້າຍແລົ້ວບໍ? ໝາຍຕິກໃສົ່  ແລະ ປະກອບຕາຕະລາງກໍານ ດ B ຢ ົ່ ດົ້ ານຫ ັ ງໃຫົ້ຄ ບຖົ້ວນ.” ເຮັດບັນຊີລາຍຊືົ່ ຂອງຜ ົ້
ຍືົ່ ນເສຍພາສີ ແລະ ທີົ່ ຢ ົ່ ໃໝົ່ຂອງລາວ/ນາງຢ ົ່ ໃນຕາຕະລາງກໍານົດ B ພົ້ ອມບອກວັນທີຍົ້ າຍ (ເດືອນ/ປີ). ຖົ້ າທີົ່ ຢ ົ່

ນໍາໃຊົ້ ໄດົ້ ກັບທຸກບຸກຄ ນມີລາຍຊືົ່ ຢ ົ່ ໃນແບບຟອມ, ໃຫົ້ໝາຍຕິກໃສົ່ຫົ້ອງ. ຖົ້ າບໍົ່ ດັົ່ ງນັົ້ນ, ໃຫົ້ ເຮັດລາຍຊືົ່ ແຕົ່ລະບຸກ

ຄ ນ ແລະ ຂໍົ້ ມ ນທີົ່ ຢ ົ່ ໃໝົ່ຂອງລາວໃສົ່ .   

ຜ ົ້ ຢ ົ່ ອາໄສໃນເມືອງປອດແລນບໍົ່ ເຕັມປີຕິດຄົ້ າງພາສີເຕັມ $35. ຖົ້ າທົ່ານບໍົ່ ແມົ່ນຜ ົ້ ຢ ົ່ ອາໄສໃນປອດແລນເລີຍໃນປີ 2016  ທົ່ານ

ບໍົ່ ຕົ້ອງຮັບຜິດຊອບຈົ່າຍພາສີ. ກະລຸນາປະກອບຕາຕະລາງກໍານ ດ B ແລະ ສ ົ່ ງແບບຟອມກັບຄືນ ເພືົ່ ອທີົ່ ພວກເຮ າຈະສາມາດ

ອັບເດດທີົ່ ຢ ົ່ ຂອງທົ່ານຢ ົ່ ໃນບັນທຶກຂອງພວກເຮ າໄດົ້ .

ຖົ້າລາຍໄດົ້ປະຈໍາປີ1ລວມຂອງທຸກຄ ນຢ ົ່ ໃນຄອບຄ ວ2 ຢ ົ່ ໃນລະດັບ ຫ ື  ຕ ົ່ າກວົ່ າ ບ ດແນະນໍາຄວາມທຸກຍາກຂອງລັດຖະບານປີ
2016 (ເບິົ່ ງແຜນພາບ), ແລະ ທົ່ານຢາກຈະຂໍເອ າການຍ ກເວັົ້ ນຄວາມທຸກຍາກຂອງຄ ວເຮືອນ, ໃຫົ້ໝາຍຕິກໃສົ່  “ແມົ່ນແລົ້ວ” ຢ ົ່ ໃນແຖວທີ ຖົ້າບໍົ່

ດັົ່ ງນັົ້ນ, ໃຫົ້ໝາຍເອ າ “ບໍົ່ ແມົ່ນ”.

❸ ຖ້າຂໍເອົາການຍົກເວ້ັນຄວາມທຸກຍາກຂອງຄົວເຮ ອນ (ທື່ ານໄດ້ໝາຍຕິກໃສື່  “ແມື່ນແລ້ວ” ຢ ື່ ໃນແຖວທີ  ❷):

 ປະກອບໃສົ່ຕາຕະລາງກໍານົດ A ຢ ົ່ ດົ້ ານຫ ັ ງຂອງແບບຟອມ. (ຢົ່ າລືມປະກອບໃສົ່ ຂໍົ້ ທີ  ❸ ຢ ົ່ ດົ້ ານໜົ້ າຂອງແບບຟອມ.) ໃຫົ້ບອກຊືົ່ , ອາຍຸ, ເລກປະ
ກັນສັງຄ ມ (SSN) ແລະ ລາຍໄດົ້ປະຈໍາປີຂອງບຸກຄ ນ1 ສ າລັບແຕົ່ລະຄ ນຢ ົ່ ໃນຄ ວເຮືອນ2 (ລວມທັງເດັກນົ້ອຍ) ສໍາລັບປະປະຕິທິນ 2016. ຄິດໄລົ່ ຈໍາ

ນວນລາຍໄດົ້ປະຈໍາປີລວມຂອງສະມາຊິກຄ ວເຮືອນ ແລະ ປົ້ອນຈໍານວນຄ ນຢ ົ່ ໃນຄ ວເຮືອນເຂ ົ້ າໄປ. ຂໍົ້ ມ ນລາຍຮັບ ແລະ ຄ ວເຮືອນຈະຕົ້ອງໄດົ້ ຮັບ

ການກວດສອບດົ້ວຍການໃຊົ້ ຂໍົ້ ມ ນພາສີຂອງລັດຖະບານ.

ເປັນທາງເລືອກ: ໃນຖານະທີົ່ ເປັນຫ ວໜົ້ າຄອບຄ ວ ທົ່ານສາມາດເລືອກທີົ່ ຈະເປີດເຜີຍສະຖານະການຍ ກເວັົ້ ນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ຂໍົ້ ມ ນຕິດຕໍົ່

ຂອງທົ່ານໄດົ້  ເພືົ່ ອໃຫົ້ ມີເງືົ່ ອນໄຂໄດົ້ ຮັບການຊົ່ວຍເຫ ື ອໄລຍະຕໍົ່ າ. 

 ຢົ່ າລືມປະກອບໃສົ່ແຖວທີ  ❺ ແລະ ❻ ໃຫົ້ຄ ບຖົ້ວນ.

ຖ້າທື່ ານບໍື່ ໄດ້ກໍາລັງຂໍເອົາການຍົກເວ້ັນຄອບຄົວທຸກຍາກ (ທື່ ານໄດ້ໝາຍເອົາ “ບໍື່ ແມື່ນ” ຢ ື່ ໃນແຖວທີ ❷): 

 ຂຽນຊືົ່ ເຕັມ, ເລກປະກັນສັງຄ ມ, ປີເກີດ ແລະ ທີົ່ ຢ ົ່ ອີເມວຂອງຜ ົ້ ໃຫຍົ່  ຜ ົ້ ທີົ່ ມີອາຍຸ 18 ປີຂຶົ້ ນໄປນັບແຕົ່ວັນທີ 31 ທັນວາ 2016 (ເພີົ່ ມເຈົ້ຍໃບໃໝົ່ ໃສົ່

ຖົ້ າຈໍາເປັນ).

 ໝາຍໃສົ່  “ລາຍໄດົ້ຕົ້ອງເສຍພາສີປະຈໍາປີໜົ້ ອຍກົ່ວາ $1,000” ຖົ້າບຸກຄ ນມີລາຍໄດົ້ 3 ຕົ້ອງເສຍພາສີ $0 to $999.99 ສໍາລັບປີ 2016. ລາຍຮັບຈະ
ຕົ້ອງໄດົ້ ຮັບການກວດສອບດົ້ວຍການໃຊົ້ ຂໍົ້ ມ ນພາສີຂອງລັດຖະບານ.

 ໝາຍຕິກໃສົ່  “ຄົ້ າງ $35” ຖົ້າບຸກຄ ນມີລາຍໄດົ້ຕົ້ອງເສຍພາສີ3 ຢົ່ າງໜົ້ ອຍ $1,000 ສໍາລັບປີ 2016.

❺ ທີົ່ ຢ ົ່ ທາງໄປສະນີ, ຖົ້ າແຕກຕົ່າງຈາກທີົ່ ຢ ົ່ ປອດແລນທີົ່ ປົ້ອນເຂ ົ້ າໄປໃນແຖວທີ ❶.

❻ ປົ້ອນຊືົ່ ຂອງຜ ົ້ ກະກຽມ, ເບີໂທລະສັບຕິດຕໍົ່ ຕອນກາງເວັນ ແລະ ວັນທີຂອງມືົ້ ນີົ້ ເຂ ົ້ າໄປ. ສ ົ່ ງແບບຟອມພົ້ ອມກັບການຊໍາລະ (ຖົ້ າມີ) ໄປໃຫົ້ ກັບ ພະແນກເກັບ
ລາຍຮັບເມືອງປອດແລນ.

ທີື່ ຢ ື່ ທາງໄປສະນີ:  Portland Revenue Division - Arts Tax, PO Box 2820, Portland OR 97208-2820 

ໂທລະສັບ:  (503) 865-4278 

ແຟັກ:  (503) 865-3065 

TTY:  (503) 823-6868 

ອອນລາຍ:  www.portlandoregon.gov/artstax 

ທີົ່ ຢ ົ່ ຕ ວຈິງ:  Revenue Division, 111 SW Columbia Street, Suite 600, Portland, Oregon

1
ລາຍໄດ້ປະຈໍາປີ ເພືົ່ ອກໍານ ດການຍ ກເວັົ້ ນຄວາມທຸກຍາກຂອງລັດຖະບານງປະຕິບັດຕາມຄໍານິຍາມທີົ່ ໄດົ້ ກໍານ ດໄວົ້ ໂດຍສໍານັກງານສໍາມະໂນຄ ວ ແລະ ລວມເອ າທຸກລາຍໄດົ້ ທີົ່ ຫາມາໄດົ້  ຫ ື  ໄດົ້ ຮັບມຈາກແຫ ົ່ ງໃດ

ໜຶົ່ ງໃນປີ 2016, ໂດຍບໍົ່ ຄໍານຶງວົ່ າ ມັນຈະຕົ້ອງເສຍພາສີພາຍໃຕົ້ກ ດໝາຍຂອງລັດ ຫ ື  ຂອງລັດຖະບານກາງຫ ື ບໍົ່ . ຕ ວຢົ່ າງຂອງລາຍໄດົ້ລວມມີດອກເບົ້ຍຈາກບັນຊີຝາກປະຢັດບຸກຄ ນ ຫ ື  ຮົ່ວມກັນ ຫ ື  ບັນຊີທີົ່ ມີ

ຈໍາເປັນຕົ້ອງໄດົ້ ມີການເປີດເຜີຍເລກປະກັນສັງຄ ມຂອງທົ່ານ. ຄວາມຈໍາເປັນນີົ້ ແມົ່ນໄດົ້ ຮັບສິດອະນຸຍາດພາຍໃຕົ້ ລັດຖະບັນຍັດຄວາມເປັນສົ່ວນຕ ວຂອງລັດປີ 1974, ລັດຖະບັນຍັດການປະຕິຮ ບພາສີ 1976 ແລະ 

ກ ດລະບຽບຄຸົ້ມຄອງພາສີສິລະປະ. ພະແນກເກັບລາຍຮັບຈະນໍາເອ າໝາຍເລກປະກັນສັງຄ ມຂອງທົ່ານໄປໃຊົ້  ເພືົ່ ອຊົ່ວຍໃນການບໍລິຫານພາສີສິລະປະ, ໂດຍບໍົ່ ໄດົ້ ຈໍາກັດແຕົ່ຈະກົ່ າວຕໍົ່ ໄປນີົ້ , ລວມມີການປະຕິບັດຕາມຂໍົ້ ກໍານ ດການຍືົ່ ນແບບ

ຟອມ 1099 ຂອງລັດຖະບານກາງ ແລະ ການປຽບທຽບການຍືົ່ ນເສຍພາສີສິລະປະໃຫົ້ແກົ່ ຂໍົ້ ມ ນຜ ົ້ ຍືົ່ ນເສຍພາສີຂອງລັດຖະບານ. 

ຈໍານວນຄົນຢ ື່ ໃນ 

ຄົວເຮ ອນ

ບົດແນະນໍາ 

ຄວາມທຸກຍາກ

1 $12,880
2 $17,420
3 $21,960
4 $26,500
5 $31,040
6 $35,580
7 $40,120
8 $44,660

ສໍາລັບຄອບຄົວທີື່ ມີຫ າຍກື່ວາ 8 ຄົນ, 

ເພີື່ ມ $4,160 ໃສື່ແຕື່ລະຄົນເພີື່ ມ

ເຂ້ົາມາ.

2017

$4,180

2017

2017

2017

2017.

2019.

2017.

2017

2017

2018

4,320

2018

2018

2018

2018

2018

2018
ດອກເບົ້ ຍອົ່ື ນໆ, ການຈົ່າຍເ ິງນລົ້ ຽງດ  ເດັ ກນົ້ ອຍ, ເ ິງນລົ້ ຽງເມຍທົ່ີ ຮົ້ າງຈາກຜ  ວ, ລາຍໄດົ້ ຄວາມພິ ການ (ລວມທັງຄວາມພິ ການ VA), ການຊົ່ວຍເຫື  ອຫວົ່ າງງານ, ການຂາຍຫຸົ້ ນ ແລະ ຊັ ບສິ ນອົ່ ືນໆ (ແມົ້ ແຕົ່ວົ່ າໄດົ້ 

ຂາຍຂາດທຶ ນກົ່ ໍຕາມ), ເ ິງນປັ ນຜ  ນ, ລາຍໄດົ້ ປະກັນສັ ງຄ  ມ (ຕົ້ອງເສຍພາສີ ຫື  ໍົ່ບຕົ້ອງເສຍພາສີ ), ໃບຮັບລວມທັງໝ  ດຈາກທຸ ລະກິ ດ ແລະ ຄົ່ າຈົ້ າງທົ່ີ ເ ປັນລ  ກຈົ້າງ.

2
ຄົນຢື່  ໃນຄອບຄົວ ລວມີ ຄ  ນທີົ່ ຢົ່ ທັ ງໝ  ດ (ຜົ້ ໃຫຍົ່ ແລະເດັ ກນົ້ ອຍ) ຢົ່  ພາຍໃນການດໍ າລ  ງ ຊີວິ ດຢົ່  ຜົ້ ທົ່ີ ຍືົ່ ນການສົ່  ງມອບພາສີ ຂອງລັ ດຖະບານກາງ ຫື  ຂອງລັ ດ.

3
ລາຍໄດ້ຕ້ອງເສຍພາສີ ສາມາດມາຈາກຄົ່ າຈົ້ າງ, ການເຮັ ດທຸ ລະກິ ດສົ່ວນຕ ວ, ການລ  ງທຶ ນ ( ົ່ບໍລວມເອ  າດອກເບົ້ ຍຄັ ງເ ິງນສະຫະລັ ດ), ການເ  ົ່ຊາ, ການ ບໍານານ ( ົ່ບໍລວມເອ  າປະກັ ນສັງຄ  ມ, ຜ  ນປະໂຫ ຍດກ  ດ

ໝາຍການບໍ ານານການທາງລ  ດໄຟຂອງລັ ດຖະບານກາງ, Oregon PERS, FERS, ແລະ CSRS), ຄວາມພິ ການ (ລວມທັງຄວາມພິ ການ VA), ການຫວົ່ າງງານ, ເ ິງນຊົ່ວຍລົ້ ຽງເມຍ/ຜ  ວ/ລ  ກ ຫື  ແຫ  ົ່ ງລາຍໄດົ້ ອົ່ື ນໃດ 

ໜົ່ຶ  ງທີົ່ ເມື ອງຫົ້ າມ ົ່ໍບໃຫົ້ ເສຍພາສີ . 
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2018

ບົດແນະນໍາຄວາມທຸກຍາກລັດຖະ

ບານປີ 2020120187162019

$4,420

2019

2019

2019

2019

2019.

2019.

2019

ມີ ມີ ນີ

ຈໍານວນພາສີທັງໝ ດ ົ່ທີຄ ບກໍານ ດເ  ົ່ທາກັບ $35 ຄ ນໃຫົ້ ຈໍານວນຂອງຜົ້ ເສຍພາສີເປັນຜົ້ ໃຫຍົ່ ົ່ທີມີລາຍ ືົ່ຊຢົ່  ໃນແບບຟອມດົ້ວຍ “$35 ຄ ບກໍານ ດພາສີ.” ໃບ

ເຊັກຕົ້ອງສັົ່ ງຈົ່ າຍໃຫົ້ ກັບ City of Portland. ຈະ ການປະເມີນການປັບໄໝ ຖົ້າການຊໍາລະບໍົ່ ກາໝາຍໄປສະ ຈໍົ້ າພາຍໃນວັນທີ 1178 ເມສາ 202018.17. 2020.15

2019

2020
2020

$4,480

2020

2020

2020

2020.

2020

2020.

2020.

2021.

2020
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2021
2021

$4,540

2021

2021

2021

2021

2021

2021

2021

18 2022.

2021
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http://www.portlandoregon.gov/artstax



