
Pahina 1 ng 4Pag-withhold ng Kita para sa Suporta (IWO) Tracking ID ng Dokumento 

FL-195 T
OMB 0970-0154

Petsa ng Pagkawala ng Bisa: 09/30/2023
PAG-WITHHOLD NG KITA PARA SA SUPORTA

I. Impormasyon ng Nagpadala: (Kinumpleto ng Nagpadala) Petsa: 

* KAUTUSAN/ABISO NG PAG-WITHHOLD NG KITA PARA SA SUPORTA (IWO)
* MINSANANG KAUTUSAN/ABISO PARA SA BUONG HALAGANG KABAYARAN

* BINAGONG IWO
* PAGHIHINTO NG IWO

* Ahensya sa Pagpapatupad ng Suporta sa Bata o Child Support Enforcement (CSE) * Korte 
* Abogado * Pribadong Indibidwal/Entidad (Lagyan ng Tsek ang Isa)
PAALALA: Kailangang regular ang hitsura ng IWO na ito. Sa ilalim ng ilang kalagayan, kailangan mong tanggihan ang IWO na ito at 
ibalik ito sa nagpadala (tingnan ang mga tagubilin ng IWO sa www.acf.hhs.gov/css/resource/income-withholding-for-support-instructions).  
Kung matatanggap mo ang dokumentong ito mula sa sino man maliban sa estado o ahensya ng pantribong CSE o sa korte, 
kailangang nakalakip ang kopya ng pinagbabatayang kautusan sa suporta.

Estado/Tribo/Teritoryo   Remittance ID (isama sa pagbabayad) 
Lungsod/County/Distrito/Tribo   Order ID 
Pribadong Indibidwal/Entidad   Case ID 
II. Impormasyon ng Employer at Kaso: (Kinumpleto ng Nagpadala)

TUNGKOL SA: 
Pangalan ng Employer/Taga-withhold ng Kita Pangalan ng Empleyado/Obligor (Apelyido, Pangalan, Panggitnang Apelyido)

Address ng Employer/Taga-withhold ng Kita Social Security Number ng Empleyado/Obligor

Petsa ng Kapanganakan ng Empleyado/Obligor

Pangalan ng Custodial Party/Obligee (Apelyido, Pangalan, Panggitnang Apelyido)
FEIN ng Employer/Taga-withhold ng Kita 

(Mga) Pangalan ng (Mga) Bata (Apelyido, 
Pangalan, Panggitnang Apelyido)

(Mga) Petsa ng Kapanganakan 
ng (Mga) Bata 

III. Impormasyon ng Kautusan: (Kinumpleto ng Nagpadala)
Ang dokumentong ito ay batay sa kautusan ng suporta mula sa  (Estado/Tribo).
Inaatasan ka ng batas na kaltasin ang mga halagang ito mula sa kita ng empleyado/obligor hanggang sa susunod na abiso.
$  Sa bawat  kasalukuyang suporta sa bata
$  Sa bawat  suporta sa bata na hindi naibigay sa takdang petsa - Lampas ng 12 linggo ang 
atrasadong bayad? * Oo * Hindi
$  Sa bawat  kasalukuyang suportang pera sa pagpapagamot
$  Sa bawat  suportang pera sa pagpapagamot na hindi naibigay sa takdang petsa
$  Sa bawat  kasalukuyang suporta sa asawa
$  Sa bawat  suporta sa asawa na hindi naibigay sa takdang petsa
$  Sa bawat  iba pa (dapat tukuyin)  . 
para sa Kabuuang Halaga na Iwi-withhold na $  sa bawat  .

IV. Mga Halaga na Iwi-withhold: (Kinumpleto ng Nagpadala)
Hindi mo kailangang pag-iba-ibahin ang siklo ng iyong pagbabayad upang makasunod sa Impormasyon ng Kautusan. Kung hindi 
tutugma ang siklo ng iyong pagbabayad sa iniutos na siklo ng pagbabayad, i-withhold ang isa sa mga sumusunod na halaga:
$  kada lingguhang panahon ng pagbabayad $  kada panahon ng pagbabayad na dalawang beses sa isang buwan
$  kada dalawang linggong panahon ng pagbabayad $  sa bawat buwanang pay period
$  Buong Halagang Kabayaran: Huwag ihinto ang anumang umiiral na IWO maliban kung makatanggap ka ng kautusan ng pagpapahinto.

PAPERWORK REDUCTION ACT NG 1995 (Pub. L. 104-13) PAHAYAG NG PASANIN NG PUBLIKO: Ang layunin ng pangongolekta ng impormasyon na ito ay upang mailaan ang pagkakapare-pareho 
at pagsasapamantayan. Ang pasanin sa pag-uulat ng publiko para sa pangongolekta ng impormasyon na ito ay tinatayang umaabot sa katamtaman ng dalawa hanggang limang minuto bawat tugon, 
kabilang ang oras para sa pagsusuri ng mga tagubilin, pangangalap at pagpapanatili ng kinakailangang data, at pagsusuri ng pangongolekta ng impormasyon. Isa itong mandatoryong pangongolekta ng 
impormasyon alinsunod sa 45 CFR 303.100 ng Programa sa Pagpapatupad ng Suporta sa Bata (Child Support Enforcement Program). Maaaring hindi magsagawa o mag-isponsor ang isang ahensya 
ng, at ang isang tao ay hindi inoobligang tumugon sa, pangongolekta ng impormasyon na napapailalim sa mga iniaatas ng Paperwork Reduction Act ng 1995, maliban kung magpakita ito ng isang 
kasalukuyang may-bisang OMB control number. Kung mayroon kang anumang komento sa pangongolekta na ito ng impormasyon, pakikontak ang Employer Services Team sa pamamagitan ng email 
sa employerservices@acf.hhs.gov.

https://www.acf.hhs.gov/css/form/income-withholding-support-iwo-form-instructions-sample
mailto:employerservices%40acf.hhs.gov?subject=
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FL-195 T
Pangalan ng Employer/Taga-withhold ng Kita:  FEIN ng Employer/Taga-withhold ng Kita:
Pangalan ng Empleyado/Obligor:  SSN: 
Case ID: Order ID: 

V. Impormasyon ng Remittance: (Kinumpleto ng Nagpadala maliban sa check box na “Ibalik sa Nagpadala.)

Kung ang pangunahing lugar na pinagtatrabahuhan ng empleyado/obligor ay  (Estado/Tribo), kailangan mong 
simulan ang pag-withhold nang hindi lalampas sa unang panahon ng pagbabayad na nagaganap pagkaraan ng  (na) araw 
pagkatapos ng petsa ng  ng kautusan/abiso. Ipadala ang kabayaran sa loob ng  (na) araw ng negosyo ng araw 
ng pagbabayad. Kung hindi mo kayang i-withhold ang kabuuang halaga ng suporta para sa alinman o lahat ng kautusan para sa 
empleyado/obligor na ito, i-withhold ang  % ng disposable na kita para sa lahat ng kautusan. Kapag ang pangunahing lugar na 
pinagtatrabahuhan ng empleyado/obligor ay hindi  (Estado/Tribo), kuhanin ang mga limitasyon sa pag-withhold, 
mga kinakailangan sa oras, ang naaangkop na pamamaraan upang maglaan sa maraming kaso/kautusan ng suporta sa bata at anumang 
pinapayagang mga bayad sa employer mula sa hurisdiksyon ng pangunahing lugar na pinagtatrabahuhan ng empleyado/obligor.

Makakakuha ng impormasyon sa limitasyon sa pag-withhold na partikular sa bawat estado sa 
www.acf.hhs.gov/css/resource/state-income-withholding-contacts-and-program-requirements. Para sa mga kontak, address ng 
pagbabayad, at limitasyon sa pag-withhold na partikular sa tribo, pakikontak ang tribo sa 
www.acf.hhs.gov/sites/default/files/programs/css/tribal_agency_contacts_printable_pdf.pdf o 
www.bia.gov/tribalmap/DataDotGovSamples/tld_map.html.

Hindi ka maaaring mag-withhold ng mas mababa sa: 1) mga halagang pinahihintulutan ng Federal Consumer Credit Protection Act 
(CCPA) [15 USC §1673 (b)]; o 2) mga halagang pinahihintulutan ng batas ng estado ng pangunahing lugar na pinagtatrabahuhan ng 
empleyado/obligor kung ang lugar na pinagtatrabahuhan ay sa isang estado; o ang batas ng tribo ng pangunahing lugar na 
pinagtatrabahuhan ng empleyado/obligor kung ang lugar na pinagtatrabahuhan ay napapailalim sa hurisdiksyon ng tribo. Makukuha 
ang CCPA sa www.dol.gov/sites/dolgov/files/WHD/legacy/files/garn01.pdf. Kung hindi ipinahiwatig sa seksyon ng Impormasyon ng 
Kautusan na ang atrasadong bayad ay lampas ng 12 linggo, dapat kalkulahin ng employer ang limitasyon ng CCPA gamit ang mas 
mababang porsyento.

Kung mayroong mahigit sa isang IWO laban sa empleyado/obligor na ito at hindi mo ganap na makilala ang lahat ng IWO dahil sa mga 
pederal, pang-estado, o pantribong limitasyon ng pag-withhold, kailangan mong kilalanin ang lahat ng IWO sa pinakamalawak na 
paraan hangga't maaari, nang binibigyang prayoridad ang kasalukuyang suporta bago ang pagbabayad ng mga suporta na hindi 
naibigay sa takdang petsa.

Kung hindi empleyado ang obligor, kunin ang mga limitasyon ng pag-withhold sa seksyon ng Dagdag na Impormasyon sa IWO na ito. 
Makukuha rin ang impormasyong ito sa www.acf.hhs.gov/css/resource/state-income-withholding-contacts-and-program-requirements.

Ipadala ang bayad sa California State Disbursement Unit (SDU/Tribal Order Payee)
sa P.O. box 989067, West Sacramento, CA 95798-9067 (SDU/Tribal Payee Address)
Isama ang Remittance ID sa bayad at kung kinakailangan ay pati ang locator code na ito ng SDU/Tribal order payee  sa 
pagbabayad.
Upang mag-set up ng mga elektronikong pagbabayad o malaman ang mga iniaatas ng estado para sa mga 
tseke, kontakin ang State Disbursement Unit (SDU). Matatagpuan ang mga kontak at impormasyon sa 
www.acf.hhs.gov/css/resource/sdu-eft-contacts-and-program-requirements.

�	Ibalik sa Nagpadala (Kinumpleto ng Employer/Taga-withhold ng Kita). Dapat idirekta ang mga pagbabayad sa SDU alinsunod 
sa seksyon 466(b)(5) at (6) ng Social Security Act o Tribal Payee (tingnan ang Mga Pagbabayad sa Seksyon VI). Kapag hindi 
idinirekta ang bayad sa isang SDU/Tribal Payee o hindi regular ang hitsura ng IWO na ito, kailangan mong lagyan ng tsek ang 
kahong ito at ibalik ang IWO sa nagpadala.

Kung Iniaatas ng Batas ng Estado o Tribo:
Pirma ng Huwes/Nag-isyung Opisyal: 
Isulat ang Pangalan ng Huwes/Nag-isyung Opisyal: 
Titulo ng Huwes/Nag-isyung Opisyal: 
Petsa ng Pirma: 

Kung ang empleyado/obligor ay nagtatrabaho sa isang estado o para sa isang tribo na iba sa estado o tribong nag-isyu ng kautusang 
ito, dapat magbigay ng kopya ng IWO na ito sa empleyado/obligor.

�	Kapag nilagyan ng tsek, dapat magbigay ang employer/taga-withhold ng kita ng kopya ng form na ito sa empleyado/obligor.

https://www.acf.hhs.gov/css/contact-information/state-income-withholding-contacts-and-program-requirements
https://www.acf.hhs.gov/css/training-technical-assistance/tribal-child-support-agency-contacts
https://www.bia.gov/bia/ois/tribal-leaders-directory/
https://www.dol.gov/sites/dolgov/files/WHD/legacy/files/garn01.pdf
https://www.acf.hhs.gov/css/contact-information/state-income-withholding-contacts-and-program-requirements
https://www.acf.hhs.gov/css/contact-information/sdu-eft-contacts-and-program-requirements
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FL-195 T
Pangalan ng Employer/Taga-withhold ng Kita:  FEIN ng Employer/Taga-withhold ng Kita:
Pangalan ng Empleyado/Obligor:  SSN: 
Case ID: Order ID: 

VI. Karagdagang Impormasyon para sa Mga Employer/Taga-withhold ng Kita: (Kinumpleto ng Nagpadala)

Prayoridad: Ang pag-withhold para sa suporta ay mas prayoridad kaysa sa anumang iba pang legal na proseso sa ilalim 
ng batas ng Estado laban sa parehong kita (seksyon 466(b)(7) ng Social Security Act). Kung may umiiral na pederal na 
ipinapataw na buwis, pakiabisuhan ang nagpadala.

Mga Pagbabayad: Kailangan mong magpadala ng mga kabayaran para sa suporta sa bata na mababayaran sa 
pamamagitan ng pag-withhold ng kita sa naaangkop na State Disbursement Unit o sa isang pantribong ahensya ng CSE 
sa loob ng 7 araw ng negosyo, o mas kaunti kung iniaatas ng batas ng estado, matapos ang petsa na dapat naibayad na 
ang kita sa empleyado/obligor at isama ang petsa na na-withhold mo ang suporta mula sa kanyang kita. Maaari mong 
pagsamahin ang mga halagang na-withhold para sa higit sa isang kita ng empleyado/obligor sa iisang bayad hangga't 
magkahiwalay mong matutukoy ang bahagi ng bawat empleyado/obligor sa bayad. Hindi maaaring isagawa ang mga 
pagbabayad ng suporta sa bata sa pamamagitan ng Child Support Portal ng pederal na Office of Child Support 
Enforcement (OCSE).

Mga Buong Halagang Kabayaran: Maaari kang atasan na mag-abiso sa isang ahensya ng estado o tribo kaugnay ng 
mga paparating na buong halagang kabayaran sa empleyado/obligor na ito tulad ng mga bonus, komisyon, o severance 
pay. Kontakin ang nagpadala para matukoy kung kinakailangan mong mag-ulat at/o mag-withhold ng mga buong 
halagang kabayaran. Maaaring gamitin ng mga employer/taga-withhold ng kita ang Child Support Portal ng OCSE 
(ocsp.acf.hhs.gov/csp/) para magbigay ng impormasyon tungkol sa mga empleyado na kwalipikadong makatanggap ng 
buong halagang kabayaran at magbigay ng mga kontak, address, at iba pang impormasyon tungkol sa kanilang mga 
kumpanya. Hindi maaaring isagawa ang mga pagbabayad ng suporta sa bata sa pamamagitan ng Child Support Portal 
ng pederal na Office of Child Support Enforcement (OCSE).

Pananagutan: Kung mayroon kang anumang pag-aalinlangan tungkol sa pagkakaroon ng bisa ng IWO na ito, kontakin 
ang nagpadala. Kapag nabigo kang i-withhold ang kita mula sa kita ng empleyado/obligor tulad ng iniuutos ng IWO, ikaw 
ang mananagot para sa naipong halaga na dapat ay na-withhold mo at anumang multa na itinakda ng batas/proseso ng 
estado o tribo.

Kontra-diskriminasyon: Napapailalim ka sa multa na itatakda sa ilalim ng batas ng estado o tribo para sa pagtatanggal 
ng isang empleyado/obligor sa trabaho, pagtangging tumanggap sa trabaho, o pagpapataw ng aksyong pandisiplina 
laban sa isang empleyado/obligor dahil sa IWO na ito.

Dagdag na Impormarsyon.

https://ocsp.acf.hhs.gov/csp/
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FL-195 T
Pangalan ng Employer/Taga-withhold ng Kita:  FEIN ng Employer/Taga-withhold ng Kita:
Pangalan ng Empleyado/Obligor:  SSN: 
Case ID: Order ID: 

VII. Abiso sa Pagkakatanggal sa Trabaho o Kalagayan ng Kita: (Kinumpleto ng Employer/Taga-withhold ng Kita)

Kung hindi kailanman nagtrabaho sa iyo o hindi ka na nagwi-withhold ng kita para sa empleyado/obligor na ito, 
kailangan mong abisuhan agad ang ahensya ng CSE at/o ang nagpadala sa pamamagitan ng pagsasauli ng form na 
ito sa address na nakalista sa seksyon ng Impormasyon sa Pagkontak o paggamit ng Child Support Portal ng OCSE 
(ocsp.acf.hhs.gov/csp/). Paki-report ang bagong employer o taga-withhold ng kita, kung alam mo ito.
�	Hindi kailanman nagtrabaho ang taong ito para sa employer na ito o nakatanggap ng pana-panahong kita.
�	Hindi na nagtatrabaho ang taong ito para sa employer na ito o tumatanggap ng pana-panahong kita.
Mangyaring ibigay ang sumusunod na impormasyon para sa empleyado/obligor:
Petsa ng pagkakatanggal sa trabaho:  Huling alam na numero ng telepono: 
Huling alam na address:

Huling petsa ng pagbabayad sa SDU/Tribal Payee:  Halaga ng huling ibinayad: 
Pangalan ng bagong employer o taga-withhold ng kita: 
Address ng bagong employer o taga-withhold ng kita:

VIII. Impormasyon sa Pagkontak: (Kinumpleto ng Nagpadala)

Para sa Employer/Taga-withhold ng Kita: Kung mayroon kang mga katanungan, kontakin si 

(pangalan ng nagpadala) sa pamamagitan ng telepono: , sa 

pamamagitan ng fax: , sa pamamagitan ng email o website:  . 

Ipadala ang abiso sa pagkakatanggal sa trabaho/kalagayan ng kita at iba pang sulat sa:  

 (address ng nagpadala).

Para sa Empleyado/Obligor: Kung mayroong katanungan ang empleyado/obligor, kontakin si 

(pangalan ng nagpadala) sa telepono: , sa pamamagitan ng fax: 

, sa pamamagitan ng email o website: 

MAHALAGA: Ipinauunawa sa taong sumasagot sa form na ito na maaaring ibahagi ang impormasyon sa empleyado/
obligor.

Mga Iniaatas sa Encryption:
Kapag ipinadadala ang form na ito sa pamamagitan ng elektronikong pagpapadala, kailangang magsagawa ng mga pag-
iingat para matiyak ang seguridad ng datos. Hinihikayat ang mga ahensya ng pagsuporta sa bata na gamitin ang mga 
elektronikong application na inilaan ng pederal na Office of Child Support Enforcement. Maaaring gamitin ang iba pang 
elektronikong pamamaraan, tulad ng mga naka-encrypt na attachment sa mga email, kung ang paraan ng encryption ay 
sumusunod sa Federal Information Processing Standard (FIPS) Publication 140-2 (FIPS PUB 140-2).

Pag-withhold ng Kita para sa Suporta (IWO)
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

https://ocsp.acf.hhs.gov/csp/

	I-print ang pormang ito: 
	I-save ang pormang ito: 


