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Τηε Πλαιν Ενγλιση Γυιδε Το 101 Σελφ
Εµπλοψεδ Ταξ Βρεακσ Σµαλλ Βυσινεσσ
Ταξ Τιπσ ςολυµε 2
Τηισ ισ λικεωισε ονε οφ τηε φαχτορσ βψ οβταινινγ τηε σοφτ
δοχυµεντσ οφ τηισ σχηεδυλε χ ταξ δεδυχτιονσ ρεϖεαλεδ τηε
πλαιν ενγλιση γυιδε το 101 σελφ εµπλοψεδ ταξ βρεακσ σµαλλ
βυσινεσσ ταξ τιπσ ϖολυµε 2 βψ ονλινε. Ψου µιγητ νοτ
ρεθυιρε µορε γροω ολδ το σπενδ το γο το τηε εβοοκ
ιντροδυχτιον ασ χοµπετεντλψ ασ σεαρχη φορ τηεµ. Ιν σοµε
χασεσ, ψου λικεωισε χοµπλετε νοτ δισχοϖερ τηε βροαδχαστ
σχηεδυλε χ ταξ δεδυχτιονσ ρεϖεαλεδ τηε πλαιν ενγλιση γυιδε
το 101 σελφ εµπλοψεδ ταξ βρεακσ σµαλλ βυσινεσσ ταξ τιπσ
ϖολυµε 2 τηατ ψου αρε λοοκινγ φορ. Ιτ ωιλλ υττερλψ
σθυανδερ τηε τιµε.
Ηοωεϖερ βελοω, ωηεν ψου ϖισιτ τηισ ωεβ παγε, ιτ ωιλλ βε
τηυσ εντιρελψ σιµπλε το γετ ασ χαπαβλψ ασ δοωνλοαδ λεαδ
σχηεδυλε χ ταξ δεδυχτιονσ ρεϖεαλεδ τηε πλαιν ενγλιση γυιδε
το 101 σελφ εµπλοψεδ ταξ βρεακσ σµαλλ βυσινεσσ ταξ τιπσ
ϖολυµε 2
Ιτ ωιλλ νοτ αχκνοωλεδγε µανψ τιµεσ ασ ωε νοτιφψ βεφορε.
Ψου χαν δο ιτ ωηιλε αχχοµπλισηµεντ σοµετηινγ ελσε ατ
ηοµε ανδ εϖεν ιν ψουρ ωορκπλαχε. τηερεφορε εασψ! Σο, αρε
ψου θυεστιον? ϑυστ εξερχισε ϕυστ ωηατ ωε µαναγε το παψ
φορ βελοω ασ ωιτηουτ διφφιχυλτψ ασ εϖαλυατιον σχηεδυλε
χ ταξ δεδυχτιονσ ρεϖεαλεδ τηε πλαιν ενγλιση γυιδε το 101
σελφ εµπλοψεδ ταξ βρεακσ σµαλλ βυσινεσσ ταξ τιπσ ϖολυµε
2 ωηατ ψου ιν τηε µαννερ οφ το ρεαδ!
Σχηεδυλε Χ Ταξ ∆εδυχτιονσ Ρεϖεαλεδ
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2 ταξ ρετυρνσ ωιτη νο ατταχηεδ βυσινεσσ
Ινδιϖιδυαλ

σχηεδυλε(σ); ι.ε., νο Σχηεδυλε Χ, Προφιτ ορ Λοσσ φροµ
Βυσινεσσ (Σολε Προπριετορσηιπ) ορ Σχηεδυλε Φ, Προφιτ ορ
Λοσσ φροµ Φαρµινγ. Φορ οφφιχε αυδιτ, ινδιϖιδυαλ ρετυρνσ
ωηιχη ηαϖε ατταχηεδ βυσινεσσ Σχηεδυλε(σ) Χ ανδ/ορ
Σχηεδυλε(σ) Φ, φορ ωηιχη γροσσ βυσινεσσ ρεχειπτσ ισ ΝΟΤ
α χλασσιφιεδ ισσυε.
4.10.4 Εξαµινατιον οφ Ινχοµε | Ιντερναλ Ρεϖενυε Σερϖιχε
Ανψ χηαριταβλε δονατιονσ τηατ ψου µακε ιν χαση ορ κινδ
το συχη ϖεντυρεσ αρε αλσο ταξ−δεδυχτιβλε ιφ ψου ιτεµιζε
δεδυχτιονσ. ∆οντ φοργετ το κεεπ α µιλεαγε λογ ανδ ρεχειπτσ
φορ τηεσε εξπενσεσ. Ταξ ρεφορµ ηασ ινχρεασεδ τηε αλλοωεδ
δεδυχτιονσ φορ τηεσε τψπεσ οφ δονατιονσ το 60% οφ ψουρ
ΑΓΙ. Ταξ ∆εδυχτιονσ φορ Γυαρδ ∆ογσ ανδ Οτηερ Βυσινεσσ
Ανιµαλσ
Ηοω το Χλαιµ Ψουρ Πετ ον Ψουρ Ταξεσ − Ταξ Πρεπαρατιον
Σερϖιχεσ
(ιϖ) αλλοωαβλε δεδυχτιονσ φροµ Ιντερναλ Ρεϖενυε Σερϖιχε
Φορµ 1120, Σχηεδυλε Χ, το τηε εξτεντ τηε ρελατινγ διϖιδενδ
ινχοµε ισ ινχλυδεδ ιν τοταλ ρεϖενυε; (ϖ) το τηε εξτεντ
ινχλυδεδ ιν Συβσεχτιον (χ)(1)(Α), ιτεµσ οφ ινχοµε
αττριβυταβλε το αν εντιτψ τηατ ισ α δισρεγαρδεδ εντιτψ φορ
φεδεραλ ινχοµε ταξ πυρποσεσ; ανδ
ΤΑΞ ΧΟ∆Ε ΧΗΑΠΤΕΡ 171. ΦΡΑΝΧΗΙΣΕ ΤΑΞ
Χ.Ρ. Κοτηαρι Ρεσεαρχη Μετηοδολογψ Μετηοδσ ανδ
Τεχηνιθυεσ. Μιτηλεση Κυµαρ. ∆οωνλοαδ Π∆Φ. ∆οωνλοαδ
Φυλλ Π∆Φ Παχκαγε. Τηισ παπερ. Α σηορτ συµµαρψ οφ τηισ
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παπερ. 30 Φυλλ
ρελατεδ
το τηισ
παπερ. ΡΕΑ∆
Volume
2 Ρεσεαρχη Μετηοδολογψ Μετηοδσ ανδ
Χ.Ρ. Κοτηαρι
Τεχηνιθυεσ. ∆οωνλοαδ.

(Π∆Φ) Χ.Ρ. Κοτηαρι Ρεσεαρχη Μετηοδολογψ Μετηοδσ ανδ ...
ΡΑΛΕΙΓΗ, Ν.Χ. Α βροαδ ταξ χυτ προποσαλ φροµ Νορτη
Χαρολινα Σενατε Ρεπυβλιχανσ τηατ βεγαν ιτσ αδϖανχε ιν
τηε χηαµβερ ον Τυεσδαψ αλσο χονταινσ φεδεραλ ΧΟςΙ∆−19
ρελιεφ µονεψ το γιϖε µορε αιδ το ...
ΝΧ Σενατε ταξ χυτ πλαν ινχλυδεσ ϖιρυσ αιδ φορ βυσινεσσεσ
...
ΥΒΙΣΟΦΤ ΡΕΠΟΡΤΣ ΦΥΛΛ−ΨΕΑΡ 2020−21 ΕΑΡΝΙΝΓΣ
ΦΙΓΥΡΕΣ . Ρεχορδ νετ βοοκινγσ ανδ νον−ΙΦΡΣ οπερατινγ
ινχοµε Ρισινγ ϖαλυε οφ Υβισοφτσ πορτφολιο ανδ
τεχηνολογψ ασσετσ Βαχκ χαταλογ σηαρε οφ νετ ...
ΥΒΙΣΟΦΤ ΡΕΠΟΡΤΣ ΦΥΛΛ−ΨΕΑΡ 2020−21 ΕΑΡΝΙΝΓΣ
ΦΙΓΥΡΕΣ
Ωε ωουλδ λικε το σηοω ψου α δεσχριπτιον ηερε βυτ τηε σιτε
ωοντ αλλοω υσ.
γοογλε µαιλ
1. Σιγνεδ ανδ δατεδ ινδιϖιδυαλ ταξ ρετυρνσ, πλυσ αλλ
αππλιχαβλε σχηεδυλεσ, φορ τηε µοστ ρεχεντ τωο ψεαρσ. 2.
Σιγνεδ χοπιεσ οφ φεδεραλ βυσινεσσ ινχοµε ταξ ρετυρνσ φορ
τηε λαστ τωο ψεαρσ, ωιτη αλλ αππλιχαβλε σχηεδυλεσ, ιφ τηε
βυσινεσσ ισ α χορπορατιον, αν ∀Σ∀ χορπορατιον, ορ α
παρτνερσηιπ. 3.
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Τηε Προϖιδενχε ϑουρναλ, χολλοθυιαλλψ κνοων ασ τηε
Προϑο, ισ α δαιλψ νεωσπαπερ σερϖινγ τηε µετροπολιταν
αρεα οφ Προϖιδενχε, Ρηοδε Ισλανδ, ανδ ισ τηε λαργεστ
νεωσπαπερ ιν Ρηοδε Ισλανδ.Τηε νεωσπαπερ ωασ φιρστ
πυβλισηεδ ιν 1829 ανδ ισ τηε ολδεστ χοντινυουσλψ−
πυβλισηεδ δαιλψ νεωσπαπερ ιν τηε Υνιτεδ Στατεσ.
Τηε Προϖιδενχε ϑουρναλ − Ωικιπεδια
χ) Χοµπλιανχε ωιτη αππλιχαβλε λαωσ ανδ ρεγυλατιονσ.
Ματεριαλ ωεακνεσσ − Α δεφιχιενχψ, ορ χοµβινατιον οφ
δεφιχιενχιεσ, ιν ιντερναλ χοντρολ οϖερ φινανχιαλ ρεπορτινγ,
συχη τηατ τηερε ισ α ρεασοναβλε ποσσιβιλιτψ τηατ α
µατεριαλ µισστατεµεντ οφ τηε εντιτψσ φινανχιαλ
στατεµεντσ ωιλλ νοτ βε πρεϖεντεδ, ορ δετεχτεδ ανδ
χορρεχτεδ, ον α τιµελψ βασισ.
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