नेपाली / NEPALI

सघं ीय र/वा प्रदेशको W 4 अपडेट
यदद यी मापदण्डहरू मध्ये कुनै एक दमलेमा मात्र Employee Self Service को W4 पाना पदिनेछ:
• दवदेशी नागररकको रूपमा करहरूको ररपोटट गरे मा
• No Taxable Gross को कर अवस्था भएमा; No Tax Taken (यदद संघीय वा प्रदेशको यो अवस्था छै न भने, त्यो सेक्सन
अपडेट गनट सदकन्छ)
• फाईलमा लक-इन पत्र भएमा
अपडेटहरू समावेश गरे को समयको आधारमा हालको payroll मा नझल्कन सक्दछ ।
तपाईलेँ अपडेट गनट चाहनभु एको क्षेत्रमा मात्र जानकारी समावेश गनहुट ोला (संघीय र/वा प्रदेश) । यदद प्रदेशको W4 मा मात्र बदल गनभुट एमा, W4
पानाको मादथ रहेको Update State Tax Data Only दलङ्कमा चलाउनहु ोला ।
सावधान: यदद तपाईलेँ दवदेशी नागररकको रूपमा करहरूको ररपोटट गनुटभएमा र यो पानामा सम्पादन गनट सक्नुहुन्छ भने, रोक्नुहोस!् तपाई ँ
दवदेशी नागररक हो भनेर जनाउन बक्समा चेक लगाउनुहोला । यसले Glacier माफट त कर जानकारी अपडेट गने बारेमा थप जानकारी प्रदान
गदटछ ।

W4 को पहुँच
1. MyUW को Payroll जानकारी टाइलमा Update W4 दथच्नहु ोस् ।
नोट: यो Portal मा ईन्टरनेट पहुचँ भएको कुनै पदन ठाउँबाट, जसमा तपाईको
ँ स्माटटफोन वा ट्याब्लेट समावेश छन,् पग्ु न सदकन्छ ।
a. सारा UW: कमटचारीहरूले MyUW प्रणालीको portal https://my.wisconsin.edu/ वेबसाईटबाट पग्ु न सक्दछन्
b. UW Madison: कमटचारीहरूले MyUW प्रणालीको portal https://my.wisc.edu/ वेबसाईटबाट पग्ु न सक्दछन्
2.

व्यक्तिगत जानकारीको (Personal Information) समीक्षा गनटहु ोस्
नोट: व्यदिगत जानकारी अपडेट गनट दमल्छ, थप जानकारीको लादग यो डक्यमु ेन्ट हेनुटहोला ।

सघं ीय W4 डाटाको अपडेट
नोट:
• यदद फाइलमा रहेको W4 सन् २०१९ साल वा अगादडको हो भने, Current Allowances देखापनेछ, यो क्षेत्रलाई सम्पादन गनट
दमल्दैन र के वल जानकारी उद्देश्यका लादग हो
• यदद छुट माग्दै (exemption claim) हो भने, Exemption क्षेत्रमा अदहलेको वर्ट राख्नुहोस् र New exempt बक्समा चेक
लगाउनुहोस् ।
1.
2.
3.

Tax Status रोज्नुहोस्
सावधान: कुनै बदल नभएपदन दस्थदत रोज्नैपनेछ ।
Step 2 देदख 4 सम्मको New क्षेत्रहरूमा जानकारी भनुटहोला।
नोट: सबै New क्षेत्रहरूमा के ही अङ्क हुनपु दटछ ।
State Tax Data अपडेट नगने हो भने, तल
Authorization सेक्सनमा जानहु ोला ।
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प्रदेशको W4 डाटाको अपडेट
नोट:
•
•
•

रे कडटमा रहेको तपाईको
ँ हालको प्रदेश देदखनेछ र यसलाई अपडेट गनट दमल्दछ । प्रदेश बदल्नको लादग, तपाईको
ँ payroll
कायाटलयमा कागजको फारम बुझाउनुहोला ।
यदद प्रदेश बादहरको आवास र कायटस्थल claim गदै हो भने, कृ पया payroll कायाटलयमा सम्पकट गनुटहोला ।
यदद छुट माग्दै हो भने, Exemption क्षेत्रमा अदहलेको वर्ट राख्नहु ोस् र New exempt बक्समा चेक लगाउनहु ोस् ।

1. Tax Status रोज्नुहोस् ।
सावधान: कुनै बदल नभएपदन दस्थदत रोज्नैपनेछ ।
2.

New क्षेत्रहरूमा Withholding र Additional Amount को जानकारी राख्नहु ोला ।
नोट: सबै New क्षेत्रहरूमा के ही अङ्क हुनपु दटछ ।

अनुमक्तत (Authorization)
1.

बक्स चेक गनहुट ोस् र Authorization जानकारीको समीक्षा गनुटहोस् ।

2. Submit दथच्नुहोस् ।

3.

रे कडट अपडेट भएको सचू ना ददन पानाको मादथ W-4 Successfully Submitted देखापदटछ ।

4.

बझु ाइएको W4 दप्रन्ट गनटको लादग, पानाको मादथ रहेको Print बटन दथच्नुहोला ।
नोट: दप्रन्ट गररएका पानाहरू व्यदिगत रे कडटको लादग हो र payroll कायाटलयमा बुझाउनु पनेछैन ।

5.

मादथल्लो दायाँ कुनामा रहेको गदतदवदध मेन्यमु ा दथचेर Sign Out गनुटहोला ।
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