استمارة

مدينة بورتالند
مكتب العائدات

STRA
2410

العائد الضريبي لدخل الفنون

تمويل تعليم الفنون والقدرة على الوصول إليها

بتاريخ  1يناير إلى  11ديسمبر 4112
آخر موعد هو  11إبريل 4111



لالستخدام الرسمي فقط

العنوان في بورتالند والذي كان محل اإلقامة األساسي لدافعي الضرائب في  .4102قم بتقديم عنوان البريد الحالي إذا كان مختلفا ً عن محل اإلقامة.

العنوان (غير مسموح برقم صندوق البريد)

المدينة

الوالية

الكود البريدي

عنوان المراسلة (مسموح برقم صندوق البريد)

المدينة

الوالية

الكود البريدي



هل يتأهل سكان المنزل للحصول على إعفاء الفقر (انظر التعليمات)؟



قم بإدراج كل من في سن الـ 01أو أكبر .إذا كنت تدعي إعفاء فقر سكان المنزل ،أدرج كافة أفراد سكان المنزل ،بما فيهم األطفال.

نعم (مطلوب ما يثبت)

اإلسم (األول ،األوسط ،األخير ،اللقب)

رقم التأمين االجتماعي

عنوان البريد اإلليكتروني
اإلسم (األول ،األوسط ،األخير ،اللقب)

رقم التأمين االجتماعي

عنوان البريد اإلليكتروني
اإلسم (األول ،األوسط ،األخير ،اللقب)

رقم التأمين االجتماعي

عنوان البريد اإلليكتروني
اإلسم (األول ،األوسط ،األخير ،اللقب)

رقم التأمين االجتماعي

عنوان البريد اإلليكتروني
اإلسم (األول ،األوسط ،األخير ،اللقب)
عنوان البريد اإلليكتروني



مدر للدخل $11 :مستحَ َقة
 
الدخل السنوي الخاضع للضريبة أقل من $0111
 
 إذا"نعم" ،قم بإدراج دخل الفرد السنوي على السطر

$

:4

مدر للدخل $11 :مستحَ َقة
 
الدخل السنوي الخاضع للضريبة أقل من $0111
 
 إذا"نعم" ،قم بإدراج دخل الفرد السنوي على السطر

$

:4

مدر للدخل $11 :مستحَ َقة
 
الدخل السنوي الخاضع للضريبة أقل من $0111
 
 إذا"نعم" ،قم بإدراج دخل الفرد السنوي على السطر

$

:4

مدر للدخل $11 :مستحَ َقة
 
الدخل السنوي الخاضع للضريبة أقل من $0111
 
 إذا"نعم" ،قم بإدراج دخل الفرد السنوي على السطر

$

:4

مدر للدخل $11 :مستحَ َقة
 
الدخل السنوي الخاضع للضريبة أقل من $0111
 
 إذا"نعم" ،قم بإدراج دخل الفرد السنوي على السطر

$

:4

قم بحساب المبلغ المستحق.

المبلغ
المستحق


رقم التأمين االجتماعي

اختر خياراً واحداً

سنة الميالد

اختر خياراً واحداً

سنة الميالد

اختر خياراً واحداً

سنة الميالد

اختر خياراً واحداً

سنة الميالد

اختر خياراً واحداً

سنة الميالد

ال

عدد مدري الدخل____________ :

= $35 X

ضريبة الفنون

إجمالي المبلغ المستحق$ ___________ :

مبالغ العينة المستحقة :شخص واحد = $53؛ شخصين = $01؛  5أشخاص = $013؛  2أشخاص = "$021

رقم الشيك__________ :

أكتب الشيكات ألمر مدينة

بورتالند o ytiCdn

altr

قم بإرفاق مستندات اإلثبات المطلوبة لكل البالغين الذين لم يقوموا بدفع .$53

أقر بأنني يجب أن أقدم مستندات إثبات (انظر التعليمات) لكل بالغ لم يقم بدفع  .$53وإن فشلت في تقديم معلومات لدعم إقراري فإن هذا سيتسبب في رفض مطالبتي.



قم باستكمال معلوماتك وارسل هذه االستمارة مع الدفعة (إن وُ ِجدَت) إلى مكتب العائدات.

اسم القائم بالتحضير (بالحروف الكبيرة)

التاريخ

أرسل استمارة ورقية في العام المقبل

رقم الهاتف النهاري

االبريد اإلليكتروني (إذا كان مختلفا ً عن ذلك أعاله)

أرسل هذه االستمارة إلىRevenue Bureau Arts Tax, PO Box 1278, Portland OR 97207-1278 :

Form ARTS 2014 (Arabic) – Rev. 7/31/14

تعليمات فنون 4112



قم بتقديم عنوان يقع في بورتالند والذي كان محل اإلقامة األساسي لدافعي الضرائب في  ،4102وقم بإدراج عنوان مراسلة بريدية حالي إذا كان مختلفا ً
عن محل اإلقامة األساسي.



إذا كان مجموع الدخل السنوي 0لكل أفراد سكان المنزل 4يساوي أو أقل مما تنص عليه إرشادات الفقر الفيدرالية
لعام ( 4102انظر الجدول) ،وترغب في المطالبة بإعفاء فقر لسكان المنزل ،فاختر "نعم" في سطر  ،4وغير
ذلك ،اختر "ال".



لكل دافع للضرائب أدرج اإلسم الكامل ،ورقم التأمين االجتماعي ،و سنة الميالد ،والبريد اإلليكتروني ،وليشمل
ذلك إسم العائلة عند الميالد في حالة ما إذا تم تغيير اإلسم األخير مؤخراً.

إرشادات الفقر
الفيدرالية لعام 4112
أفراد سكان
4
المنزل

إرشادات الفقر

0

006,01$

4

036051$

5

096091$

2

456131$

3

406901$

,

506901$

0

5,6151$

1

216191$

إذا كنت تطالب بإعفاء لفقر العائلة (اخترت "نعم" في سطر  :)2عليك إدراج جميع سكان منزلك ،بما فيهم

األطفال .قم بإرفاق صفحة إضافية إذا كان هناك أكثر من خمسة أفراد من سكان المنزل .يجب أن تقدم الدخل
السنوي 0الفردي لكل شخص لعام  4102التقويمي .مطلوب تقديم مستندات إثبات (انظر سطر .)5
إذا لم تكن تطالب بإعفاء لفقر سكان المنزل (اخترت "ال" في سطر  :)2قم بإدراج البالغين فقط الذين سيكون
عمرهم  01عاما ً أو أكبر بد ًء من  10ديسمبر .4102


اختر "مدر للدخل" إذا كان الفرد لديه على األقل  $00111في الدخل الخاضع للضريبة 1لعام 4102
التقويمي.



اختر "الدخل السنوي الخاضع للضريبة أقل من  "$00111إذا كان الفرد لديه  $1إلى  $99909في
الدخل الخاضع للضريبة 1لعام  4102التقويمي .مطلوب تقديم مستندات إثبات (انظر سطر .)5

لسكان المنزل الواحد الذين يزيدون عن 1
أشخاص ،أضف  $261,1لكل شخص
إضافي.



مبلغ الضريبة اإلجمالي المستحق يساوي  $15مضروبا ً في عدد مد ّري الدخل المدرجين في االستمارة.



يجب عليك تقديم مستندات اإلثبات المطلوبة ألي شخص لم يقم بدفع ضريبة ال  ،$15المتطلبات تعتمد على مطالبة الدخل الخاصة بدافع الضريبة.
إذا اخترت نعم في سطر ( 2إعفاء لفقر سكان المنزل) :قم بإرفاق نسخة موقّعة من االستمارة الفيدرالية  0121لعام ( 4102صفحة  0و .)4إذا كنت غير
قادر تقديم هذا العائد (على سبيل المثال ،أنت لست خاضعا ً لمتطلبات رفع استمارة  ،)0121فيمكنك تقديم نسخة من خطاب تخصيص اإلعانة العامة
للحصول على مخصصات ( SNAPبرنامج إعانة التغذية التكميلية) أو ( TANFاإلعانة المؤقتة لألسر المعوزة) .إذا لم تستطع تقديم أي من هذه فيجب
عليك تقديم استمارة  T-2514الفيدرالية لعام  4102بعد استكمالها (سجل حساب) وهي متاحة في
.http://www.portlandoregon.gov/revenue/64194
إذا اخترت الدخل السنوي الخاضع للضريبة أقل من  :$00111قم بإرفاق استمارة  0121الفيدرالية واإلقرارات الداعمة (مثالً، 1099،W-2 ،
... ، Schedule E،Schedule Cإلخ) ،إلى جانب استمارات  ،R 0199إقرارات التأمين االجتماعي ،و  INT0199لفائدة وزارة الخزانة األمريكية .إذا
لم تقم برفع عائد الضريبة الفيدرالي ،إذن قم بإرفاق استمارة  T-2514الفيدرالية لعام  4102بعد استكمالها (سجل حساب) متاحة على
.http://www.portlandoregon.gov/revenue/64194



قم باستكمال معلومات التقديم وقم بإرسال هذه االستمارة مع الدفعة (إذا ُو ِجدَت) إلى مكتب العائدات .يمكنك أن تطلب أن يقوم مكتب العائدات بإرسالك
استمارة الفنون لعام  4105بالبريد عندما تصبح متاحة في العام المقبل من خالل اختيار المربع.
عنوان المراسلة البريديةRevenue Bureau Arts Tax, PO Box 1278, Portland OR 97207-1278 :
الهاتف)511( 145-2421 :
الفاكس)511( 141-5094 :
الهاتف النصي)511( 141-4141 :
عبر اإلنترنت( www.portlandoregon.gov/artstax :أو )www.artstax.net
العنوان الفعليColumbia Street, Suite 600, Portland, Oregon .Revenue Bureau, 111 S.W :

0الدخل السنوي إلقرار إعفاء الفقر الفيدرالي الذي يتبع التعريف الذي حدده مكتب اإلحصاء األمريكي متضمنا ً كل الدخل المكتسب من أي مصدر في عام  4102التقويمي،
بغض النظر عما إذا كان خاضعا ً للضريبة بموجب قانون الوالية أو القانون الفيدرالي .أمثلة للدخل تتضمن فوائد الحسابات البنكية الفردية أو حسابات التوفير المشتركة أو
حسابات أخرى تدر فائدة ،دفعات دعم الطفل المالية ،نفقة الطالق ،دخل اإلعاقة ،إعانة البطالة ،مبيعات أسهم أو أي ممتلكات (حتى وإن بيعت بخسارة) ،أرباح أسهم ،دخل
التأمين االجتماعي (سواء خاضع للضريبة أو ال) ،إجمالي اإليرادات من عمل تجاري واألجر كموظف.
2أفراد سكان المنزل يتضمنون كافة المقيمين (بالغين وأطفال) ضمن سكن ،والذين يقدمون الضرائب في عائد ضريبي واحد سواء يخص فيدراليا ً أو تابع للوالية.
3الدخل الخاضع للضريبة يمكن أن يكون من أجر العمل ،العمل الحر ،االستثمارات (باستثناء فائدة وزارة الخزانة األمريكية) ،اإليجارات ،المعاش (باستثناء التأمين االجتماعي،
مخصصات قانون التقاعد الفيدرالي للسكك الحديدية ،نظام تقاعد الموظفين العام لوالية أوريغون ،نظام تقاعد الخدمة العامة) ،اإلعاقة ،البطالة ،نفقة الزوجية/الطفل ،أو أي
مصدر آخر ال تكون المدينة ممنوعة من فرض الضرائب عليه.

