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ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ  
ਮਹੀਨ�  ਵਾਰ ਿਵਕਰੀ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਲਈ ਵਰਕਸ਼ੀਟ 

Self Employment Monthly Sales and 
Expense Worksheet 

ਨ� 

      
ਮਹੀਨਾ 

      

ਕਲਾਇੰਟ ID ਨੰਬਰ 

      

1.  ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤ� ਆਮਦਨੀ 

ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤ� ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਹੀਨ� ਵਾਰ ਆਮਦਨੀ ਬਾਰੇ ਸਾਨੰੂ ਦ�ਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।  

• ਜੇ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਹੀ-ਖਾਤੇ ਜ� ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਅਤੇ ਘਾਟੇ ਦੇ ਿਬਆਨ� ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾਨੰੂ ਿਦੰਦੇ ਹੋ ਤ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ� ਹੈ। 

• ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਇਹ ਿਰਕਾਰਡ ਉਪਲ�ਬਧ ਨਹ� ਹਨ ਤ� ਆਪਣੀ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੰੂ ਦ�ਸਣ ਲਈ ਤੁਸ� ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ 
ਫਾਰਮ ਦੇ ਿਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।  

ਕਾਰਬੋਾਰ ਦਾ ਨ�:            

ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵ� ਦੀ ਿਵਕਰੀ ਰਾਹ� ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਕੁਲ ਆਮਦਨੀ ਹੇਠ� ਿਲਖੋ:        

ਿਮਤੀ ਕੁਲ ਿਵਕਰੀ ਿਮਤੀ ਕੁਲ ਿਵਕਰੀ ਿਮਤੀ ਕੁਲ ਿਵਕਰੀ 

                                    

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤ� ਕੁਲ ਮਹੀਨ� ਵਾਰ ਆਮਦਨੀ $       

2.  ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਕਾਟ ਕਰਨੀ 

ਜੇ ਤੁਸ� ਆਮਦਨੀ ਿਵਚ� ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਘ�ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ ਤ� ਅਗਲੇ ਸਫ਼ੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਸਾਨੰੂ ਿਦਓ। (WAC 388-450-
0085, 182-512-0840) 

   ਿਸਰਫ ਨਕਦ ਅਤੇ ਖਾਣੇ ਲਈ:  ਅਗਲੇ ਸਫ਼ੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਰਿਚਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥ� ਤੇ ਮ� 50% ਦੀ ਮਾਨਕ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦਾ/ ਕਰਦੀ ਹ�। ( ਿਪਛਲੇ ਪਾਸੇ 
ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰੋ)  

ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਖਰਚੇ:  ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਿਜਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖਰਚੇ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਜਸਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਿਵਿਨਊ ਸਰਿਵਸ (IRS) ਦ�ਦੇ ਹਨ, ਿਸਵਾਏ 
ਡੈਿਪ�ਸੀਏਸ਼ਨ ਲਈ ਕਟੌਤੀ ਦੇ, ਿਜਸਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਸ� ਨਹ� ਿਦੰਦੇ।  

ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖਰਿਚਆਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣ�: 

• ਸਾਮਾਨ ਜ� ਸੇਵਾਵ� ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਿਵਚ ਲ�ਗਣ ਵਾਲੀ ਸਮ�ਗਰੀ 
• ਸਾਮਾਨ ਜ� ਸੇਵਾਵ� ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈਜ਼ 
• ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਿਰਣ ( ਮੂਲ ਧਨ ਅਤੇ ਿਵਆਜ)   
• ਬ�ਿਕੰਗ ਫੀਸ� 
• ਕਾਨੰੂਨੀ, ਿਹਸਾਬ- ਿਕਤਾਬ ਸਬੰਧੀ ਜ� ਦੂਜੀਆਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਫੀਸ� 

• ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਥ� ਦਾ ਿਕਰਾਇਆ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੁਿਵਧਾਵ� 
• ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪ�ਾਪਰਟੀ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ 
• ਤਨਖਾਹ� ਜ� ਉਜਰਤ� 
• ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਕੰਮ� ਲਈ ਵਾਹਨ� ਦਾ ਖਰਚੇ, ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਨਾਲ 
• ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਫੋਨ 

ਉਹਨ� ਮੱਦ� ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣ� ਿਜਨ� � ਨੰੂ ਅਸ� ਖਰਚਾ ਨਹ� ਮੰਨਦੇ ਹ�: 

• ਡੈਿਪ�ਸੀਏਸ਼ਨ 
• ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 
• ਤੁਹਾਡਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦਾ ਿਸਹਤ ਬੀਮਾ 
• ਿਰਟਾਇਰਮ�ਟ ਦੇ ਉਦੇਸ਼� ਲਈ ਰ�ਿਖਆ ਿਗਆ ਪੈਸਾ 

• ਿਨਜੀ ਸੁਿਵਧਾਵ� ( ਫੋਨ, ਿਬਜਲੀ ਆਿਦ)  
• ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਿਕਰਾਇਆ ਜ� ਮੌਰਗੇਜ 
• ਿਨਜੀ ਕੰਮ ਤੇ ਖਰਚਾ (ਘਰ ਤ� ਕੰਮ ਦੀ ਥ� ਤੇ ਆਉਣਾ-ਜਾਣਾ, ਕਪੜੇ)   
• ਿਬਨ� ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਖਾਣਾ 

ਖਰਚੇ ਦੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਯੋਗ ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣ�: 

• ਕਲੇਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰਚੇ ਦੀਆਂ ਰਸੀਦ� 
• ਕਲੇਮ ਕੀਤੇ ਖਰਿਚਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖ�ਦੀਆਂ ਵ�ਖੋ ਵਖਰੀਆਂ ਬ�ਕ ਸਟੇਟਮ�ਟ�  

• ਕਲੇਮ ਕੀਤੇ ਖਰਿਚਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖ�ਦੀਆਂ ਵ�ਖੋ ਵਖਰੀਆਂ ਬ�ਕ ਕਾਰਡ ਸਟੇਟਮ�ਟ� 
• ਮੀਲ� ਦੀ ਸੰਿਖਆ ਦਾ ਲੌਗ 
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3. ਖਰਚੇ

ਮਹੀਨ�  ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖਰਚੇ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਓ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖਰਚੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਿਕਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼� ਨੰੂ ਅਸ� ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖਰਚਾ ਮੰਨਦੇ ਹ�, ਲਈ ਸਫ਼ਾ 1 ਤੇ ਿਹਦਾਇਤ� ਵੇਖੋ। 
ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਇ�ਕ ਵ�ਖਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਿਲਖੋ। 

ਿਮਤੀ ਭੁਗਤਾਨ ਿਕਸ ਨੰੂ ਕੀਤਾ ਖਰਚੇ ਦੀ ਿਕਸਮ ਚੈਕ ਨੰਬਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਰਕਮ 

ਮਹੀਨ�  ਲਈ ਕੁਲ ਜੋੜ $ 
4. ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੀਲ� ਦੀ ਸੰਿਖਆ

ਮੀਲ� ਦੀ ਕੁਲ ਸੰਿਖਆ ਬਾਰੇ ਮਹੀਨ� ਵਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ �ਪਰ ਭਰੋ ਅਤੇ ਕਲੇਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੀਲ� ਦੀ ਸੰਿਖਆ ਦੇ ਸਬੂਤ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਗਾਉ। ਤੁਸ� ਮੀਲ� ਦੀ ਸੰਿਖਆ ਦਾ ਆਪਣਾ 
ਲੌਗ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜ� ਹੇਠਲੇ ਭਾਗ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਤ� ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਦੀ ਸੂਚੀ ਇ�ਕ ਵ�ਖਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਬਣਾਓ। 

ਜੇ ਤੁਸ� ਅਸਲੀ ਵਾਹਨ ਖਰਚੇ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤ� ਖਰਚੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਵਾਹਨ ਦੀ ਵਰਤ� ਦੀ ਜ�ਚ ਲਈ ਅਸ� ਵਾਧੂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹ�। 
ਮੀਲ� ਦੀ ਸੰਿਖਆ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਵਰਤਮਾਨ ਦੀਆਂ ਦਰ� ਲਈ http://www.ofm.wa.gov/olicy/10.90a.pdf ਦੇਖੋ। 

ਿਮਤੀ  
ਓਡੋਮੀਟਰ ਅਰੰਭ 

ਓਡੋਮੀਟਰ ਅੰਤ 

ਉਦੇਸ਼ 
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ਉਦੇਸ਼ 

ਇਸ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਨੰੂ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਪੜ�ੋ ਅਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰੋ: 

• ਮ� ਸਮਝਦਾ/ ਸਮਝਦੀ ਹ� ਿਕ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੇ ਿਨਯਮ� ਮੁਤਾਬਕ ਿਸਰਫ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੇ ਖਰਿਚਆਂ ਨੰੂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਿਦ�ਤੀ ਜਾਏਗੀ। 
• ਮ� ਸਮਝਦਾ/ ਸਮਝਦੀ ਹ� ਿਕ ਇਸ ਿਰਪੋਰਟ ਿਵਚ ਿਦ�ਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਬੈਿਨਿਫਟ� ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
• ਮ� ਝੂਠੀ ਸ�ਹ ਖਾਣ ਤੇ ਦੰਡ ਦੇ ਪ�ਾਵਧਾਨ ਹੇਠ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ/ ਕਰਦੀ ਹ� ਿਕ ਇਸ ਿਰਪੋਰਟ ਿਵਚ ਿਦ�ਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਿਜਥ� ਤਕ ਮੈਨੰੂ ਪਤਾ ਹੈ, ਸ�ਚੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੈ I  (ਜੇ

ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਇਕ�ਠ�  ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ ਤ� ਦੋਨ� ਲਈ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।)

ਦਸਤਖ਼ਤ ਿਮਤੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਿਮਤੀ

http://www.ofm.wa.gov/policy/10.90a.pdf

