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व्यक्तिगि नगरीय आयकर सहज दाखिला
तपाईं RITA द्वारा आफ्नो कर फिताा (ट्याक्स ररटना) तयार पाना चाहनह
ु ु न्छ भने, यो पाना भनह
ुा ोस ्, आफ्ना कर कागजातहरू संलग्न गनह
ुा ोस ् र
यस पष्ृ ठको तल्लो भागमा दे खाइएको ठे गानामा पत्राचार गनह
ुा ोस ्।

चरण 1: सामान्य जानकारी
नाम:
हालको सडक ठे गाना वा पोस्ट बाकस नम्बर:
सहर, राज्य र जजप कोड:
सामाजजक सुरक्षा नम्बर (अजन्तमको 4 अङ्क मात्र): XXX-XX-

आय वर्ा:

िाइललङको जस्ितत:

 अवववाहहत वा वववाहहत जे-भएपतन छुट्टाछुट्टै दायर गने
जीवनसािीको नाम:
 संयुक्त

जीवनसािीको सामाजजक सुरक्षा नम्बर: XXX-XX-

तपाईं जनवरी 1, 2021 दे खख सनभ
ुा एको हो भने पूरा गनह
ुा ोस ्:
अतिल्लो सडक ठे गाना वा पोस्ट बाकस नम्बर:
सहर, राज्य र जजप कोड:
अतिल्लो ठे गानाबाट सरे को लमतत:
यी अवस्िा तपाईंसँग मेल खाएमा, कुनै पतन बाकसमा ठीक चचन्ह लगाउनुहोस ्:

 तपाईं 18 वर्ाभन्दा कम उमेरको हुनुहुन्छ। जन्म लमतत उपलब्ध गराउनुहोस ्:
(तपाईंको सवारी चालक अनुमततपत्र वा जन्मदताा प्रमाणपत्रको प्रततललवप समावेश गनह
ुा ोस ्)
 तपाईं अवकाशप्राप्त हो। अवकाशप्राप्त गरेको लमतत उपलब्ध गराउनहु ोस ्:
 तपाईंको जीवनसािी अवकाशप्राप्त हुनहु ुन्छ। जीवनसािीले अवकाशप्राप्त गरेको लमतत उपलब्ध गराउनुहोस ्:
 तपाईंसँग पूरै वर्ाका लाचग ररपोटा गना कुनै नगरीय करयोग्य आय छै न *
* तपाईंको संिीय िाराम 1040 को पहहलो दई
ु वटा पष्ृ ठ र ताललका 1 समावेश गनह
ुा ोस ्

चरण 2: कागजाि (कागजािहरू फििाा गररने छै न)
तपाईंको अवस्िासँग मेल खाएमा, खाममा तनम्न कागजातहरूका प्रततललवपहरू समावेश गनह
ुा ोस ्:

 W-2s (कमाचारीको सहर वा स्िानीय कर फिताा (ट्याक्स ररटना) मा दायर गनुा पने प्रततललवपहरू समावेश गनहुा ोस ्)
 W-2Gs जुवा खेलका जजतहरू (कमाचारीको सहर वा स्िानीय कर फिताा (ट्याक्स ररटना) मा दायर गनुा पने प्रततललवपहरू समावेश गनहुा ोस ्)
 ताललका C – व्यवसायबाट भएको नािा वा िाटा *
 ताललका E – पूरक आय र िाटा (भाडाबाट हुने आयसहहत) *
 अन्य आय (1099-NEC/MISC, ताललका F-कृवर्खेतीबाट भएको नािा वा िाटा, 4797 – व्यावसातयक सम्पजतत बबक्रीबाट भएको आय)*
* तपाईंको संिीय िाराम 1040 को पहहलो दई
ु वटा पष्ृ ठ र ताललका 1 समावेश गनह
ुा ोस ्
हस्ताक्षर ___________________________________________________________
प्रश्नहरू भएमा, RITA ले िपाईंलाई कल गना सतछ?



सक्छ

 सक्दैन

लमतत:

सम्पका िोन नम्बर:

खाममा आफ्ना कर कागजािहरूसँगै यो पाना राख्नुहोस ् र ननम्न ठे गानामा पत्राचार गनह
ुा ोस ्:
RITA
PO Box 477900
Broadview Heights,
OH 44147-7900

