
Form ng Impormasyon ng Buwis
1099G
Ano ang Form 1099G?
Ang Form 1099G ay isang talaan ng kabuuang nabubuwisang kita 
na ibinibigay sa iyo ng Departamento ng Pag-unlad sa Trabaho 
(Employment Development Department, EDD) ng California sa isang 
taon ng kalendaryo, na iniuulat sa IRS.

Makakatanggap ka ng Form 1099G kung kumuha ka sa amin ng 
kabayaran para sa pagkawala ng trabaho, at dapat mo itong iulat sa 
iyong tax return sa pederal bilang kita. Exempted ang kitang ito sa buwis 
sa kita sa estado ng California.

Kasama sa nabubuwisang kabayaran para sa pagkawala ng trabaho ang:

● Mga benepisyo sa Insurance para sa Pagkawala ng Trabaho (UI)
kasama ang:

- Mga Extension ng Pederal (Federal Extensions, FED-ED)

- Tulong para sa Mga Nawalang Kita (Lost Wages Assistance,
LWA)

- Karagdagang Kabayaran sa Panahon ng Pandemya (Pandemic
Additional Compensation, PAC)

- Pang-emergency na Kabayaran para sa Pagkawala ng Trabaho
sa Panahon ng Pandemya (Pandemic Emergency Unemployment
Compensation, PEUC)

- Kabayaran para sa Pagkawala ng Trabaho ng Mixed Earner
(Mixed Earner Unemployment Compensation, MEUC)

● Mga benepisyo sa Tulong para sa Pagkawala ng Trabaho Dahil sa
Pandemya (Pandemic Unemployment Assistance, PUA)

● Mga benepisyo sa Insurance para sa May Kapansanan (Disability
Insurance, DI) na natanggap bilang pamalit sa mga benepisyo
sa Insurance para sa Pagkawala ng Trabaho (Unemployment
Insurance, UI)

● Mga benepisyo sa Tulong para sa Pagkawala ng Trabaho Dahil sa
Sakuna (Disaster Unemployment Assistance, DUA)

● Mga benepisyo sa Bayad na Family Leave (Paid Family Leave, PFL)

Kailan Ako Makakatanggap ng Form 1099G?
Bibigyan ka namin ng 2021 Form 1099G bago lumipas ang Enero 31, 
2022. Ipapadala namin ito sa iyo sa pamamagitan ng koreo maliban na 
lang kung mag-o-opt out ka sa mga papel na kopya bago lumipas ang 
Disyembre 27, 2021. Para mag-opt out, piliin ang Profile sa UI Online 
at i-update ang iyong Mga Kagustuhan sa Form 1099G (Form 1099G 
Preferences).

Tumawag sa 1-866-401-2849, kung:

● $0 ang makikita mong halaga sa iyong form.

● Bagp ang iyong address na papadalhan. Puwede mo ring baguhin
ang iyong impormasyon sa pakikipag-ugnayan sa UI Online
account mo, o puwede kang gumawa ng account na may tamang
impormasyon.

● May isinaayos sa iyong Form 1099G, hindi ito magiging available
online.

Paano Ako Makakahingi ng Kopya ng Aking 
Form 1099G?
Available ang Form 1099G impormasyon ng buwis nang hanggang 
limang taon sa UI Online. Para maka-access ng kopya o makahingi ng 
papel na kopya online:

1. Mag-log in sa Mga Programa ng Benepisyo Online (Benefit Programs
Online).

2. Piliin ang UI Online.

3. Piliin ang Form 1099G > Tingnan sa tabi ng gustong taon (View next
to the desired year) > I-print o Humingi ng Papel na Kopya (Print or
Request Paper Copy).

Para humingi ng kopya sa pamamagitan ng telepono, tumawag sa  
1-866-333-4606. *

Ano ang Gagawin Ko Kung May Mali sa Aking 
Form 1099G?
Kumpirmahin muna ang halaga sa iyong 1099G sa pamamagitan ng 
pagtingin sa history ng pagbabayad mo sa UI Online o pagtawag sa 
1-866-333-4606. * Kung hindi ka sumasang-ayon sa halaga sa Form 
1099G mo, tumawag sa 1-866-401-2849 at ibigay ang iyong kasalukuyang 
address at numero ng telepono. **

Para malaman kung paano makakuha ng detalyadong impormasyon ng 
pagbabayad para sa pagkawala ng trabaho sa UI Online, sumangguni sa 
UI Online: I-access ang Impormasyon ng Buwis/Form 1099G Gamit ang UI 
Online (Access Tax Information/Form 1099G Using UI Online) (YouTube).

Wala Akong Nakuhang Kabayaran para sa 
Pagkawala ng Trabaho Pero Nakatanggap Ako 
ng Form 1099G…
Posibleng nabiktima ka ng panloloko. Bisitahin ang Magtanong sa EDD 
(Ask EDD) at piliin ang Form 1099G para mag-ulat ng panloloko, o 
tumawag sa 1-866-401-2849. ** Kung matutukoy naming nabiktima ka ng 
panloloko, aalisin namin ang claim sa iyong Social Security number at 
papadalhan ka namin ng update na Form 1099G.

Para sa mga karagdagang resource, bisitahin ang Impormasyon ng Buwis 
(Tax Information (Form 1099G).

Kung nakatanggap ka ng Form 1099G na hindi para sa iyo, isulat ang 
“Ibalik sa Nagpadala (Return to Sender)” sa sobre at ibalik ito sa amin. 
Hindi nito kailangan ng bagong postage.

*Available ang self-service na linya ng telepono nang 24 na oras sa isang araw, 7 araw sa isang linggo. 
**Available ang linya ng telepono Lunes hanggang Biyernes mula 8 a.m. hanggang 5 p.m. (Pacific time), 
maliban sa mga holiday ng estado.
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