
Հարկային տեղեկատվություն
ձևաթուղթ 1099G
Ի՞նչ է 1099G ձևաթուղթը։
Ձևաթուղթը 1099G- ը հաշվարկ է այն ընդհանուր հարկվող 
եկամտի մասին, որը Կալիֆոռնիայի զբաղվածության զարգացման 
վարչությունը (Employment Development Department, EDD) Ձեզ 
է տրամադրել օրացուցային տարվա ընթացքում, և այդ մասին 
հաղորդվում է IRS- ին (Ներքին եկամուտների ծառայություն):

Մեզանից գործազրկության փոխհատուցման ստացման դեպքում 
Դուք կստանաք 1099G ձևաթուղթը, և պետք է այն որպես եկամուտ 
ներկայացնեք Ձեր դաշնային հարկային հաշվետվությունում: 
Այս եկամուտը ազատված է Կալիֆոռնիայի նահանգային 
եկամտահարկից:

Հարկվող գործազրկության փոխհատուցումը ներառում է.

● Գործազրկության ապահովագրության (Unemployment
Insurance, UI) նպաստները, ներառյալ.

- Դաշնային ընդլայնումները (Federal Extensions, FED-ED)

- Կորցրած աշխատավարձերի օժանդակությունը (Lost Wages
Assistance, LWA)

- Համավարակային լրացուցիչ փոխհատուցումը (Pandemic
Additional Compensation, PAC)

- Գործազրկության փոխհատուցումը համավարակային
արտակարգ պայմաններում (Pandemic Emergency
Unemployment Compensation, PEUC)

- Գործազրկության փոխհատուցումը խառը եկամուտ
ունեցող անհատների համար (Mixed Earner Unemployment
Compensation, MEUC)

● Համավարակային գործազրկության աջակցության (Pandemic
Unemployment Assistance, PUA) նպաստները

● Հաշմանդամության ապահովագրության (Disability Insurance,
DI) նպաստները, որոնք ստացվել են որպես UI (գործազրկության
ապահովագրություն) նպաստների փոխարինող

● Աղետների դեպքում գործազրկության աջակցության (Disaster
Unemployment Assistance, DUA) նպաստները

● Ընտանեկան արձակուրդի վճարովի նպաստները (Paid Family
Leave, PFL)

Ե՞րբ եմ ստանում 1099G ձևաթուղթը
Մենք Ձեզ կտրամադրենք 2021 թվականի 1099G ձևաթուղթը մինչև 
2022 թվականի հունվարի 31-ը: Մենք այն կուղարկենք փոստով, 
եթե Դուք չհրաժարվեք թղթային պատճեններից մինչև 2021 թ. 
դեկտեմբերի 27-ը: Հրաժարվելու համար ընտրեք Profile UI Online-ում 
և թարմացրեք Ձեր 1099G ձևաթղթի նախապատվությունները:

Զանգահարեք 1-866-401-2849 հետևյալ դեպքերում, եթե,

● Ձեր ձևաթղթի վրա տեսնում եք $0 գումար:

● Դուք ունեք նոր փոստային հասցե: Կարող եք նաև փոխել Ձեր
կոնտակտային տվյալները Ձեր UI Online հաշվում կամ ստեղծել
ճիշտ տեղեկություններով հաշիվ:

● Եթե Ձեր 1099G ձևաթղթում ճշգրտում է կատարվել, այն
առցանց հասանելի չի լինի:

Ինչպե՞ս հայցեմ իմ 1099G ձևաթղթի 
պատճենը։
1099G ձևաթղթի հարկային տեղեկատվությունը հասանելի է UI 
Online-ում մինչև հինգ տարի: Պատճենը հասանելի դարձնելու կամ 
թղթային օրինակն առցանց պահանջելու համար՝

1. Մուտք գործեք Benefit Programs Online։

2. Ընտրեք UI Online։

3. Ընտրեք 1099G ձևաթուղթը > Դիտեք ցանկալի տարվա կողքին >
Տպել կամ Պահանջել թղթե պատճենը:

Պատճենը հեռախոսով պահանջելու համար զանգահարեք  
1-866-333-4606։*

Ի՞նչ անեմ, եթե իմ 1099G ձևաթուղթը սխալ 
է:
Նախ հաստատեք գումարը Ձեր 1099G- ի վրա՝ UI Online-ում դիտելով 
Ձեր վճարման պատմությունը կամ զանգահարելով 1-866-333-
4606: * Եթե համաձայն չեք Ձեր 1099G- ձևաթղթի գումարի հետ, 
զանգահարեք 1-866-401-2849 և տրամադրեք Ձեր ընթացիկ հասցեն և 
հեռախոսահամարը: **

Որպեսզի իմանաք, թե ինչպես գործազրկության վճարման մանրամասն 
տեղեկատվություն ստանալ UI Online- ում, կարդացեք UI Online: Access 
Tax Information/Form 1099G-ը՝ օգտագործելով UI Online-ը (YouTube)։

Ես չեմ վերցրել գործազրկության 
փոխհատուցումը, բայց ստացել եմ 1099G 
ձևաթուղթը…
Դուք կարող եք խարդախության զոհ դառնալ: Այցելեք Ask EDD և 
ընտրեք 1099G ձևաթուղթը՝ խարդախության մասին հաղորդելու 
համար, կամ զանգահարեք 1-866-401-2849: ** Եթե պարզենք, որ 
Դուք խարդախության զոհ եք դարձել, մենք կվերացնենք հայցը Ձեր 
սոցիալական քարտի համարից և Ձեզ կուղարկենք թարմացված 1099G 
ձևաթուղթը։

Լրացուցիչ ռեսուրսների համար այցելեք Հարկային տեղեկատվության 
(1099G ձևաթուղթ)։

Եթե ստացել եք 1099G ձևաթուղթը, որը Ձեզ չի պատկանում, խնդրում 
ենք գրել «Return to Sender» ծրարի վրա և այն փոստով ուղարկել մեզ: 
Նոր փոստային ծախսեր չեն պահանջվում։

*Ինքնասպասարկման հեռախոսագիծը հասանելի է օրական 24 ժամ, շաբաթը 7 օր:
**Հեռախոսագիծը հասանելի է երկուշաբթիից ուրբաթ, առավոտյան 8-ից մինչև երեկոյան 5-ը 
(խաղաղօվկիանոսյան ժամանակ), բացառությամբ պետական տոն օրերի։
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https://www.edd.ca.gov/Unemployment/UI_Online.htm
https://edd.ca.gov/unemployment/UI_Online.htm
https://www.edd.ca.gov/Benefit_Programs_Online.htm
https://edd.ca.gov/unemployment/UI_Online.htm
https://www.youtube.com/watch?v=BCTh4IPA5Q8
https://www.youtube.com/watch?v=BCTh4IPA5Q8
https://askedd.edd.ca.gov/
https://www.edd.ca.gov/unemployment/Get_Tax_Information_(Form_1099G).htm
https://www.edd.ca.gov/unemployment/Get_Tax_Information_(Form_1099G).htm



