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FL-196 TPAG-WITHHOLD NG KITA PARA SA SUPORTA - Mga Tagubilin
Ang Pag-withhold ng Kita para sa Suporta (IWO) ay ang form na aprubado ng OMB na ginagamit sa pag-withhold ng 
kita sa:
y	Mga kasong pantribo, intrastate, at interstate na ipinatupad sa ilalim ng Title IV-D ng Social Security Act
y	Lahat ng kautusan sa suporta sa bata na dating inisyu sa estado noong o bago ang Enero 1, 1994, at
y	Lahat ng kautusan sa suporta sa bata na dating inisyu (o binago) sa estado noong o bago ang Enero 1, 1994 

kung may magaganap na atrasadong bayad.

Ang form na ito ay ang pamantayang format na iminumungkahi ng Kalihim alinsunod sa seksyon 466(b)
(6)(a)(ii) ng Social Security Act. Maliban kung iba ang nakasaad, ang sumusunod na impormasyon 
ay kinakailangan at dapat isama.

Pakitandaan:
y	Para sa layunin ng IWO form at ng mga tagubiling ito, ang "estado" ay inilalarawan bilang isang estado o 

teritoryo.
y	Matatagpuan ang mga dapat at hindi dapat gawin sa form na ito sa 

www.acf.hhs.gov/css/resource/using-the-income-withholding-for-support-form-dos-and-donts.

I. Impormasyon ng Nagpadala: (Kinumpleto ng Nagpadala) Lagyan ng tsek ang isang kahon para 
sa patlang 1a-1d.

1a. Kautusan sa Pag-withhold ng Kita/Abiso para sa Suporta (IWO). Lagyan ng tsek ang kahon kung ito ay unang IWO.

1b. Binagong IWO. Lagyan ng tsek ang kahon para ipahiwatig na binabago ng form na ito ang isang naunang IWO. 
Anumang pagbabago sa isang IWO ay dapat isagawa sa pamamagitan ng binagong IWO.

1c. Minsanang Kautusan/Abiso para sa Buong Halagang Kabayaran. Lagyan ng tsek ang kahon kapag ang IWO 
na ito ay nakalakip sa isang minsanang koleksyon ng isang buong halagang kabayaran matapos makatanggap ng 
notipikasyon mula sa isang employer/taga-withhold ng kita o iba pang pinagmulan. Kapag ang kahong ito ay nalagyan 
na ng tsek, ilagay ang halaga sa patlang 14, ang Buong Halagang Kabayaran, sa seksyon ng Halagang Iwi-withhold. 
Dapat mag-isyu ng karagdagang mga IWO para mangolekta ng kasunod na buong halagang kabayaran.

1d. Paghihinto ng IWO. Lagyan ng tsek ang kahon para itigil ang pag-withhold ng kita sa isang kautusan para sa 
suporta sa bata. Kumpletuhin ang lahat ng naaangkop na impormasyong nagpapakilala para matulungan ang employer/
taga-withhold ng kita na itigil ang tamang IWO.

1e. Petsa. Petsa na nakumpleto at/o napirmahan ang form na ito.

1f. Ahensya ng Child Support Enforcement (CSE), Korte, Abogado, Pribadong Indibidwal/
Entidad (Lagyan ng tsek ang isang kahon). Lagyan ng tsek ang naaangkop na kahon para ipahiwatig 
kung aling entidad ang nagpapadala ng IWO. Kung hindi nakumpleto ng isang pang-estado o pantribong 
ahensya ng CSE ang IWO na ito, kailangang kontakin ng nagpadala ang ahensya ng CSE (tingnan ang 
www.acf.hhs.gov/programs/css/resource/state-income-withholding-contacts-and-program-requirements) para matukoy 
kung kailangan ng ahensya ng CSE ng kopya ng form na ito para mapangasiwaan ang pagpoproseso ng pagbabayad.

PAALALA PARA SA EMPLOYER/TAGA-WITHHOLD NG KITA: Kailangang regular ang hitsura ng IWO na ito. Dapat 
tanggihan at ibalik sa nagpadala ang IWO sa ilalim ng mga sumusunod na kalagayan:
y	Iniutos ng IWO sa employer/taga-withhold ng kita na magpadala ng bayad sa isang entidad maliban sa state 

disbursement unit (halimbawa, mababayaran sa partidong may kustodiya, korte, o abogado). Ang bawat 
estado ay inaatasang magpatakbo ng state disbursement unit (SDU), na isang sentralisadong pasilidad para 
sa pangongolekta at paglalabas ng mga bayad para sa suporta sa bata. Eksepsyon: Kung ang IWO na ito ay 
inisyu ng isang korte, abogado, o pribadong indibidwal/entidad at ang unang kautusan para sa suporta sa bata 
ay inilagay bago ang Enero 1,1994 o inisyu ang kautusan ng isang pantribong ahensya ng CSE, kailangang 
sundin ng employer/taga-withhold ng kita ang mga tagubilin sa pagbabayad na nasa form.

y	Hindi naglalaman ang form ng lahat ng impormasyong kinakailangan para makasunod ang employer sa pag-
withhold.

y	Ang form ay binago at naglalaman ng hindi wastong impormasyon.
y	Wala sa halagang dolyar ang halaga iwi-withhold.
y	Hindi ginamit ng nagpadala ang form na inaprubahan ng OMB para sa IWO.
y	Kailangan ng kopya ng pinagbabatayang kautusan, at hindi ito isinama. Kung matatanggap mo ang 

dokumentong ito mula sa isang abogado o pribadong indibidwal/entidad, dapat maglakip ng kopya ng 
pinagbabatayang kautusan para sa suporta na naglalaman ng probisyong nagpapahintulot sa pag-withhold ng 
kita.

https://www.acf.hhs.gov/css/training-technical-assistance/using-income-withholding-support-form-dos-and-donts
https://www.acf.hhs.gov/css/contact-information/state-income-withholding-contacts-and-program-requirements
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1g. Estado/Tribo/Teritoryo. Pangalan ng estado o tribong nagpapadala ng form na ito. Dapat ay 
entidad ito ng gobyerno ng estado o organisasyong pantribo na pinahintulutan ng gobyernong pantribo na 
magpatakbo ng programang CSE. Kung ikaw ay isang tribo na nagsusumite ng form na ito sa ngalan ng 
iba pang tribo, kumpletuhin ang bahagi ng 1i.

1h. Remittance ID (isama sa pagbabayad). Identifier para sa SDU/Tribal Payee na itinakda sa seksyon 
ng Impormasyon ng Remittance, patlang 22, na dapat isama ng mga employer/taga-withhold ng kita kapag 
nagpapadala ng mga bayad para sa IWO na ito. Ang Remittance ID ay inilalagay bilang case identifier sa 
rekord ng electronic funds transfer/electronic data interchange (EFT/EDI).

PAALALA PARA SA EMPLOYER/TAGA-WITHHOLD NG KITA: Dapat gamitin ng employer/taga-withhold 
ng kita ang Remittance ID kapag nagpapadala ng mga bayad para makilala at maipatupad nang tama ng 
SDU o tribo ang bayad. Ang Remittance ID ay inilalagay bilang case identifier sa rekord ng EFT/EDI.

1i. Lungsod/County/Distrito/Tribo. Opsyonal na field para sa pangalan ng lungsod, county, o distritong 
nagpapadala ng form na ito. Kung inilagay, ito ay dapat entidad ng gobyerno ng estado o pangalan ng 
tribong inawtorisahan ng isang gobyernong pantribo na magpatakbo ng programang CSE para kung saan 
ipinadadala ang form na ito. Kung ang isang tribo ay nagsusumite ng form na ito sa ngalan ng iba pang 
tribo, ilagay ang pangalan ng tribong iyon.

1j. Order ID. Opsyonal na unique identifier na nauugnay sa isang partikular na obligasyon sa pagsuporta 
sa bata. Maaari itong maging court case number, docket number, o iba pang identifier na itinakda ng 
nagpadala.

1k. Pribadong Indibidwal/Entidad. Pangalan ng pribadong indibidwal/entidad o pantribong organisasyon 
ng CSE na hindi IV-D na nagpapadala ng form na ito.

1l. Case ID. Unique identifier na itinakda sa isang kasong CSE ng estado o tribo. Sa isang IV-D na kaso 
ng estado tulad ng inilalarawan sa 45 Code of Federal Regulations (CFR) 305.1, ito ang identifier na iniulat 
sa Federal Case Registry (FCR). Dapat mag-isyu ng isang IWO para sa bawat IV-D na kaso at dapat itong 
gumamit ng unique CSE Agency Case ID. Para sa mga tribo, ito ang FCR identifier o iba pang naaangkop 
na identifier.

II. Impormasyon ng Employer at Kaso: (Kinumpleto ng Nagpadala)

2a. Pangalan ng Employer/Taga-withhold ng Kita. Pangalan ng employer o taga-withhold ng kita.

2b. Address ng Employer/Taga-withhold ng Kita. Address sa koreo ng employer/taga-
withhold ng kita kabilang ang kalye/PO box, lungsod, estado, at zip code. (Maaaring maiba 
ito sa lugar ng trabaho ng empleyado/obligor.) Kung ang employer/taga-withhold ng kita ay 
isang ahensya ng pederal na gobyerno, dapat ipadala ang IWO sa address na nakalista 
sa ilalim ng Federal Agency Income Withholding Contacts and Program Information sa 
www.acf.hhs.gov/css/resource/federal-agency-iwo-and-medical-contact-information.

2c. FEIN ng Employer/Taga-withhold ng Kita. Siyam na numerong Federal Employer Identification 
Number ng Employer/Taga-withhold ng Kita (kung mayroon).

3a. Pangalan ng Empleyado/Obligor. Apelyido at pangalan ng empleyado/obligor. Ang panggitnang 
apelyido ay opsyonal.

3b. Social Security Number ng Empleyado/Obligor. Social Security Number o iba pang tax 
identification number ng Empleyado/Obligor.

3c. Petsa ng Kapanganakan ng Empleyado/Obligor. Opsyonal ang petsa ng kapanganakan ng 
empleyado/obligor.

3d. Pangalan ng Partidong May Kustodiya/Obligee. Apelyido at pangalan ng partidong may kustodiya/
obligee. Ang panggitnang apelyido ay opsyonal. Maglagay ng isang pangalan ng partidong may kustodiya/
obligee sa bawat IWO form. Hindi dapat maglagay ng maraming partidong may kustodiya/obligee sa iisang 
IWO. Mag-isyu ng isang IWO sa bawat IV-D na kaso ng estado ayon sa inilalarawan sa 45 CFR 305.1.

https://www.acf.hhs.gov/css/contact-information/federal-agency-iwo-and-medical-contact-information
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3e. (Mga) Pangalan ng (Mga) Bata. (Mga) apelyido at pangalan ng (mga) bata. Ang (mga) panggitnang 
apelyido ay opsyonal. (PAALALA: Kung mayroong mahigit anim na bata para sa IWO na ito, ilista ang 
mga pangalan at petsa ng kapanganakan ng karagdagang bata sa seksyon ng Dagdag na Impormasyon, 
patlang 33). Ilagay ang (mga) batang nauugnay sa partidong may kustodiya/obligee at empleyado/obligor 
lamang. Hindi dapat maglagay ng mga bata na may maraming partidong may kustodiya/obligee sa isang 
IWO.

3f. (Mga) Petsa ng Kapanganakan ng (Mga) Bata. Petsa ng kapanganakan para sa bawat 
pinangalanang bata.

3g. Blangkong kahon. Espasyo para sa mga tatak ng korte, bar code, o iba pang impormasyon.

III. Impormasyon ng Kautusan: (Kinumpleto ng Nagpadala)

Tinutukoy ng unang patlang kung aling estado o tribo ang nag-isyu ng kautusan. Tinutukoy ng iba pang 
patlang ang halaga sa dolyar ng mga partikular na uri ng suporta (na direktang kinukuha sa kautusan 
para sa suporta) at ang kabuuang halaga na iwi-withhold para sa mga partikular na haba ng panahon.

4. Estado/Tribo. Pangalan ng estado o tribo na nag-isyu ng kautusan para sa suporta.

5a-b. Kasalukuyang Suporta sa Bata. Halaga sa dolyar na iwi-withhold ayon sa takdang haba ng 
panahon (halimbawa, linggo, buwan) na tinukoy sa pinagbabatayang kautusan para sa suporta.

6a-b. Suporta sa Bata na Hindi Naibigay sa Takdang Petsa. Halaga sa dolyar na iwi-withhold ayon sa 
takdang haba ng panahon (halimbawa, linggo, buwan) na tinukoy sa pinagbabatayang kautusan para sa 
suporta.

6c. Lampas ng 12 Linggo ang Atrasadong Bayad? Dapat lagyan ng tsek ang naaangkop na kahon 
(Oo/Hindi) upang ipahiwatig kung lampas ng 12 linggo ang atrasadong bayad.

7a-b. Kasalukuyang Suportang Pera sa Pagpapagamot. Halaga sa dolyar na iwi-withhold ayon sa 
takdang haba ng panahon (halimbawa, linggo, buwan) na tinukoy sa pinagbabatayang kautusan para sa 
suporta.

8a-b. Suportang Pera sa Pagpapagamot na Hindi Naibigay sa Takdang Petsa. Halaga sa dolyar na 
iwi-withhold ayon sa takdang haba ng panahon (halimbawa, linggo, buwan) na tinukoy sa pinagbabatayang 
kautusan para sa suporta.

9a-b. Kasalukuyang Suporta sa Asawa. (Alimony) Halaga sa dolyar na iwi-withhold ayon sa takdang 
haba ng panahon (halimbawa, linggo, buwan) na tinukoy sa pinagbabatayang kautusan para sa suporta.

10a-b. Lampas sa Taning na Suporta sa Asawa. (Alimony) Halaga sa dolyar na iwi-withhold ayon sa 
takdang haba ng panahon (halimbawa, linggo, buwan) na tinukoy sa pinagbabatayang kautusan.

11a-c. Iba pa. Halaga sa dolyar ng iba't ibang obligasyon na iwi-withhold ayon sa takdang haba ng 
panahon (halimbawa, linggo, buwan) na tinukoy sa pinagbabatayang kautusan. Dapat magtukoy ng 
paglalarawan ng obligasyon (halimbawa, bayad sa korte).

12a-b. Kabuuang Halaga na Iwi-withhold. Ang kabuuang halaga ng mga ikakaltas ayon sa kinauukulang 
haba ng panahon. Dapat ay katumbas ng 12a ang kabuuan ng 5a, 6a, 7a, 8a, 9a, 10a, at 11a.

PAALALA PARA SA EMPLOYER/TAGA-WITHHOLD NG KITA: Isang katanggap-tanggap na 
paraan ng pagtutukoy ng halagang babayaran kada linggo o kada dalawang linggo ang pagmu-
multiply sa halagang babayaran sa 12 at pag-divide sa resulta noon sa bilang ng mga panahon ng 
pagbabayad sa isang taon. Makakakuha ng karagdagang impormasyon tungkol sa paksang ito sa 
Action Transmittal 16-04, Correctly Withholding Child Support from Weekly and Biweekly Pay Cycles 
(https://www.acf.hhs.gov/css/resource/correctly-withholding-child-support-from-weekly-and-biweekly-
paycycles)

https://www.acf.hhs.gov/css/policy-guidance/correctly-withholding-child-support-weekly-and-biweekly-pay-cycles
https://www.acf.hhs.gov/css/policy-guidance/correctly-withholding-child-support-weekly-and-biweekly-pay-cycles
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IV. Mga Halaga na Iwi-withhold: (Kinumpleto ng Nagpadala)

Tinutukoy ng patlang 13a hanggang 13d ang halaga sa dolyar na iwi-withhold para sa IWO na ito kung 
hindi tumutugma ang siklo ng pagbabayad ng employer/taga-withhold ng kita sa patlang 12b.

13a. Kada Lingguhang Panahon ng Pagbabayad. Kabuuang halaga na dapat i-withhold ng isang 
employer/taga-withhold ng kita kung ang empleyado/obligor ay binabayaran kada linggo.

13b. Kada Kinsenas na Panahon ng Pagbabayad. Kabuuang halaga na dapat i-withhold ng isang 
employer/taga-withhold ng kita kung ang empleyado/obligor ay binabayaran kada kinsenas.

13c. Kada Dalawang Linggong Panahon ng Pagbabayad. Kabuuang halaga na dapat i-withhold ng 
isang employer/taga-withhold ng kita kung ang empleyado/obligor ay binabayaran kada dalawang linggo.

13d. Kada Buwan na Panahon ng Pagbabayad. Kabuuang halaga na dapat i-withhold ng isang 
employer/taga-withhold ng kita kapag ang empleyado/obligor ay binabayaran kada buwan.

14. Buong Halagang Kabayaran. Halaga sa dolyar na iwi-withhold kapag ang IWO ay ginamit para 
maglakip ng buong halagang kabayaran. Dapat gamitin ang patlang na ito kapag nilagyan ng tsek ang 
patlang 1c.

15. Tracking ID ng Dokumento. Opsyonal na unique identifier para sa form na ito na itinalaga ng 
nagpadala.

Pakitandaan: Dapat makita sa pamagat ng ikalawang pahina at mga kasunod na pahina ang Pangalan ng 
Employer/Taga-withhold ng Kita, FEIN, Pangalan at SSN ng Empleyado/Obligor, Case ID, at Order ID.

V. Impormasyon ng Remittance: (Kinumpleto ng Nagpadala maliban sa check box na “Ibalik 
sa Nagpadala”, patlang 25. Kukumpletuhin lamang ang patlang 26-29 kung iaatas ng batas ng 
estado o tribo.)

Ang mga pagbabayad ay ipinapasa sa SDU ng bawat estado, maliban kung ang unang kautusan para sa 
suporta sa bata ay inilagay ng isang estado bago ang Enero 1, 1994 at hindi kailanman binago, nakaipon 
ng atrasadong bayad, o ipinatupad ng isang ahensya ng pagsuporta sa bata o ng isang tribal CSE agency. 
Kung ang kautusan ay inisyu ng isang pantribong ahensya ng CSE, dapat sundin ng employer/taga-
withhold ng kita ang mga tagubilin sa remittance na nasa form sa Seksyon ng Dagdag na Impormasyon.

16. Estado/Tribo. Pangalan ng estado o tribong nagpapadala ng dokumentong ito.

17. Araw. Bilang ng araw matapos ang petsa ng pagkakaroon ng bisa na nakatala sa patlang 18 
kung saan dapat magsimula ang pag-withhold ayon sa batas/mga proseso ng estado o tribo para sa 
pangunahing lugar na pinagtatrabahuhan ng empleyado/obligor.

18. Petsa. Petsa ng pagpapatupad ng IWO na ito, na ipinahahayag bilang petsa ng “serbisyo,” 
“pagkakatanggap,” o “pagpapadala sa koreo.” Isa lamang sa tatlong pagpipilian ang dapat ilagay sa 
blangkong patlang.

19. Araw ng Negosyo. Ang bilang ng araw ng negosyo kung kailan dapat ipadala ng employer/taga-
withhold ng kita ang mga halagang na-withhold alinsunod sa mga batas/pamamaraan ng estado o tribo sa 
pangunahing lugar na pinagtatrabahuhan.

20. Porsyento ng Kita. Ang porsyento ng kita na maaaring i-withhold mula sa sahod ng empleyado/
obligor. Responsibilidad ng nagpadala na tukuyin ang porsyento na dapat i-withhold ng isang employer/
taga-withhold ng kita. Dapat maglagay ang mga nagpapadala ng partikular na porsyento at hindi isang 
saklaw ng mga porsyento.
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PAALALA PARA SA EMPLOYER/TAGA-WITHHOLD NG KITA: Ang employer/taga-withhold ng kita ay 
hindi maaaring mag-withhold ng higit pa sa mas mababang halaga ng: mga halagang pinahihintulutan 
ng Federal Consumer Credit Protection Act [15 USC §1673 (b)]; o 2) mga halagang pinahihintulutan ng 
hurisdiksyon ng pangunahing lugar na pinagtatrabahuhan ng empleyado/obligor (hal. ang mga halagang 
pinahihintulutan ng batas ng estado kung ang pangunahing lugar na pinagtatrabahuhan ng empleyado/
obligor ay sa isang estado; o ang mga halagang pinahihintulutan ng batas ng tribo kung ang pangunahing 
lugar na pinagtatrabahuhan ng empleyado/obligor ay napapailalim sa hurisdiksyon ng tribo).

Kung pinahihintulutan ng estado o tribo, maaari kang magbawas ng bayad para sa mga gastusing 
administratibo. Hindi maaaring lumampas sa limitasyon ng IWO ang pinagsamang halaga ng suporta at 
bayarin.

Makukuha ang mga limitasyon ng pag-withhold sa bawat estado, mga 
pangangailangan sa oras, at anumang mapahihintulutang bayarin sa employer sa 
www.acf.hhs.gov/css/resource/state-income-withholding-contacts-and-program-requirements. Para sa 
mga kontak, address ng pagbabayad, at limitasyon ng pag-withhold na nakapartikular sa tribo, pakikontak 
ang tribo sa www.acf.hhs.gov/sites/default/files/programs/css/tribal_agency_contacts_printable_pdf.pdf o 
https://www.bia.gov/tribalmap/DataDotGovSamples/tld_map.html.

Depende sa naaangkop na batas ng estado o tribo, maaaring kailanganin mong isaalang-alang ang mga 
halagang binayaran para sa mga health premium para matukoy ang kita at magpatupad ng naaangkop 
na mga limitasyon ng pag-withhold.

Maaaring mag-withhold ang isang pederal na ahensya ng gobyerno mula sa iba't ibang kita at anyo ng 
kabayaran, kabilang ang mga insentibong kabayaran para sa boluntaryong pag-alis (mga buy-out payment), 
insentibong kabayaran, at mga cash award. Para sa mas kumpletong listahan, tingnan ang 5 CFR 581.103.

21. Estado/Tribo. Pangalan ng estado o tribong nagpapadala ng dokumentong ito.

PAALALA SA NAGPAPADALA: Dapat italaga ng Nagpapadala ang tamang SDU. Sa ilang 
partikular na kaso, maaaring iatas sa Nagpapadala na magtalaga ng SDU (patlang 22), katugmang 
SDU Address (patlang 23), at kung kinakailangan ay Locator Code (patlang 24) na naiiba sa SDU 
ng Nagpadala (tingnan ang AT-17-07 ng OCSE: Interstate Child Support Payment Processing, 
https://www.acf.hhs.gov/css/resource/interstate-child-support-payment-processing). Dapat tumugma ang 
Remittance ID sa patlang 1h sa SFDU na tinukoy sa patlang 22.

22. SDU/Tribal Order Payee. Pangalan ng SDU (o payee na tinukoy sa pinagbabatayang kautusan ng 
tribo para sa suporta) kung saan dapat ipadala ang mga bayad.

23. SDU/Tribal Payee Address. Address ng SDU (o payee na tinukoy sa pinagbabatayang kautusan ng 
tribo para sa suporta) kung saan dapat ipadala ang mga bayad.

24. Locator Code. Opsyonal na code ng SDU payee na nagtatakda kung saan ipapadala ang bayad. 
Ang mga Geographic Locator Code ay mga pamantayang code para sa mga estado, county, at lungsod 
na iniisyu ng National Institute of Standards and Technology. Ang mga ito ay dating kilala bilang Federal 
Information Processing Standards (FIPS) codes.

25. Checkbox ng Ibalik sa Nagpadala. Dapat lagyan ng employer/taga-withhold ng kita ng tsek ang 
kahong ito at ibalik ang IWO sa nagpadala kung ang IWO na ito ay hindi mababayaran sa isang SDU o Tribal 
Payee o ang IWO na ito ay hindi regular ang hitsura tulad ng ipinahihiwatig sa pahina 1 ng mga tagubiling ito.

26. Pirma ng Huwes/Nag-isyung Opisyal. Pirma ng opisyal na nagpapahintulot sa IWO na ito kung 
iniaatas ng batas ng estado o tribo.

27. Isulat ang Pangalan ng Huwes/Nag-isyung Opisyal. Pangalan ng opisyal na nagpapahintulot sa 
IWO na ito kung iniaatas ng batas ng estado o tribo.

28. Titulo ng Huwes/Nag-isyung Opisyal. Titulo ng opisyal na nagpapahintulot sa IWO na ito kung 
iniaatas ng batas ng estado o tribo.

29. Petsa ng Pirma. Petsa ng pagpirma ng huwes/nag-isyung opisyal kung iniaatas ng batas ng estado o 
tribo.

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.acf.hhs.gov/css/policy-guidance/interstate-child-support-payment-processing
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30. Kopya ng IWO checkbox. Lagyan ng tsek ang kahong ito para sa lahat ng intergovernmental 
IWO. Kapag nilagyan ng tsek, dapat magbigay ang employer/taga-withhold ng kita ng kopya ng IWO sa 
empleyado/obligor.

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

Ang mga sumusunod na patlang ay tumutukoy sa mga pederal, pang-estado, o pantribong batas na 
naaangkop sa pag-iisyu ng IWO sa isang employer/taga-withhold ng kita. Maaari lamang maglakip ng 
impormasyong partikular sa estado o tribo sa mga patlang na nasa ibaba.

31. Pananagutan. Karagdagang impormasyon sa multa at/o pagbanggit ng multa para sa employer/
taga-withhold ng kita na nabigong sumunod sa IWO. Ang batas/mga pamamaraan ng estado o tribo ng 
pangunahing lugar na pinagtatrabahuhan ng empleyado na obligor ang magtatakda ng multa.

32. Kontra-diskriminasyon. Karagdagang impormasyon sa multa at/o pagbanggit ng multa para 
sa employer/taga-withhold ng kita na nagtanggal, tumangging tumanggap, o nagpataw ng aksyong 
pandisiplina sa isang empleyado/obligor bilang resulta ng IWO. Ang batas/mga pamamaraan ng estado o 
tribo ng pangunahing lugar na pinagtatrabahuhan ng empleyado/obligor ang magtatakda ng multa.

33. Dagdag na Impormasyon. Anumang kinakailangang impormasyon na partikular sa estado, tulad ng 
maksimum na porsyento ng iwi-withhold para sa mga hindi empleyado/independyenteng contractor, mga 
bayaring maaaring singilin ng employer/taga-withhold ng kita sa obligor para sa pag-withhold ng kita, o 
mga pangalan at petsa ng kapanganakan ng mga bata kung mayroong higit sa anim na bata sa IWO na ito. 
Dapat tumugma ang karagdagang impormasyon sa mga iniaatas ng form at mga tagubilin.

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

Dapat kumpletuhin ng employer ang seksyong ito kapag ang empleyado/obligor ay tinanggal sa trabaho, 
natigil ang pag-withhold ng kita, o kung hindi kailanman nagtrabaho ang empleyado/obligor para sa 
employer. Maaaring i-ulat ng employer/taga-withhold ng kita ang mga bagong pagmumulan ng ibabayad, 
tulad ng kabayaran sa manggagawa, kung may alam ito.

34a-b. Checkbox ng Kalagayan sa Trabaho/Kita. Lagyan ng tsek ang kalagayan sa trabaho/kita ng 
empleyado/obligor.

35. Petsa ng Pagkakatanggal sa Trabaho. Kung naaangkop, ang petsa na natanggal sa trabaho ang 
empleyado/obligor.

36. Huling Alam na Numero ng Telepono. Huling alam na numero ng telepono (bahay/cell/iba pa) ng 
empleyado/obligor.

37. Huling Alam na Address. Huling alam na address ng tirahan/sa koreo ng empleyado/obligor.

38. Petsa ng Huling Pagbabayad. Petsa na ipinadala ng employer ang huling bayad sa SDU/Tribal Payee.

39. Halaga ng Huling Ibinayad. Halaga ng huling ibinayad na ipinadala sa SDU/Tribal Payee.

40. Pangalan ng Bagong Employer o Taga-withhold ng Kita. Pangalan ng bagong employer o taga-
withhold ng kita ng empleyado/obligor (kung alam).

41. Address ng Bagong Employer o Taga-withhold ng Kita. Address ng bagong employer o taga-
withhold ng kita ng empleyado/obligor (kung alam).

VIII. Impormasyon sa Pagkontak: (Kinumpleto ng Nagpadala)

42. Kontak ng Nagpadala para sa Employer/Taga-withhold ng Kita. Pangalan ng taong maaaring 
tawagan ng employer/taga-withhold ng kita para sa impormasyon kaugnay ng IWO na ito. Kung ang 
nagpadala ay isang biktima ng karahasan sa pamilya o tahanan, sa halip na maglakip ng direktang 
impormasyon sa pagkontak, maglagay ng impormasyon sa pagkontak para sa ibang tao na makikipag-
ugnayan para sa iyo.

43. Numero ng Telepono ng Nagpadala. Numero ng telepono ng taong kokontakin.
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44. Numero ng Fax ng Nagpadala. Opsyonal na numero ng fax ng taong kokontakin.

45. Email/Website ng Nagpadala. Opsyonal na email o website ng taong kokontakin.

46. Address ng Nagpadala (Pagkakatanggal sa Trabaho/Kalagayan ng Kita at Address para sa 
Sulat). Address kung saan dapat ibalik ng employer ang abiso sa Pagkakatanggal sa Trabaho o Kalagayan 
ng Kita. Ito rin ang address na dapat gamitin ng employer para makipag-ugnayan sa entidad na nag-isyu.

47. Kontak ng Nagpadala para sa Empleyado/Obligor. Pangalan ng taong kokontakin na maaaring 
tawagan ng employer/taga-withhold ng kita para sa impormasyon.

48. Numero ng Telepono ng Nagpadala. Numero ng telepono ng taong kokontakin.

49. Numero ng Fax ng Nagpadala. Opsyonal na numero ng fax ng taong kokontakin.

50. Email/Website ng Nagpadala. Opsyonal na email o website ng taong kokontakin.

Mga Iniaatas sa Encryption:
Kapag ipinaaalam ang Pag-withhold ng Kita para sa Suporta (IWO) 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 - Mga Tagubilin

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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