
 Allentown        Bethlehem        Easton        Macungie   

 

Kiểm tra chuẩn bị thuế 

 

Phần 1 thông tin chung 

Năm thuế: __________________ Ngày: __________ Tên của Khai Thue Vien __________________  

Nộp thuế       Chồng / Vo 

Tên của  _______________________   Tên của ______________________ 

Ngày tháng năm sinh: _________________   Ngày tháng năm sinh: __________________ 

So an simh xa Hoi: _________________   So an Sinh xa Hoi: _________________ 

Nghề nghiệp: _________________   Nghề nghiệp: _________________ 

Dịa chỉ: ________________________ 

Thành phố:__________________Tieu Bang:_________________Số Vung: _________________________ 

Diện thoại Nha:  ___________________ Diện thoại Lam ___________________ Diện thoại Cam Tay ______________ 

Fax: :     Email: 

The Chung Nhan ______________ Bang Lai Xe ______________ Ho Chieu _______________ The Tieu Bang________ 

An sinh xã hội __ 

 

Phần 2 nộp hồ sơ Tình trạng 

 Doc Than   Vo Chong KHai chung  Vo chung: nộp đơn riêng    Trưởng gia đình   Đủ điều kiện góa phụ / Goa Vo 

Tên phụ thuộc:                             Ngày sinh:         SS #:               Mối quan hệ  Sao chép Thẻ SS 

1. __________________________      _____________   _______________ __________            

2. __________________________      _____________   _______________ __________            

3. __________________________      _____________   _______________ __________            

4. __________________________      _____________   _______________ __________            

5. __________________________      _____________   _______________ __________            

6. __________________________      _____________   _______________ __________            

 

 

 

 



1866.200.3745 

    1140 Hamilton Street, Allentown, PA 18062  Văn phòng 2025 Worthington CT, Macungie, PA 18062 

 

Tên viết tắt 

Trang 2 
Phần 3 sức khỏe Khu bảo hiểm 

Bảo hiểm y tế? Người đóng thuế: có/Nhuna Khung Co Bao Hiem _ _ _ vợ/chồng: có/không-tháng mà không có _ _ _

  

 

Tên phụ thuộc:                                      Co Bảo hiểm         Sao chép thẻ y tế Tháng mà không có bảo hiểm 

1. __________________________      _____________    _____ 

2. __________________________      _____________    _____ 

3. __________________________      _____________    _____ 

4. __________________________      _____________    _____ 

5. __________________________      _____________    _____ 

6. __________________________      _____________    _____ 

Đã được bảo hiểm từ:    Market Place    Tư nhân hoặc     Welfare  

 

Phần 4 hoàn trả /Loan thông tin 

 

Chuẩn bị trả lại thuế sẽ được thanh toán bằng:  Refund  Trả tiền tại Van Phong 

Bạn có muốn vay tiền trả nợ không? Có \ không (nếu bạn đủ điều kiện). 

Tiền gửi trực tiếp?  Có/không   

Routing #: không cho ______________________ Bank Account # _________________________ 

   Đính kèm kiểm tra voided 
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Tên viết tắt 

Trang 3 
Phần 5 thỏa thuận 

Vui lòng đính kèm các tài liệu sau: 

1. Tất cả các hình thức W-2 (việc làm lương các hình thức) 

2. Tất cả 1099 hình thức (1099-INT = lãi suất, 1099 div. = cổ tức, 1099-Misc. = nhà thầu phụ hoặc độc lập, 1099 

SSA = an sinh xã hội, 1099-B = cổ phần bán hàng, 1099-G thất nghiệp, 1099-R hưu hoặc Pension) 

3. Tất cả 1098 hình thức (1098 = thế chấp lãi, 1098-T = học phí tuyên bố 

4. Môi giới tóm tắt tuyên bố cho tất cả các cổ phiếu bán hàng/mua. 

5. Thẻ an sinh xã hội "tất cả mọi người được nhập vào trở về thuế". 

6. Trẻ em khai sinh chứng chỉ (chỉ để xác nhận ngày sinh vv để tăng tốc độ hoàn lại tiền) 

Thêm các ứng dụng để điền thông tin: 

• Tự làm việc-hoàn thành việc thu nhập kinh doanh và hình thức chi phí. 

• Bất động sản chủ sở hữu-cho thuê và thu nhập nhuận bút và hình thức chi phí. 

 

Thỏa thuận giữa nhóm tên dưới và jft 

JFT Group là một nhà cung cấp dịch vụ kế toán đầy đủ. Chúng tôi cung cấp một cách tiếp cận đầy đủ dịch vụ, không 

phải là một dịch vụ ước tính. Chúng tôi bảo lãnh tất cả các công việc thực hiện được chính xác và chuyên nghiệp. Bất kỳ 

thiếu sót nào của JFT Group sẽ được miễn phí cho khách hàng để sửa chữa vấn đề. Tuy nhiên, nếu một khi nhân viên 

của chúng tôi đầu vào thông tin vào hệ thống và bạn quyết định do số tiền hoàn phí và hoặc giá chuẩn bị để không xử 

lý sự trở lại với chúng tôi, một khoản phí của $125,00 sẽ được trả cho thời gian chi tiêu cho dự án. Chỉ khi bạn đồng ý 

với tuyên bố này, xin vui lòng đăng nhập dưới đây để khẳng định bạn đang yêu cầu chúng tôi để tiếp tục quá trình. 

Hơn nữa, chúng tôi sẽ phù hợp với khối H&R, Liberty thuế, Jackson Hewitt và coban thuế. Nếu quý vị cung cấp trả lại 

thuế năm ngoái với hóa đơn bạn bị tính phí, Đối với thuế năm ngoái, chúng tôi cũng sẽ cung cấp giảm giá 5 phần 

trăm.  Tuy nhiên, sau khi xem xét lại thuế được chuẩn bị bởi một công ty khác, và khám phá chuẩn bị sai chúng tôi sẽ 

giải thích tại sao giảm giá sẽ không áp dụng. 

Tôi, __________________(Nguoi Nop Thue) Da Doc Va Dong Y Voi Loi Khai Tren 

 

X ______________________________________ Ngay Thang __________________ 

     Người đóng thuế  
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Tên viết tắt 

Trang 4 
Phần 6 thu nhập 

Xin vui lòng trả lời câu hỏi dưới đây:  

Bạn đã nhận được  Thu nhập Duoi Hay   

Đếm  Có Không Lượng  ______Giấy tờ cung cấp 

Tiền lương:  ____        ____________  ____________________ 

Doanh thu     _____        ____________  ____________________ 

 Loại hình kinh doanh:     Ca Nhan    Llc   Sub S,   C-Corp   

Quan tâm  _____          ____________  ____________________ 

Cổ tức   _____          ____________  ____________________ 

Cổ phần bán   _____          ____________  ____________________ 

An sinh xã hội    _____          ____________  ____________________ 

Trợ cấp/IRA Distribution          ____________  ____________________ 

Thất nghiệp     _____          ____________  ____________________ 

Cho thuê thu nhập    _____          ____________  ____________________ 

Cấp dưỡng Vo/Chong    _____          ____________  ____________________ 

Cờ bạc      _____          ____________  ____________________ 

Thue Tien Bang Tra Lai   _____          ____________  ____________________ 

Tàn tật      _____          ____________  ____________________ 

Other: tiền thưởng _____          ____________  ____________________ 

Other: Misc Thu nhập    _____          ____________  ____________________ 

Other: thanh toán tiền mặt_____       ____________  ____________________ 
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Tên viết tắt 

Trang 5 
Phần 7 chi phí 

Xin vui lòng trả lời câu hỏi dưới đây:  

Anh Phải trả bất kỳ của Các thao tác sau Chi phí?   

Mã mô tả                 Có      Không       Lượng  Giấy tờ cung cấp 

Đóng góp                            _________    

Lãi suất cho vay độc lập                                      _________    

Di chuyển chi phí                         _________     

Tiền trợ thanh toán _ _ tất cả                           _________    

Phạt tiền thu hồi 

_________________________                         _________    

 

Phần 8 thuế và tín dụng 

Anh Tung trả Bất kỳ:   Có Tien Tra _____________  

Thuế nước ngoài     _____________ 

Chi phí cho trẻ em hoặc phụ thuộc   _____________ 

Chi phí nhận con nuôi    _____________ 

Chi phí giáo dục    _____________     Ngoui Nop Thue     Vo Thue    Người thuộc quyền 

* * Nếu có 

Tên học sinh  SS # của học sinh  Tên cơ sở giáo dục  Loại chi phí 

1. ___________________ __________________   _________________________   _________________ 

2. ___________________ __________________   _________________________   _________________ 

3. ___________________ __________________   _________________________   _________________ 

4. ___________________ __________________   _________________________   _________________ 
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Tên viết tắt 

Trang 6 
 

Bạn đã trả tiền?     Có Không  Số tiền trả 

An sinh xã hội hoặc Medicare      ___________ 

Tien T Chua Khai Bao       ___________ 

Thuế tự việc        ___________ 

Nâng cao kiếm được thu nhập      ___________ 

Các khoản thanh toán trước thuế từ năm ngoái    ___________  Fed   Bang  Địa 

phương 
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Tên viết tắt 

Trang 7 
 

 

Phần 9 chia đều Khoản khấu trừ 

Mục (Cung cấp dự phòng)  Có Không Số tiền trả Thông tin 

Chi phí y tế và Nha khoa     ___________ ________________________________ 

Y tế miles driven trong năm    ___________ ________________________________ 

Thu nhập Tiem Bang hoặc địa phương   ___________ ________________________________ 

Bất động sản thuế     ___________ ________________________________ 

Hóa đơn thoát nước     ___________ ________________________________ 

Nước Bills      ___________ ________________________________ 

Thuế tài sản cá nhân     ___________ ________________________________ 

Trim Loi Tuc Tra      ___________ ________________________________  

Điểm không được ghi lại trên 1098   ___________ ________________________________ 

Quà tặng cho tổ chức từ thiện (tiền)   ___________ ________________________________ 

Quà tặng cho tổ chức từ thiện (tài sản)   ___________ ________________________________ 

Tai nạn hoặc mất cắp lỗ     ___________ ________________________________ 

Không hoàn trả việc làm     ___________ ________________________________ 

Phí dự bị thuế (năm _ _)     ___________ ________________________________ 

Két an toàn      ___________ ________________________________ 

Cờ bạc mất Khai     ___________ ________________________________ 

Khác   ___________ ________________________________ 

Khác   ___________ ________________________________ 

Bạn đã bao giờ bị từ chối và kiếm được thu nhập trong quá khứ? Nếu vậy những gì năm và tại sao? Giải thích: 
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Tên viết tắt 

Trang 8 
 

Phần 10 addl Kiếm được câu hỏi tín dụng thu nhập (EIC) 

1. Nơi là cha mẹ của trẻ em phụ thuộc nếu bạn không phải là cha mẹ sinh học hoặc pháp lý? 

2. Tại sao cha mẹ không ke khai phụ thuộc? 

3. Tên cha mẹ là gì? 

4. Các bậc phụ huynh sống ở đâu? 

5. Người khác có thể Ke Khai phụ thuộc? 

6. Kể từ ngày Nao những người thuộc quyền sống với các người đóng thuế? 

7. Bằng chứng gì là có mà phụ thuộc sống với người đóng thuế? 

Phần 10 Trưởng Hiệp định gia đình 

Nếu bạn đang nộp đơn là trưởng gia đình, xin vui lòng điền và đăng nhập dưới đây: 

I,  ____________________ , sáng nộp đơn là người đứng đầu hộ gia đình vì tôi duy nhất, ly dị hoặc đã được tách ra từ 

vợ/chồng của tôi cho một ______ tháng và _________ năm. 

X_ Ngày: _______________ 

    Người đóng thuế 
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Tên viết tắt 

Trang 9 
 

 

Phần 11 Các câu hỏi tự việc làm (Sch C 

1. Những gì các hồ sơ nào người đóng thuế hoặc vợ chồng giữ cho tự việc thu nhập của họ? 

a. Người đóng thuế 

 

b. Chồng / Vo: 

 

2. Các hồ sơ được duy trì như thế nào?  

a.  Sách/Ledgers  Sách điện tử 

3. Co Ai Giu Danh Sach Cua Khach Khong. 

a. Người đóng thuế  

b. Chồng  

 

Xin vui lòng xem xét các nhóm JFT hoàn thành dịch vụ Giữ cuốn sách. Định dạng này bạn đang sử dụng với một cuốn 

sách ghi chú không phải là cách tốt nhất và hoàn toàn nhất để giữ cho cuốn sách của bạn. Thiết lập một cuộc hẹn với 

tôi với việc sử dụng để lập kế hoạch một phương pháp tùy chỉnh trong kế toán của bạn requirments.  
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Tên viết tắt 

Trang 10 
 

 

 

 

Thu nhập: Tổng     Chi phí:    

Tháng   ______________   Quảng cáo   ______________ 

Tháng hai  ______________   Chi phí hoa hồng   ______________ 

Tháng ba ______________   Nhà thầu   ______________ 

Tháng tư ______________   Bảo hiểm   ______________ 

Có thể  ______________   Thuê    ______________ 

Ngày  ______________   Pháp lý/chuyên nghiệp  ______________ 

Ngày  ______________   Chi phí văn phòng  ______________ 

Tháng tám ______________   Thiết bị cho thuê  ______________ 

Tháng chín ______________   Sửa chữa và bảo trì  ______________ 

Ngày  ______________   Giấy phép/thuế   ______________ 

Ngày  ______________   Dues và đăng ký  ______________ 

12 tháng ______________   Ao Mua Xai Cho Tiom  ______________ 

Chi phí xe hơi      Hien / Nuoc   ______________ 

Loại xe  ______________   Misc    ______________ 

Năm/mô hình  _ _     Khác ______________ 

Tất cả Milage ______________   Khác ______________ 

Kinh doanh Milage______________   Khác ______________ 

Cá nhân sử dụng xe Có Không    Tiền lương của nhân viên có/không 

Bạn có một chiếc xe cá nhân?  Có không  Tên:    Lượng    1099 W2  

      ________________________ ______________  ________ 

Tôi tuyên bố rằng các thông tin được cung cấp trong  ________________________ ______________  ________ 

Danh sách kiểm tra thuế chuẩn bị là đúng sự thật và chính xác.  

________________________ ______________  ________ 

Người đóng thuế: không có gì    ________________________ ______________  ________ 

Người phối ngẫu: không nên _ _ 

Ngày: _        
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Tên viết tắt 

Trang 11 
 

 

Phần 12 Danh sách kiểm tra chuẩn bị thuế 

 

• Bạn có nhận được bất kỳ sự trợ giúp công cộng?       

o   Có    Không 

• Bạn có bất kỳ thu nhập nước ngoài để báo cáo?      

o   Có    Không 

• Bạn có bất kỳ tài khoản ngân hàng nước ngoài hoặc có thẩm quyền ký kết trên tài 

khoản nước ngoài?  

o   Có    Không 

X X ________________________ 

 Người đóng thuế  Ngày: Ngày phối ngẫu: 

 

1. Danh sách của xác minh cho các Chuẩn bị Của Thuế Bổ sungHsa Bạn một số Thu nhập 

Nước ngoài Cho phóng viên?  

  Có  Không 

2. Hsa Bất kỳ Tài khoản In Các Nước ngoài Các Có Thẩm quyền Của Công ty Về Tài khoản 

In Các Nước ngoài?    Có    Không 

X X ________________________ 

 Người đóng thuế  Ngày: Ngày phối ngẫu: 
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Tên viết tắt 

Trang 12 

 


