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 דאטום:  עלטערן וואס האט נישט קאסטאדי:
 צד וואס האט קאסטאדי:

 ניו יארק קעיס אידענטיפיצירער)ס(:

 
 אפידאוויט פון נעט ווערד

מיין איינקונפט, איך, __________________________, וואס איז אריינגעשוואוירן געווארן, שווער אז די פאלגנדע איז א פונקטליכע דערקלערונג פון  
 דעדאקשינס, אויסגאבן, העלט אינשורענס אינפארמאציע, ארבעטסגעבער אינפארמאציע, און היים אדרעס אינפארמאציע: 

 נוצט בלויז שווארצע טינט

 ניין   יא  ? 2021האט איר גע'פייל'ט א פעדעראלע איינקונפט שטייער ריטורן פאר שטייער יאר  .1

 פעדעראלע איינקונפט שטייער ריטורן:  2021 אייער "סך הכל איינקונפט" ווי באריכטעט אויף אייער צייגטאויב "יא," 

 .__________ 1 10, ליניע 1וועלכע רעכנט אריין סיי וועלכע סומע פון סקעדזשול  9, ליניע 1040פארם  IRS 2021גענומען פון: 

 פעדעראלע איינקונפט שטייער ריטורן   אזויווי עס זאל ווערן באריכטעט אויף אייער 2021 צייגט אייער "סך הכל איינקונפט" פאראויב "ניין," 
 "(: 0דורך אויספולן די פאלגנדע )אויב קיין איינס, שרייבט "

 __________  געהאלטן, סאלאריס, טיפס אדג. .1
 __________  אינטערעסט וואס מען דארף צאלן שטייער אויף   .2
 _______ ___ איינפאכע דיווידענדס   .3
 __________  ריפונדס, קרעדיטס, אדער אפסעטס פון סטעיט און ארטיגע שטייערן וואס מען דארף צאלן שטייער אויף   .4
 __________  אלימאני באקומען   5
 __________  ביזנעס איינקונפט אדער )פארלוסט(  .6
 __________  קאפיטאל פארדינסט אדער )פארלוסט(   .7
 __________  אדער )פארלוסטן(   אנדערע פארדינסטן .8
 __________  אויסטיילונגען וואס מען דארף צאלן שטייער אויף   IRAצאל  .9
 __________  צאל פענסיעס און עניואיטיס וואס מען דארף צאלן שטייער אויף   . 10
 __________  רענטאל ריעל עסטעיט, רויעלטיס, פארטנערשיפס, ס קארפאראציעס, טראסטס, אדג.   . 11
 __________  פעלד איינקונפט אדער )פארלוסט(  . 12
 __________  ארבעטסלאזיגקייט פארגוטיגונג   . 13
 __________  צאל סאושעל סעקיוריטי בענעפיטן וואס מען דארף צאלן שטייער אויף  . 14
 __________  ערע איינקונפט ]שילדערט[ __________  אנד 15

 א__________ 1 ( 15 -  1סך הכל )רעכנט צאם ליניעס 

אדער  1איינקונפט, שרייבט די דאלער סומע פאר יעדע פון די פאלגנדע סארט איינקונפטן, אויב פארהאן, וועלכע שטייט נישט אין  2021פאר אייער  .2
איר האט נישט אזא סארט איינקונפט, צייכנט די גילטיגע א אויבן )אויב אלע פון די סארט איינקונפטן זענען אריינגערעכנט געווארן אדער אויב 1

קעסטל( 

 סומע נישט סארט איינקונפט
 אריינגערעכנט אויבן

 גארנישט באקומען אלעס אריינגערעכנט אויבן 

a.  אינוועסטירונג איינקונפט )אראפ די געלט
 ________________  אויסגעגעבן( 

  

b. דעפערירטע איינקונפט פארגוטיגונג  ________________   
c.  ארבעטערס' פארגוטיגונג  ________________   
d.  דיסאביליטי בענעפיטן  ________________   
e.  ארבעטסלאזיגקייט אינשורענס בענעפיטן  ________________   
f.  סאושעל סעקיוריטי בענעפיטן  ________________   
g.  וועטעראנס בענעפיטן  ________________   
h.  פענסיעס און ריטייערמענט בענעפיטן  ________________   
i.  פעלאושיפס און סטיפענדס  ________________   
j.  עניואיטי באצאלונגען  ________________   

 .__________ 2 י(  -סך הכל )רעכנט צאם ליניעס א 
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 ( 4ניין )גייט צו פראגע  יא   ? 2021עמפלויד סיי ווען אין - זענט איר געווען זעלבסט .3

 פאר די פאלגנדע:  2021עמפלוימענט אראפרעכענונגען וואס איר האט געהאט אין -לער סומע פון זעלבסט די דא אויב "יא," צייגט

a.  ליניע באזיס פאר צוועקן פון  -פארמינערונג אראפרעכענונג העכער ווי פארמינערונג אויסגערעכנט אויף א גראדע
 א.__________ 3 "( 0איינס, שרייבט "באשטימען ביזנעס איינקונפט אדער אינוועסטירונג קרעדיטס )אויב קיין 

b.   פארוויילונג און רייזע ערלויבענישן אראפגענומען פון ביזנעס איינקונפט צום פארנעם וואס די ערלויבענישן פארמינערן
 ב.__________ 3 "( 0פערזענליכע אויסגאבן )אויב קיין איינס, שרייבט "

ג פון א קארפאראציע, ס קארפאראציע, באגרעניצטע לייעביליטי קארפאראציע, האט איר געארבעט ביי אדער האט איר באקומען פארגוטיגונ .4
 ? 2021פארטנערשיפ, באגרעניצטע לייעביליטי פארטנערשיפ, איינציגע אייגנטומערשאפט, אדער אנדערע ביזנעס איינהייט סיי ווען אין 

 ( 5ניין )גייט צו פראגע  יא   

 צייגט די דאלער סומע פון ערווארטענע און זייטיגע בענעפיטן באקומען אלס טייל פון פארגוטיגונג פאר עמפלוימענט:  אויב "יא,"

a.   מאלצייטן, קווארטיר, מעמבערשיפס, קארס, אדער אנדערע ערווארטענע בענעפיטן צום פארנעם וואס זיי רעכענען
רעקטע אדער אומדירעקטע פערזענליכע עקאנאמישע  אלס אויסגאבן פאר פערזענליכע באנוץ, אדער וואס געבן די

 א._________ 4 "(  0בענעפיטן )אויב קיין איינס, שרייבט "

b. " ב._4 "(  0זייטיגע בענעפיטן )אויב קיין איינס, שרייבט  ________ 

 "(: 0)אויב קיין איינס, שרייבט " 2021צייגט די דאלער סומע פון געלט, זאכן, אדער סערוויסעס צוגעשטעלט דורך פאמיליע מיטגלידער אין  .5

a.   געלט  _______________ 

b.   זאכן  _______________ 

c.   סערוויסעס  ______________ 

 ._____________ 5 ג(  -סך הכל )רעכנט צאם ליניעס א 

 "(: 0גע דאלער ווערד פון אסעטס וועלכע געבן נישט קיין איינקונפט )אויב קיין איינס, שרייבט " צייגט די יעצטי .6

a.   הייזער/געביידעס  ______________ 

b.  לאנד  _______________ 

c.  קארס  ______________ 

d.  שיפן  _______________ 

e.   מאבייל הייזער   _______________ 

f.  קעמפערס/טרעילערס  ______________ 

g.   מאטארביציקלען  ____________ 

h. מאביילס - שניי  ______________ 

i.   מטבע, סטעמפ, ארט זאמלונג  ____________ 

j.  צירונג  _______________ 

k.  אנדערע אסעטס  _______________ 

 ._____________ 6 כ(  -סך הכל )רעכנט צאם ליניעס א 
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 ( יאר  3רעכנט אויס אונטן די סארט, און דאלער ווערד פון, סיי וועלכע אסעטס וועלכע איר האט אריבערגעפירט אין די לעצטע דריי )  .7
 לייגט צו נאך בלעטער אויב נויטיג(:  - ביטע שרייבט)

  2021האט געליטן, באצאלט, אדער באקומען אין צייגט די צאל, אויב בכלל, פון די פאלגנדע אויסגאבן, באצאלונגען, אדער איינקונפט וועלכע איר  .8
 "(: 0)אויב קיין איינס, שרייבט "

a.   אומפארגוטיגטע ארבעטער ביזנעס אויסגאבן אויסער צום פארנעם וואס די אויסגאבן פארמינערן
 ____________  אויסגאבן   פערזענליכע 

b. שט א צד אין די שריט )לייגט צו קאפיע פון  אלימאני אדער מעינטענענץ ווירקליך באצאלט צו א מאן/ווייב וואס איז ני
 ____________  געריכט באפעל אדער גילטיגע אויסגעפירטע שריפטליכע אפמאך(  

c.   אלימאני אדער מעינטענענץ ווירקליך באצאלט צו א מאן/ווייב וואס איז א צד אין די שריט )לייגט צו קאפיע פון געריכט
 ____________  באפעל אדער גילטיגע אויסגעפירטע שריפטליכע אפמאך(  

d. ו קאפיע פון געריכט טשיילד סופארט ווירקליך באצאלט פאר א קינד וואס איז נישט אויסגעשטעלט צו די שריט )לייגט צ
 ____________  באפעל אדער גילטיגע אויסגעפירטע שריפטליכע אפמאך, און באווייז פון באצאלונג(  

e.   ניו יארק סיטי אדער יאנקערס איינקונפט שטייערן אדער פארדינסטן שטייערן ווירקליך באצאלט  __________ 

f. ( פעדעראלע אינשורענס ביישטייערונגען אקטFICA שטייערן ווירקליך באצאלט )  ____________ 

 ._____________ 8 ו(  -סך הכל )רעכנט צאם ליניעס א 

 לייגט צו נאך בלעטער אויב נויטיג(:  -ביטע שרייבט רעכנט אויס אייער יעצטיגע קוועלער פון איינקונפט. ) .9

a.  :)ארבעט )נאמען, אדרעס און טעלעפאן נומער פון יעדע יעצטיגע ארבעטער 

 אלארי )איידער אראפרעכענונגען( $____________ גראס ס
 יערליך(    וועכנטליך    טעגליך    שטונדליך  )

b.  :אנדערע יעצטיגע קוועלער פון איינקונפט 

 _______________________  סארט

 צאל איינקונפט $____________ 
 יערליך(    וועכנטליך    טעגליך    שטונדליך  )

ע קינדער וועלכע זענען אונטער די געריכט באפעל געדעקט דורך העלט אינשורענס צוגעשטעלט דורך אייער ארבעטסגעבער אדער  זענען אייער  .10
 אנדערע ארגאניזאציע אזויווי אן ארבעט פארבאנד? 

                 מיינע קינדער זענען יעצט איינגעשריבן אין א העלט אינשורענס פלאן צוגעשטעלט דורך מיין ארבעטסגעבער אדער ארגאניזאציע:               יא, 

 _____ ______ _________________________________ אינשורענס פירמע __________________________________
 )ביטע שרייבט( 

 __________ __אדרעס פון פירמע___________________________________________________________________
 )ביטע שרייבט( 

 פאליסי נומער ________________________  פלאן נומער ______________________________ 

 ________ _____קונג ____________________________________________________________________ סארט דע 

 העלט אינשורענס פאר מיינע קינדער, זענען זיי נישט יעצט איינגעשריבן.  שטעלט צוכאטש מיין ארבעטסגעבער אדער ארגאניזאציע  ניין. 
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 העלט אינשורענס פאר מיינע קינדער.  שטעלט נישט צוכאטש מיין ארבעטסגעבער אדער ארגאניזאציע  ניין. 

 איך ארבעט נישט יעצט.  ניין. 

אויב איר האט געטוישט ארבעטסגעבערס אדער קוועלער פון איינקונפט אין די לעצטע יאר, רעכנט אויס פארגאנגענע ארבעטסגעבער און  .11
 לייגט צו נאך בלעטער אויב נויטיג(:  -ביטע שרייבט איינקונפט קוועלער ) 

a.  :)פריערדיגע ארבעט )נאמען, אדרעס, און טעלעפאן נומער פון יעדע פריערדיגע ארבעטסגעבער 

 גראס סאלארי )איידער אראפרעכענונגען( $____________  
 יערליך(    וועכנטליך    טעגליך    שטונדליך  )

b.  :אנדערע פריערדיגע קוועלער פון איינקונפט 

 ________________  סארט

 צאל איינקונפט $____________ 
 יערליך(    וועכנטליך    טעגליך    שטונדליך  )

און לייגט צו שטיצנדע דאקומענטן,  ביטע שרייבטצייגט אייער טשיילד קעיר אויסגאבן און קינד)ער('ס עדיוקעישאנעל אויסגאבן, אויב פארהאן ) .12
 צ.ב., קאפיעס פון בילס אדער א בריוו פון די טשיילד קעיר פראוויידער(: 

a.  טשיילד קעיר פאר קינדער אינעם צייט וואס דער צד וואס האט קאסטאדי ארבעט אדער באקומט עלעמענטערי סעקאנדערי אדער העכערע
 עדיוקעישאן אדער ארבעט טרענירונג:

 ________$  _____ 
 יערליך(    וועכנטליך    טעגליך    שטונדליך  )

 נאמען פון קינד)ער( אין טשיילד קעיר: 

b.  :טשיילד קעיר פאר קינדער אינעם צייט וואס דער עלטערן וואס האט קאסטאדי זוכט ארבעט 

  _____________$ 
 יערליך(    וועכנטליך    טעגליך    שטונדליך  )

 נאמען פון קינד)ער( אין טשיילד קעיר: 

c.  :עדיוקעישאנעל אויסגאבן פאר קינדער 

  _____________$ 
 יערליך(    וועכנטליך    טעגליך    שטונדליך  )

 נאמען פון קינד)ער( מיט עדיוקעישאנעל אויסגאבן: 
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 ביטע שרייבט די פאלגנדע אינפארמאציע:

 _____________________________________________________ 
 נאמען 

 _____________________________________________________ 
 אדרעס 

 _________  _____   _____________________________________ 
 זיפ קאוד סטעיט  סיטי 

 ______________)_____(  ______________)______( ______XX-XXX- 
 סאושעל סעקיוריטי נומער  טעלעפאן נומער אין אווענט   טעלעפאן נומער בייטאג 

 דערקלערונג: 

 "אלע אינפארמאציע וואס איך האב געגעבן אויפ'ן אפידאוויט, און די שטיצנדע דאקומענטן ענטהאלטנדיג 
 קראנט לויט מיין בעסטן וואוסנשאפט." ___בלעטער וועלכע איך האב צוגעלייגט צום אפידאוויט, איז ריכטיג און 

 ____________________ _______________________________________________________ 
 דאטום  אייער אונטערשריפט

 געשוואוירן צו מיר דאס 
 ___________________________________________________________  _____טאג פון _______. 

 מישאנער פון דידס אונטערשריפט נאטערי פאבליק/קא
 

 שיקט צוריק די אויסגעפולטע אפידאוויט צו די טשיילד סופארט ענפארסמענט יוניט אויף די פאלגנדע אדרעס: 

וויכטיג: ביטע מאכט זיכער אריינצולייגן אלע אייער שטיצנדע דאקומענטן מיט דעם אפידאוויט ווי אויך אלע אנדערע דאקומענטן וועלכע  
 זענט געפאדערט אריינצוגעבן. איר 
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