
 

  
  
  
  
  
  
  
    
             

 
             

  

  

FL-150 T 
PARA LANG SA PAGGAMIT NG KORTE 

Bilang 
impormasyon 

lamang 
Huwag ihain 

sa korte 

NUMERO NG KASO: 

Huwag ihain sa korte 

PARTIDONG WALANG ABOGADO O ABOGADO BAR NUMERO NG ESTADO: 

PANGALAN: 

PANGALAN NG KUMPANYA: 

ADDRESS NG KALYE: 

LUNGSOD: ESTADO: ZIP CODE: 

NUM. NG TELEPONO: NUM. NG FAX: 

EMAIL ADDRESS: 

ABOGADO PARA KAY (pangalan): 

SUPERIOR COURT NG CALIFORNIA, COUNTY NG 
ADDRESS NG KALYE: 

ADDRESS NA PAPADALHAN: 

LUNGSOD AT ZIP CODE: 

PANGALAN NG SANGAY: 

NAGPEPETISYON: 
NAKADEMANDA: 

KABILANG PARTIDO/MAGULANG/NAGHAHABOL: 

PAGHAHAYAG NG KITA AT GASTUSIN 

1. Trabaho (Magbigay ng impormasyon tungkol sa kasalukuyan mong trabaho o, kung wala kang trabaho, ang pinakahuli mong trabaho.) 

Maglakip ng mga 
kopya ng mga 
pay stub mo para 
sa nakalipas na 
dalawang buwan 
(itiman ang mga 
Social Security 
number). 

a. Employer: 
b. Address ng employer: 
c. Numero ng telepono ng employer: 
d. Trabaho: 
e. Petsa ng pagsisimula sa trabaho: 
f. Kung walang trabaho, petsa ng pagtatapos ng trabaho: 
g. Nagtatrabaho ako nang humigit-kumulang oras kada linggo. 
h. Binabayaran ako ng $  sa kabuuan (bago 

ang mga buwis) 
kada buwan kada linggo kada oras. 

(Kung mahigit sa isa ang trabaho mo, maglakip ng 8 1/2-by-11-inch na sheet ng papel at ilista ang parehong impormasyon gaya ng nasa itaas para 
sa iba mo pang trabaho. Isulat ang "Tanong 1—Iba Pang Trabaho" sa itaas.) 

2. Edad at edukasyon 
a. Ang edad ko ay (tukuyin): 
b. Nakapagtapos ako ng high school o katumbas nito: Oo Hindi Kung hindi, pinakamataas na natapos na baitang (tukuyin): 
c. Bilang ng mga taong nakapagtapos sa kolehiyo (tukuyin): (Mga) nakuhang degree (tukuyin): 
d. Bilang ng mga taong nakapagtapos sa graduate school (tukuyin): (Mga) nakuhang degree (tukuyin): 
e. Mayroon akong: (mga) propesyonal na lisensya/lisensya sa trabaho (tukuyin):

  bokasyonal na pagsasanay (tukuyin): 

3. Impormasyon ng buwis 
a. Huli akong naghain ng mga buwis para sa taon ng pagbubuwis na (tukuyin ang taon): 
b. Ang katayuan ko sa paghahain ng buwis ay walang asawa pinuno ng sambahayan may asawa, hiwalay na naghahain 

may asawa, naghahain kasama si (tukuyin ang pangalan): 
c. Naghahain ako ng mga tax return sa California iba pa (tukuyin ang estado): 
d. Na-claim ko ang sumusunod na bilang ng mga pagbubukod (kasama ang sarili ko) sa aking mga buwis (tukuyin): 

4. Kita ng kabilang partido. Tinatantya kong ang kabuuang buwanang kita (bago ang mga buwsi) ng kabilang partido sa kasong 
ito ay nasa (tukuyin): $ 
Nakabatay ang pagtatantyang ito sa (ipaliwanag): 

(Kung kailangan mo ng higit pang espasyo para sagutin ang anumang tanong sa form na ito, maglakip ng 8 1/2-by-11-inch na sheet ng papel at 
isulat ang numero ng tanong bago ang iyong sagot.) Bilang ng mga pahinang inilakip: 

Ipinapahayag ko sa ilalim ng parusa sa pagbibigay ng hindi totoong sinumpaang pahayag sa ilalim ng mga batas ng Estado ng California na totoo at wasto 
ang impormasyong nakapaloob sa lahat ng pahina ng form na ito. 

Petsa: 

(IMAKINILYA O ILIMBAG ANG PANGALAN) 

Huwag ihain sa korte 
(LAGDA NG NAGPAHAYAG) 

Form Adopted for Mandatory Use 
Judicial Council of California 
FL-150 T [Rev. January 1, 2019] 

PAGHAHAYAG NG KITA AT GASTUSIN Family Code, §§ 2030–2032, 2100–2113, 
3552, 3620–3634, 4050–4076, 4300–4339 

www.courts.ca.gov 

 
 

 

   

  
 

 
 

Pahina 1 sa 4 



                            

  

  

 FL-150 T
 

 NAGPEPETISYON: 

 NAKADEMANDA: Bilang impormasyon lamang 
 KABILANG PARTIDO/MAGULANG/NAHAHABOL 

 NUMERO NG KASO: 

 Huwag ihain sa korte 

 Maglakip ng mga kopya ng iyong mga pay stub para sa nakalipas na dalawang buwan at katibayan ng anupamang kita. Kumuha ng kopya ng
 iyong pinakahuling pederal na tax return sa pagdinig sa korte. (Itiman ang iyong Social Security number sa pay stub at tax return.) 

 5. Kita (Para sa buwanang average, pagsama-samahin ang lahat ng kitang natanggap mo sa bawat kategorya sa 
 nakalipas na 12 buwan at hatiin sa 12 ang kabuuan.) 

 Nakalipas 
 na buwan 

 Buwanang
 average 

 a. Sahod o mga sweldo (kabuuan, bago ang mga buwis) .................................................................................................. $
 
 b. Overtime (kabuuan, bago ang mga buwis) ..................................................................................................................... $
 
 c. Mga komisyon o bonus $................................................................................................................................................... 
 

 d. Pampublikong tulong (halimbawa: TANF, SSI, GA/GR)  kasalukuyang natatang $.......................... 
 e. Suporta sa asawa  mula sa pagpapakasal na ito  mula sa ibang 

pagpapakasal 
 pederal na 
mabubuwisan*  

 
 

  .......... $
 

 f. Suporta sa kapareha  mula sa pagli-live in na ito  mula sa ibang pagli-live in ............. $
 

 g. Mga bayad mula sa pensyon/pondo sa pagreretiro ........................................................................................................ $
 
 h. Pagreretiro sa Social Security (hindi SSI) ....................................................................................................................... $
 

 i . Kapansanan:  Social Security (hindi SSI)  Kapansanan sa estado 
 (State disability o SDI) 

 Pribadong insurance 
 $ 

 j . Kompensasyon sa kawalan ng trabaho .......................................................................................................................... $
 
 k. Kompensasyon ng mga manggagawa ............................................................................................................................ $
 
 l . Iba pa (mga allowance mula sa militar, bayad mula sa royalty) (tukuyin):  $ 

 6. Kita sa pamumuhunan (Maglakip ng iskedyul na ipinapakita ang mga kabuuang resibo na binawasan ng mga cash na gastusin para sa 
 bawat bahagi ng ari-arian.) 

 a. Mga dibidendo/interes ..................................................................................................................................................... $
 
 b. Kita sa pinaparentahang ari-arian ................................................................................................................................... $
 
 c. Kita mula sa trust fund .................................................................................................................................................... $
 
 d. Iba pa (tukuyin):  $ 

 7. Kita mula sa self-employment, pagkatapos ng lahat ng gastusin sa negosyo para sa lahat ng negosyo ............... 
 Ako ang  may-ari/sole proprietor  kasosyo sa negosyo  iba pa (tukuyin):
 
 Bilang ng mga taon sa negosyong ito (tukuyin):
 
 Pangalan ng negosyo (tukuyin): 
 Uri ng negosyo (tukuyin): 

$

 Maglakip ng pahayag ng kita at pagkalugi para sa nakalipas na dalawang taon o ng Schedule C mula sa huli mong pederal na tax return. 
 Itiman ang iyong Social Security number. Kung mahigit sa isa ang negosyo mo, ibigay ang impormasyon sa itaas para sa bawat isa sa mga 
 negosyo mo. 

 
 

 8.  Karagdagang kita. Nakatanggap ako ng isang beses na pera (mga napanalunan sa lotto, mana, atbp.) sa nakalipas na 12 buwan 
 (tukuyin ang pinagmulan at halaga): 

 9.  Pagbabago sa kita. Malaki ang pinagbago ng aking sitwasyon sa pananalapi sa loob ng nakalipas na 12 buwan dahil sa (tukuyin): 

 10. Mga Bawas 
 Nakalipas na

 buwan 
 a. Mga kinakailangang bayarin sa unyon ........................................................................................................................................... $
 
 b. Mga kinakailangang bayad sa pagreretiro (hindi Social Security, FICA, 401(k), o IRA) ................................................................ $
 
 c. Mga premium para sa medikal, ospital, dental, at iba pang premium ng insurance sa kalusugan (kabuuang buwanang halaga) $ 
 d. Suporta sa anak na binabayaran ko para sa mga anak na mula sa iba pang relasyon................................................................. $
 
 e. Suporta sa asawang binabayaran ko ayon sa utos ng korte mula sa ibang pagpapakasal 

 pederal na mababawasan ng buwis* ................................................................................................................................... $
 
 f. Suporta sa kaparehang binabayaran ko ayon sa utos ng korte mula sa ibang pakikipag-live in ................................................... $
 
 g. Mga kinakailangang gastusing nauugnay sa trabaho na hindi nire-reimburse ng employer ko 

 (ilakip ang paliwanag na may label na "Tanong 10g").................................................................................................................... $
 

 11. Mga Pag-aari  Kabuuan 

 a. Mga cash at checking account, savings, credit union, money market, at iba pang deposit account ............................................. $
 
 b. Mga stock, bond, at iba pang asset na madali kong maibebenta .................................................................................................. $
 

 c. Lahat ng iba pang ari-arian,  real at  personal (tinatantyang halaga sa fair market ibawas ang mga utang mo) ... $ 

 * Lagyan ng tsek ang kahon kung ipinatupad ng mga partido at ng korte ang utos o pasyang suporta sa asawa bago ang Enero 1, 2019, o kung
 pinapanindigan ng isang pagbabagong iniutos ng korte ang mga bayad para sa suporta sa asawa bilang mabubuwisang kita sa tatanggap at mababawasan
 ng buwis sa tagabayad. 

 FL-150 T [Rev. January 1, 2019]  PAGHAHAYAG NG KITA AT GASTUSIN  Pahina 2 sa 4 



  

     

     

    

 

 

  

  
  
  
  
  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

   
   
   
  

 
  
  

   
   
  

     
     

     
 

      

  

  
  
  
  
  

 

 

   
   
   
   
   

    

FL-150 T
 

NAGPEPETISYON: 

NAKADEMANDA: Bilang impormasyon lamang 
KABILANG PARTIDO/MAGULANG/NAHAHABOL: 

NUMERO NG KASO: 

Huwag ihain sa korte 

12. Kasama ko sa bahay ang mga sumusunod na tao: 

Pangalan Edad 
Ano ang ugnayan sa akin ng 
tao (hal: anak na lalaki) 

Kabuuang buwanang kita 
ng taong iyon 

Binabayaran ang ilan sa gastusin 
sa sambahayan? 

a.  Oo Hindi
b.  Oo Hindi
c.  Oo Hindi
d.  Oo Hindi

e.  Oo Hindi 

13. Karaniwan na buwanang gastusin Mga tinatantyang gastusin Mga aktwal na gastusin Mga iminumungkahing pangangailangan 

a. Bahay: 
(1) Renta o mortgage ................. $ 

Kung mortgage: 
(a) karaniwan na prinsipal: $ 
(b) karaniwan na interes: $ 

(2) Mga buwis sa ari-arian ................................... $
 

(3) Insurance ng may-ari ng bahay o nagrerenta

(kung hindi kasama sa itaas) ......................... $
 

(4) Pagpapanatili at pagkukumpuni ..................... $
 

b. Mga gastos sa pangangalagang pangkalusugan

na hindi binayaran ng insurance .......................... $
 

c. Pag-aalaga ng anak ............................................. $
 

d. Mga grocery at supply para sa sambahayan ....... $
 

e. Pagkain sa labas .................................................. $
 

f. Mga utilitidad (gas, kuryente, tubig, basura) ........ $
 

g. Telepono, cell phone, at e-mail ............................. $
 

h. Paglalaba at paglilinis .............................................. $
 

i . Mga damit ................................................................ $
 

j . Edukasyon ............................................................... $
 

k. Libangan, mga regalo, at bakasyon ......................... $
 

l. Mga gastusin sa sasakyan at transportasyon 
(insurance, gas, mga pagkukumpuni, bus, atbp.) .... $ 

m. Insurance (buhay, aksidente, atbp.; huwag isama 
ang insurance sa sasakyan, bahay, o kalusugan) ... $ 

n. Mga ipon at pamumuhunan ..................................... $
 

o. Mga kontribusyon sa kawanggawa .......................... $
 

p. Mga buwanang bayad na nakalista sa item 14 
(i-itemize sa ibaba sa 14 at ilagay dito ang kabuuan) .. $ 

q. Iba pa (tukuyin): $ 

r. MGA KABUUANG GASTUSIN (a–q) 
(huwag idagdag sa mga halaga sa a(1)(a) at (b)) $ 

s. Halaga ng mga gastusing binayaran ng iba $ 

14. Hindi nakalista sa itaas ang mga hulugan na bayad at utang 

Ibinayad sa/kay Para sa Halaga Balanse Petsa ng huling pagbabayad 
$ $ 
$ $ 
$ $ 
$ $ 
$ $ 
$ $ 

15. Mga bayad sa abogado (Kinakailangan ang impormasyong ito kung humihiling ng mga bayad sa abogado ang alinmang partido): 

a. Sa kasalukuyan, binigyan ko ang aking abogado ng ganitong halaga para sa mga bayad at gastos (tukuyin): $ 
b. Ang pinagmulan ng perang ito ay (tukuyin): 
c. Ang mga sumusunod na bayad at gastos ay utang ko pa rin sa aking abogado (tukuyin ang kabuuan ng utang): $ 
d. Ang bayad bawat oras ng aking abogado ay (tukuyin): 

Kinukumpirma ko ang kasunduang ito sa bayad. 

Petsa: 

(IMAKINILYA O ILIMBAG ANG PANGALAN) 

Huwag ihain sa korte 
(LAGDA NG NAGPAHAYAG) 

FL-150 T [Rev. January 1, 2019] Pahina 3 sa 4PAGHAHAYAG NG KITA AT GASTUSIN 



 

  
     
         

  

    

  
 
 
 
 

  

   
  

   
  

  

 

 

 

FL-150 T
 

NAGPEPETISYON: 

NAKADEMANDA: Bilang impormasyon lamang 
KABILANG PARTIDO/MAGULANG/NAHAHABOL 

NUMERO NG KASO: 

Huwag ihain sa korte 

IMPORMASYON SA SUPORTA SA ANAK
 
(TANDAAN: Sagutan lang ang pahinang ito kung nauugnay sa suporta sa anak ang iyong kaso.)
 

16. Bilang ng mga anak 
a. Mayroon akong (tukuyin ang bilang): anak na wala pang 18 taong gulang na nakatira sa isa pang magulang sa kasong ito. 
b. Inilalaan ng mga bata ang porsyento ng kanilang oras kasama ako at porsyento ng kanilang oras kasama ang isa pang magulang. 

(Kung hindi ka nakakatiyak sa porsyento o hindi pa ito napagkakasunduan, pakilarawan dito ang iyong iskedyul sa pagiging isang magulang.) 

17. Mga gastusin sa pangangalagang pangkalusugan ng mga bata 

a. Mayroon akong Wala akong  makukuhang insurance sa kalusugan para sa mga bata sa aking trabaho. 
b. Pangalan ng kumpanya ng insurance: 
c. Address ng kumpanya ng insurance: 

d.	 Ang buwanang gastos para sa insurance sa kalusugan ng mga anak ay o magiging (tukuyin): $
 

(Huwag isama ang halagang babayaran ng employer mo.)
 

18. Karagdagang gastusin para sa mga anak sa kasong ito	 Halaga kada buwan 
a. Pag-aalaga ng anak para makapagtrabaho ako o makakuha ng pagsasanay sa trabaho .................................. $
 
b. Hindi saklaw ng insurance ang pangangalagang pangkalusugan ng mga anak ................................................. $
 
c. Mga gastusin sa paglalakbay para sa pagbisita .................................................................................................. $
 
d. Pangangailangan sa edukasyon o iba pang espesyal na pangangailangan ng mga anak (tukuyin sa ibaba): ... $ 

19. Mga espesyal na paghihirap. Hinihiling ko sa korte na isaalang-alang ang mga sumusunod na espesyal na sitwasyon sa pananalapi 

(ilakip ang dokumentasyon ng anumang item na nakalista dito, kasama ang mga utos ng korte): Halaga kada buwan Sa loob ng ilang buwan? 

a. Hindi kasama sa 18b ang mga hindi pangkaraniwang gastusin sa kalusugan .................... $
 
b. Hindi saklaw ng insurance ang malalaking pagkalugi (mga halimbawa: sunog, 


pagnanakaw, iba pang naka-insure na pagkalugi) ............................................................... $
 
c. (1) Mga gastusin para sa aking mga menor de edad na anak na mula sa iba pang 


relasyon at nakatira sa akin ............................................................................................ $
 
(2) Mga pangalan at edad ng mga batang iyon (tukuyin): 

(3) Suporta sa anak na natanggap ko para sa mga anak na iyon ........................................ $
 

Ang mga gastusing nakalista sa a, b, at c ay nakagawa ng matinding paghihirap sa pananalapi dahil (ipaliwanag):
 

20. Iba pang impormasyong gusto kong malaman ng korte tungkol sa suporta sa aking kaso (tukuyin): 
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Para lang sa Ingles na bersyong masasagutan online: 
Para sa iyong proteksyon at pagkapribado, mangyaring pindutin ang 
buton na “I-clear ang Pormang Ito” pagkatapos ma-print ang porma. 

I-print ang pormang ito I-save ang pormang ito Para lang sa Ingles na bersyong masasagutan online: 
I-clear ang pormang ito 
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