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1. Thu Nhập Từ Công Việc Tự Làm Chủ 
Quý vị phải cho chúng tôi biết về thu nhập tự làm chủ hàng tháng của quý vị.   
• Nếu quý vị cung cấp cho chúng tôi các bản sao quyển sổ cái hay các chứng từ lợi nhuận và lỗ lã của công việc kinh 

doanh, quý vị không cần dùng mẫu đơn này. 
• Nếu quý vị không có sẵn các hồ sơ kinh doanh, quý vị có thể dùng mẫu đơn này để cho chúng tôi biết về các chi phí và 

thu nhập của quý vị. Quý vị phải ký vào phía sau đơn này. 
 

Tên Cơ Sở Kinh Doanh:            
Liệt kê tổng thu nhập hàng ngày của quý vị từ việc buôn bán các hàng hóa/sản phẩm và dịch vụ:           
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2. Khấu Trừ Các Chi Phí Kinh Doanh 
Nếu quý vị muốn đòi liạ các chi phí kinh doanh, quý vị phải liệt kê các chi phí đó trên trang dưới đây và đưa cho chúng tôi 
chứng từ các chi phí (WAC 388-450-0085, 182-512-0840) 

  Chỉ dành cho tiền mặt và thực phẩm:  Tôi chọn lấy khoản khấu trừ có tiêu chuẩn 50% thay vì liệt kê các chi phí của tôi  
trên trang kế tiếp.  (Ký trang sau.) 

Các Chi Phí Kinh Doanh.  Thông thường, quý vị có thể đòi lại bất cứ chi phí kinh doanh nào được Sở Thuế Vụ (Internal 
Revenue Service) - (IRS) cho phép, với ngoại lệ là chúng tôi không cho phép một khoản khấu trừ hao mòn/xuống cấp nào.  
Những ví dụ về các chi phí kinh doanh là: 
• Vật liệu dùng để sản xuất hàng hóa hay dịch vụ 
• Các hóa chất và vật tư dùng để sản xuất hàng hóa hay 

dịch vụ 
• Tiền Vay để Kinh Doanh (vốn và lãi)  
• Lệ phí nhà băng 
• Luật pháp, kế toán sổ sách, hay các chi phí chuyên môn khác 

• Tiền mướn chỗ và điện nước của cơ sở kinh doanh 
• Bảo trì đồ đạc của cơ sở kinh doanh 
• Lương bổng hay tiền lương 
• Các chi phí xe cộ cho các mục đích kinh doanh với 

chứng từ 
• Điện thoại của cơ sở kinh doanh 

Các ví dụ về những đồ đạc lẻ tẻ mà chúng tôi không tính như một chi phí là: 
• Hao Mòn/Xuống Cấp 
• Tiền trả bảo hiểm 
• Bảo hiểm y tế cho quý vị và gia đình quý vị 
• Tiền để riêng cho các mục đích hưu trí 

• Điện nước cá nhân (điện thoại, điện v.v.) 
• Tiền mướn nhà hay trả tiền mua nhà cho nhà quý vị 
• Các chi phí làm việc cá nhân (đi tới chỗ làm/từ chỗ làm, 

quần áo)  
• Các chi phí xe cộ mà không có chứng từ cho tiền mặt 

và thực phẩm 

Các ví dụ về chứng từ được phép của các chi phí là: 
• Biên lai của chi phí đòi lại 
• Các chứng từ của nhà băng liệt kê từng phần phù hợp 

với các chi phí đòi lại 

• Các chứng từ của thẻ nhà băng liệt kê từng phần phù 
hợp với các chi phí đòi lại 

• Sổ ghi số mile 



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

3. Các Chi Phí 
Liệt kê các chi phí kinh doanh trong tháng.  Xem hướng dẫn trên trang 1 để biết thêm các thông tin về các chi phí kinh doanh, 
và điều chúng tôi không tính như một chi phí kinh doanh.  Liệt kê các chi phí phụ trội trên một tờ giấy riêng nếu cần thiết. 

NGÀY TRẢ CHO LOẠI CHI PHÍ SỐ CHECK SỐ TIỀN TRẢ 

                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              

TỔNG CHI PHÍ HÀNG THÁNG $        
4. Mileage cho Công Việc Kinh Doanh 
Ghi các thông tin về tổng số mile hàng tháng của quý vị ở trên, và kèm chứng từ hỗ trợ số mile mà quý vị đòi.  Quý vị có 
thể nộp sổ ghi số mile riêng của quý vị hay điền phần sau đây.  Liệt kê các chi phí phụ trội trên một tờ giấy riêng nếu cần 
thiết. 
Nếu quý vị đòi các chi phí xe cộ thực sự, quý vị phải cung cấp bằng chứng về chi phí này.  Chúng tôi cũng có thể yêu cầu 
chứng từ bổ túc để xác minh chi phí đã dùng xe cộ cho công việc kinh doanh.  Vào 
http://www.ofm.wa.gov/policy/10.90a.pdf để biết tỷ giá trả tiền cho số mile hiện nay. 
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Đọc kỹ và ký trước khi gởi trả lại bảng chiết tính này: 
• Tôi hiểu rằng chỉ với các chi phí xác minh được, mới sẽ được phép theo các luật lệ của chương trình. 
• Tôi hiểu rằng các thông tin được cho trong bản báo cáo này có thể tác động đến các phúc lợi của tôi. 
• Tôi tuyên bố dưới hình phạt khai man rằng các thông tin được cho trong bản báo cáo này đều là sự thực và đúng với 

kiến thức hiểu biết nhất của tôi.  (Cả chồng và vợ đều phải ký vào nếu sống chung.) 
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