
خارج شدہ ورکرز فنڈ )EWF( کے فوائد قابل ٹیکس آمدنی سمجھے جاتے ہیں۔
اگرچہ ادائیگیاں پہلے ہی سے نکالے گئے ریاستی ٹیکس کے ساتھ بھیجی گئی

تھیں، لیکن وہ ابھی بھی وفاقی انکم ٹیکس کے تابع ہو سکتی ہیں۔

بعض رسکاری ادائیگیاں )G-1099( ٹیکس فارم کے وصول کنندگان کے لیے
اسٹیٹمنٹ جنوری 2022 کے آخر میں نیویارک کے ان لوگوں کے لیے دستیاب

ہونے کی امید ہے جنہوں نے کیلنڈر سال 2021 میں EWF کی ادائیگیاں حاصل
کی تھیں۔ یہ ٹیکس فارم EWF فنڈز کی کُل رقم فراہم کرتا ہے جو آپ کو

 2021 میں NYS DOL سے ادا کی گئی تھی، نیز آپ کے فوائد میں کی گئی

 ہر ایڈجسٹمنٹ یا ٹیکس کٹوتی فراہم کرتا ہے۔ آپ کے لیے 2021 کیلنڈر
سال کے لیے اپنی ٹیکس فائلنگ کے ساتھ اس فارم کو شامل کرنا رضوری ہے۔

 نوٹ: G-1099  بے روزگاری انشورنس اور وبائی بے روزگاری کے فوائد
 کے لیے ٹیکس فارمز علیحدہ ہیں۔ مزید معلومات کے لئے

dol.ny.gov/unemployment/1099-g-tax-form پر جائيں۔

اپنا G-1099 ٹیکس فارم حاصل کرنے کا طریقہ
 آپ کا G- 1099 ٹیکس فارم آپ کو آپ کی EWF درخواست میں دیے گئے

آپ کے ڈاک پتے پر بھیج دیا جائے گا۔

G- 1099 فارم کی خرابی
G-1099  ٹیکس فارم سے متعلق معلومات ذیل میں فراہم کی گئی ہے:

  باکس 6: قابل ٹیکس گرانٹس - اس باکس میں کیلنڈر سال کے دوران آپ	 
کو EWF فوائد میں ادا کی جانے والی ڈالر کی رقم شامل ہے۔

  باکس 11: ریاستی انکم ٹیکس میں کی گئی کٹوتی - اس باکس میں کیلنڈر سال کے	 
لیے آپ کے فوائد سے ریاستی انکم ٹیکس میں کی گئی کٹوتی کی کُل رقم شامل ہے۔

آپ کی G- 1099 سے متعلق معلومات موصول نہیں ہوئی یا اس
سے متفق نہیں ہے؟

1099 -G 1099 ٹیکس فارم موصول نہیں ہوا یا آپ کے -G اگر آپ کو اپنا
ٹیکس فارم پر فراہم کردہ کسی بھی معلومات سے متفق نہیں ہیں، تو براہ کرم

dol.ny.gov/unemployment/1099-g-tax-form پر EWF کسٹمر
کا تاثراتی فارم مکمل کریں۔ "مجھے اپنے G-1099  ٹیکس فارم کے ساتھ ایک
مسئلہ ہے" کا اختیار منتخب کریں اور اپنے EWF دعوی ID منرب سمیت مزید

 تفصیالت فراہم کریں۔ NYSDOL آپ کے استفسار کا جائزہ لے گا اور آپ
کو ترمیم شدہ ایک G-1099  ٹیکس فارم یا وضاحتی خط بھیجے گا۔

اکرث پوچھے جانے والے سواالت
سوال: کیا G-1099  ایک بل ہے؟

 نہیں، یہ بل نہیں ہے۔ یہ ایک ٹیکس فارم ہے جس میں یہ بتیا گیا ہے کہ آپ

 کو کیلنڈر سال 2021 میں NYSDOL سے EWF فوائد میں کتنی رقم ادا

کی گئی ہے۔

سوال: میں G-1099 ٹیکس فارم کے ساتھ کیا کروں؟

آپ کو اپنے ٹیکس ریٹرن کے ساتھ فارم کو شامل کرنا چاہیے اور وہ EWF کے

فوائد شامل کرنا چاہیے جو آپ کو قابل اطالق کیلنڈر سال کے لیے آپ کی آمدنی

میں ادا کیے گئے تھے۔ اگر آپ ٹیکس تیار کنندہ یا ای فائل استعامل کرتے ہیں،

تو یقینی بنائیں کہ کیلنڈر سال کے لیے ٹیکس سے متعلق اپنی دیگر معلومات

کے ساتھ G-1099  فارم شامل کریں۔ اگر G-1099  فارم کے بارے میں آپ کے

سواالت ہیں تو اپنے ٹیکس تیار کنندہ یا NYS محکمۂ ٹیکس اور مالیات سے

مشورہ کریں۔ آپ مفت میں ای فائل کے بھی اہل ہو سکتے ہیں۔ نیویارک اسٹیٹ

tax.ny.gov ،انکم ٹیکس جمع کرنے کے بارے میں مزید معلومات کے لیے 

پر جائیں۔

سوال: میرے G- 1099 ٹیکس فارم کا پتہ غلط ہے۔ کیا اس سے میرا ریٹرن متاثر ہوگا؟ 

نہیں، جب تک کہ سوشل سیکیورٹی منرب یا فارم پر پرنٹ کردہ ITIN درست ہے۔

سوال: اگر میرے پاس سوشل سیکیورٹی منرب یا ITIN نہیں ہے تو کیا ہوگا؟

آپ سوشل سیکورٹی منرب یا ITIN کے بغیر وفاقی ٹیکس ریٹرن فائل نہیں کر

irs.gov/individuals/new- سکتے۔ اضافی معلومات کے لیے براہ کرم

 york-state-residents-excluded-workers-fund-payments 
یا irs.gov/individuals/how-do-i-apply-for-an-itin مالحظہ کریں۔

سوال: کیا میں اپنا ٹیکس میں کی گئی کٹوتی واپس لے سکتا ہوں؟

 محکمۂ مزدور آپ کو ٹیکس میں کی گئی کٹوتی واپس نہیں کر سکتا۔ آپ

 کے انکم ٹیکس ریفنڈ کے حصے کے طور پر رصف وفاقی یا ریاستی حکومت

ہی آپ کو واپس کر سکتی ہے۔

سوال: کیا EWF کے فوائد انکم ٹیکس سے مستثنٰی ہیں؟

آپ کو موصول ہونے والے EWF فوائد کی کُل رقم میں نیویارک ریاست کے

ٹیکس قانون کے تحت نیویارک اسٹیٹ کے لیے ٹیکس ہے۔ جب آپ کی ادائیگی

جاری کی گئی تھی تو نیو یارک اسٹیٹ کے ٹیکس میں کی گئی کٹوتی اور نیو

 یارک اسٹیٹ کا کوئی اخراج نہیں ہے۔ وفاقی ٹیکس سے متعلق سواالت کے

لیے، براہ کرم داخلی ریونیو رسوس )IRS( سے irs.gov پر رابطہ کریں۔

معلومات متعلق  سے  ٹیکس    1099-G 
فنڈ ورکرز  شدہ  خارج  برائے   

انکم ٹیکس فائل کرنے کی خاطر آپ کے لیے درکار معلومات
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