
تُعترب استحقاقات صندوق العامل املستبعدين من ضمن فئة الدخل الخاضع 
للرضيبة. ورغم إرسال املدفوعات بالفعل بعد اقتطاع الرضائب الحكومية املدفوعة، 

إال أنها قد تظل خاضعة لرضيبة الدخل االتحادية.

من املتوقع أن يتوفر بيان املستفيدين من مناذج رضيبية معينة للمدفوعات 
الحكومية )G-1099( يف أواخر يناير 2022 لسكان نيويورك الذين تلقوا 

مدفوعات صندوق العامل املستبعدين يف العام امليالدي 2021. يعرض هذا 
النموذج الرضيبي املبلغ اإلجاميل ألموال صندوق العامل املستبعدين التي دفعتها 

من وزارة العمل بوالية نيويورك يف عام 2021، باإلضافة إىل أي تعديالت أو اقتطاع 
رضيبي يطرأ عىل استحقاقاتك. يجب تضمني هذا النموذج يف ملفك الرضيبي للعام 

امليالدي 2021.

 مالحظة: تكون مناذج رضائب G-1099 للتأمني ضد البطالة وإعانات 
 البطالة بسبب تفيش الجوائح منفصلة. ميكنك زيارة املوقع

dol.ny.gov/unemployment/1099-g-tax-form للحصول عىل املزيد 
من املعلومات.

كيف تحصل عىل منوذج G-1099 الرضيبي الخاص بك
سُيَسل النموذج الرضيبي G-1099 الخاص بك عرب الربيد عىل العنوان الربيدي 

املوضح يف الطلب الذي قدمته لصندوق العامل املستبعدين.

1099-G تفاصيل منوذج
تتوفر املعلومات الواردة يف النموذج الرضيبي G-1099 عىل النحو التايل:

 الخانة 6: املنح الخاضعة للرضيبة - تتضمن هذه الخانة املبلغ املدفوع لك 	 
بالدوالر يف استحقاقات صندوق العامل املستبعدين خالل العام امليالدي.

 الخانة 11: رضيبة الدخل املقتطعة الخاصة بالوالية - تتضمن هذه الخانة املبلغ 	 
اإلجاميل لرضائب دخل الوالية املقتطعة من استحقاقاتك للعام امليالدي.

أمل تتلقَّ معلوماتك الواردة يف النموذج الرضيبي G-1099 أو 
تعرتض عليها؟

 يف حالة عدم استالم النموذج الرضيبي G-1099 أو عدم املوافقة
 عىل أي من املعلومات االواردة فيه، يرجى استكامل منوذج 

 مالحظات عمالءصندوق العامل املستبعدين عىل املوقع اإللكرتوين
dol.ny.gov/unemployment/1099-g-tax-. حدد الخيار "لدي مشكلة مع 
منوذج الرضائب G-1099 الخاص يب"، واعرض مزيًدا من التفاصيل، منها رقم معرف 

مطالبة صندوق العامل املستبعدين التي تقدمت بها. سرتاجع وزارة العمل بوالية 
نيويورك استفسارك وترسل منوذًجا رضيبيًّا G-1099 معداًل أو خطاب توضيح.

األسئلة الشائعة

السؤال: هل النموذج الرضيبي G-1099 مبثابة فاتورة؟

ال، ليس كذلك. إنه منوذج رضيبي يوضح املبلغ الذي دفعته وزارة العمل بوالية 
نيويورك لصالحك يف استحقاقات صندوق العامل املستبعدين خالل العام امليالدي
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السؤال: ماذا أفعل بالنموذج الرضيبي G-1099؟

يجب إدراج النموذج مع اإلقرار الرضيبي الخاص بك وتضمني استحقاقات صندوق 
العامل املستبعدين التي ُدفعت يف عائداتك للسنة امليالدية املنطبقة. إذا كنت 

م اإلقرار الرضيبي إلكرتونيًّا، فتأكد من تضمني  تستعني بأحد معدي الرضائب أو تقدِّ
منوذج G-1099 مع بياناتك الرضيبية األخرى للعام امليالدي. إذا كانت لديك 

استفسارات حول منوذج G-1099 الخاص بك، فاسترش ُمعد الرضائب أو إدارة 
الرضائب واملالية بوالية نيويورك. قد تكون مؤهاًل أيًضا لتقديم اإلقرار الرضيبي 

إلكرتونيًّا دون مقابل. للمزيد من املعلومات حول تقديم إقرار رضيبة الدخل بوالية 
.tax.ny.gov نيويورك، ميكنك زيارة املوقع

السؤال: العنوان املوضح يف النموذج الرضيبي G-1099 الخاص يب خطأ. هل 
سيؤثر ذلك يف إقرار الرضيبة الخاص يب؟

ال، ما دام رقم الضامن االجتامعي أو رقم تعريف دافع الرضائب الفردي املطبوع 
عىل النموذج صحيًحا. 

السؤال: ماذا لو مل يكن لدي رقم ضامن اجتامعي أو رقم تعريف دافع الرضائب 
الفردي؟

ال ميكنك تقديم إقرار رضيبي اتحادي دون رقم الضامن االجتامعي أو رقم تعريف 
irs.gov/individuals/ دافع الرضائب الفردي. يرجى زيارة املوقع اإللكرتوين

 new-york-state-residents-excluded-workers-fund-payments
أو irs.gov/individuals/how-do-i-apply-for-an-itin ملزيد من 

املعلومات.

السؤال: هل ميكنني اسرتداد الرضائب املستقطعة؟

ال ميكن لوزارة العمل إعادة أي رضائب مستقطعة إليك. ميكن للحكومة الفيدرالية 
أو حكومة الوالية فقط إرجاعها إليك كجزء من اسرتداد رضيبة الدخل.

السؤال: هل استحقاقات صندوق العامل املستبعدين معفاة من رضيبة الدخل؟

يخضع املبلغ اإلجاميل الستحقاقات صندوق العامل املستبعدين التي تلقيتها للرضيبة 
بوالية نيويورك مبوجب قانون الرضائب لوالية نيويورك. تم اقتطاع رضائب والية 

نيويورك عند رصف دفعتك، وال توجد استثناءات من الوالية. بالنسبة لألسئلة املتعلقة 
.irs.gov بالرضائب االتحادية، يرجى التواصل مع دائرة اإليرادات الداخلية عىل

املستبعدين العامل  لصندوق   1099-G الرضيبة  منوذج  بيانات 
الدخل رضيبة  لتقديم  إليها  تحتاج  التي  املعلومات 
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