
SELF EMPLOYMENT – MONTHLY SALES AND EXPENSE WORKSHEET 
DSHS 07-098 TI (REV. 09/2015) Tigrigna 

 

ባዕለ ስራሕ  
ናይ ወርሓዊ መሸጣታትን ወጻኢታትን ወረቐት-ስራሕ 

Self Employment Monthly Sales and 
Expense Worksheet 

ስም 

      
ወርሒ 

      
ናይ ዓሚል መለለዪ ቁጽሪ 

      

1. ናይ ባዕለ ስራሕ ኣታዊታት 
ንስኻ ብዛዕባ ወርሓዊ ናይ ባዕለ ስራሕ ኣታዊታትካ ክትነግረና ኣለካ።  
• እንተደኣ ቅዳሓት ናይ ንግድኻ መዝገብ ወይ መኽሳባት ከምኡ ድማ ናይ ክሳራታት መግለጺ ኣቕሪብካልና, ምጥቃም ኣየድልየካን ኢዩ ነዚ ኦርኒክ እዚ። 
• እንተደኣ እዚ ናይ ንግዲ መዝገባት ቅሩብ ዘይብልካ, ነዓና ብዛዕባ ኣታዊታትካን ወጻኢታትካን ክተፍልጠና ነዚ ኦርኒክ እዚ ክትጥቀም ትኽእል። ኣብ ዝባን ወይ ድሕሪት 

ናይዚ ኦርኒክ ክታም ከተንብር ኣለካ።  

ናይ ንግዲ ስም:            
ካብ ናይ መሸጣ ኣቑሑትን ኣገልግሎታትን ጠቕላላ መዓልታዊ ኣታዊታትካ ዘርዝር:           

ዕለት ጠቕላላ መሸጣታት ዕለት ጠቕላላ መሸጣታት ዕለት ጠቕላላ መሸጣታት 

                                    

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
ጠቕላላ ወርሓዊ ናይ ባዕለ ስራሕ ኣታዊ $       
2. ምንካይ ናይ ንግዲ ወጻኢታት 
እንተደኣ ናይ ንግዲ ወጻኢታት ከተፍልጥ ደሊኻ, ኣብዚ ዝቕጽል ገጽ ነቲ ወጻኢታት ክትዝርዝር ከምኡ ድማ ሰነዳት ናይቲ ወጻኢ ክትህበና ይግበኣካ። (WAC 388-450-
0085, 182-512-0840) 

  ንጥረ-ገንዘብን መግብን ጥራይ:  ኣነ ይመርጽ ንኽወስድ 50% መምዘኒ ምንካይ ኣብ ክንዲ ንወጻኢታተይ ኣብ ዝቕጽል ገጽ ምዝርዛር። (ኣብ ዝባን ገጽ ክታም 
ኣንብር።) 

ናይ ንግዲ ወጻኢታት። ብሓፈሻ, ከተፍልጥ ትኽእል ኢኻ ነቲ ናይ ንግዲ ወጻኢታት ዝተፈቕደ ብኣታዊ ውሽጢ ሃገር (IRS), ምስ እንትርፎ ዘይንፈቅድ ምዃና ንምንካይ ናይ 
ምሕሳር ዋጋ።  

ኣብነታት ናይ ንግዲ ወጻኢታት ከኣ: 

• ኣቑሑት ወይ ኣገልግሎት ንምፍራይ ዝጠቕሙ ንዋታት 
• ኣቑሑት ወይ ከኣ ኣገልግሎት ንምፍራይ ዝጠቕሙ ቀመማትን ቀረባትን  
• ናይ ንግዲ ልቓሓት (ወለድን መትከላዊ መምርሕን)  
• ናይ ባንክ ኣገልግሎታት ክፍሊታት   
• ሕጋዊ, ምጽብጻብ, ወይ ካልእ ሞያዊ ክፍሊታት 

• ናይ ቦታ ክራይ ከምኡ ድማ ናይ ንግዲ ጠቓምነት ወይ ኣገልግሎታት 
• ምዕቃብ ናይ ንግዲ ንብረት 
• ናይ ሰራሕተኛታት መሃያ ዝርዝር ወይ ደሞዝ 
• ናይ መጓዓዝያ መሳርሒ ወጻኢታት ንንግዳዊ ዕላማ ምስ ስነዳ 
• ናይ ንግዲ ቴሌፎን 

 

ኣብነታት ናይ መስመር ስራሕ ባእታታት ከም ወጻኢኣታት ዘይንቖጽሮም ከኣ: 

• ምሕሳር ናይ ዋጋ 
• ናይ ዋሕስ ወይ ትሕጃ ክፍሊታት 
• ናይ ጥዕና ውሕስነት መድሕን ንዓኻን ንስድራኻን 
• ንናይ ጥሮታ ወይ ስራሕ ምቁራጽ ዕላማታት ዝተፈልየ ገንዘብ 

• ግላውያን ጠቓምነታት (ቴሌፎን, ሓይሊ ኤለክትሪክ, ወዘተ።) 
• ክራይ ወይ ትሕጃ ናይ ገዛኻ  
• ግላውያን ናይ ስራሕ ወጻኢታት (መጓዓዝያ ናብ /ካብ ስራሕ, ክዳውንቲ)  
• ናይ መጓዓዝያ መሳርሒ ወጻኢታት ብዘይ ስነዳ ንጥረ-ገንዘብ ወይ መግቢ  

ኣብነታት ናይ ዝፍቀዱ ስነዳታት ናይ ወጻኢታት ከኣ: 

• ቅብሊት ናይ ዝተጠቕሰ ወጻኢታት  
• ዝተረቑሐ ናይ ባንክ መግለጺታት ምስቲ ዝተጠቕሰ ወጻኢታት ዝገጣጠም ወይ 
 ዝዛመድ 

• ዝተረቑሐ ናይ ባንክ ካርድ መግለጺታት ምስቲ ዝተጠቕሰ ወጻኢታት 
ዝገጣጠም ወይ ዝዛመድ 

• ናይ ጉዕዞ ርሕቀት መዝገብ 
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3. ወጻኢታት 
ናይዚ ወርሒ ናይ ንግዲ ወጻኢታትካ ዘርዝር። ተመልከት ነቲ ዘሎ መምርሒ ኣብ ገጽ 1 ንሓበሬታ ኣብ ወጻኢታት ንግድን ነየናይ ከም ናይ ንግዲ ወጻኢታት ከም 
ዘይንቖጽሮን። እንተደኣ ተደልዩ ንተወሰኽቲ ወጻኢታት ኣብ ዝተፈልየ ቆጽሊ ወረቐት ዘርዝር። 

ዕለት ተኸፊሉ ን ናይ ወጻኢ ዓይነት ናይ ቸክ ቁ. መጠን ዝተኸፍለ 

                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              

ጠቕላላ ወርሓዊ $        
4. ናይ ንግዲ ጉዕዞ ርሕቀት 
ነቲ ጠቕላላ ወርሓዊ ናይ ጉዕዞ ርሕቀት ሓበሬታኻ ኣብ ላዕሊ ኣእቱ ከምኡ ድማ ነቲ ትጠቕሶ ዘለኻ ናይ ማይላት ርሕቀት ዝድግፍ ስነዳ ኣተሓሕዝ። ንስኻ ናትካ ናይ ጉዕዞ 
ርሕቀት መዝገብ ከተቕርብ ትኽእል ወይ ድማ ነዚ ዝስዕብ ክፋል ክትመልእ ትኽእል። እንተደኣ ተደልዩ ንተወሳኺ ወጻኢታት ኣብ ዝተፈልየ ቆጽሊ ወረቐት ዘርዝር። 
እንተደኣ ጭቡጥ ናይ መጓዓዝያ መሳርሒ ወጻኢታት ትጠቅስ ኣለኻ, ናይዚ ወጻኢታት መርትዖ ከተቕርብ ኣለካ። ከምኡ’ውን እቲ ወጻኢታት ናይ መጓዓዝያ መሳርሒ 
ንንግዳዊ ጥቕሚ ምዃኑ ንምርግጋጽ ተወሳኺ ስነዳ ክንጠልብ ንኽእል ኢና። ተመልከት http://www.ofm.wa.gov/policy/10.90a.pdf  ንእዋናዊ ናይ ጉዕዞ 
ርሕቀት ናይ ምሕዋይ ወይ ምኽሓስ መጠናት። 

ዕለት           
መጀመርታ ናይ ኦዶሜተር 
      
መወዳእታ ናይ ኦዶሜተር  
      
ዕላማ 

      

ዕለት           
መጀመርታ ናይ ኦዶሜተር 
      
መወዳእታ ናይ ኦዶሜተር  
      
ዕላማ 

      

ዕለት           
መጀመርታ ናይ ኦዶሜተር 
      
መወዳእታ ናይ ኦዶሜተር  
      
ዕላማ 

      

ዕለት           
መጀመርታ ናይ ኦዶሜተር 
      
መወዳእታ ናይ ኦዶሜተር  
      
ዕላማ 

      

ዕለት           
መጀመርታ ናይ ኦዶሜተር 
      
መወዳእታ ናይ ኦዶሜተር  
      
ዕላማ 

      

ዕለት           
መጀመርታ ናይ ኦዶሜተር 
      
መወዳእታ ናይ ኦዶሜተር  
      
ዕላማ 

      

ዕለት           
መጀመርታ ናይ ኦዶሜተር 
      
መወዳእታ ናይ ኦዶሜተር  
      
ዕላማ 

      

ዕለት           
መጀመርታ ናይ ኦዶሜተር 
      
መወዳእታ ናይ ኦዶሜተር  
      
ዕላማ 

      
 

ዕለት           
መጀመርታ ናይ ኦዶሜተር 
      
መወዳእታ ናይ ኦዶሜተር  
      
ዕላማ 

      

ዕለት           
መጀመርታ ናይ ኦዶሜተር 
      
መወዳእታ ናይ ኦዶሜተር  
      
ዕላማ 

      

ዕለት           
መጀመርታ ናይ ኦዶሜተር 
      
መወዳእታ ናይ ኦዶሜተር  
      
ዕላማ 

      

ዕለት           
መጀመርታ ናይ ኦዶሜተር 
      
መወዳእታ ናይ ኦዶሜተር  
      
ዕላማ 

      

ዕለት           
መጀመርታ ናይ ኦዶሜተር 
      
መወዳእታ ናይ ኦዶሜተር  
      
ዕላማ 

      

ዕለት           
መጀመርታ ናይ ኦዶሜተር 
      
መወዳእታ ናይ ኦዶሜተር  
      
ዕላማ 

      

ዕለት           
መጀመርታ ናይ ኦዶሜተር 
      
መወዳእታ ናይ ኦዶሜተር  
      
ዕላማ 

      

ዕለት           
መጀመርታ ናይ ኦዶሜተር 
      
መወዳእታ ናይ ኦዶሜተር  
      
ዕላማ 

      

ዕለት           
መጀመርታ ናይ ኦዶሜተር 
      
መወዳእታ ናይ ኦዶሜተር  
      
ዕላማ 

      

ዕለት           
መጀመርታ ናይ ኦዶሜተር 
      
መወዳእታ ናይ ኦዶሜተር  
      
ዕላማ 

      

ዕለት           
መጀመርታ ናይ ኦዶሜተር 
      
መወዳእታ ናይ ኦዶሜተር  
      
ዕላማ 

      

ዕለት           
መጀመርታ ናይ ኦዶሜተር 
      
መወዳእታ ናይ ኦዶሜተር  
      
ዕላማ 

      

ዕለት           
መጀመርታ ናይ ኦዶሜተር 
      
መወዳእታ ናይ ኦዶሜተር  
      
ዕላማ 

      

ተጠንቂቕካ ኣንብብ ከምኡ ድማ ክታም ኣንብር ነዚ ናይ ስራሕ-ወረቐት ቅድሚ ምምላስካ: 
• ኣነ ከምቲ ናይ መደብ ሕግታት ዝተረጋገጹ ወጻኢታት ጥራይ ከም ዝፍቀዱ ይርደኣኒ እዩ። 
• ኣነ ኣብዚ ጸብጻብ እዚ ዝተዋህበ ሓበሬታ ንረብሓታተይ ክጸልዎ ከም ዝኽእል ይርደኣኒ እዩ። 
• ኣነ ኣብ ትሕቲ መቕጻዕቲ ናይ ሓሶት ምስክርነት እዚ ኣብዚ ጸብጻብ ዝተዋህበ ሓበሬታ ክሳብ ዝበለጸ ኣፍልጦይ ቅኑዕን ሓቅን ምዃኑ ይእውጅ ኣለኹ። (እንተደኣ 

ብሓንሳብ ዝቕመጡ ኮይኖም ክልቲኦም ሰብኣይን ሰበይትን ክታሞም ከንብሩ ኣለዎም።) 
ክታም ዕለት 
        

ክታም ዕለት 
        

 

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

