
 1 

CCHHAAPPTTEERR  3366::  TTAAXX  PPOOLLIICCYY  
  

    
SSeeccttiioonn  
  

3366..0011  PPuurrppoossee  
3366..0022  DDeeffiinniittiioonnss  
3366..0033  IImmppoossiittoonn  ooff  ttaaxx  
3366..0044  EEffffeeccttiivvee  ppeerriioodd  
3366..0055  RReettuurrnn  aanndd  ppaayymmeenntt  ooff  ttaaxx;;  mmaannddaattoorryy  ffiilliinngg  
3366..0066  CCoolllleeccttiioonn  aatt  ssoouurrccee  
3366..0077  DDeeccllaarraattiioonnss  
3366..0088  DDuuttiieess  ooff  tthhee  TTaaxx  CCoommmmiissssiioonneerr  
3366..0099  IInnvveessttiiggaattiivvee  ppoowweerrss  ooff  tthhee  TTaaxx  CCoommmmiissssiioonneerr;;  ppeennaallttyy  

ffoorr  ddiivvuullggiinngg  ccoonnffiiddeennttiiaall  iinnffoorrmmaattiioonn  
3366..1100  IInntteerreesstt  aanndd  ppeennaallttiieess  
3366..1111  CCoolllleeccttiioonn  ooff  uunnppaaiidd  ttaaxxeess  aanndd  rreeffuunnddss  ooff  oovveerrppaayymmeennttss  
3366..1122  VViioollaattiioonnss;;  ppeennaallttiieess  
3366..1133  BBooaarrdd  ooff  RReevviieeww  
3366..1144  AAllllooccaattiioonn  ooff  ffuunnddss  
3366..1155  CCrreeddiitt  aalllloowweedd  ffoorr  ttaaxx  ppaaiidd  iinn  aannootthheerr  mmuunniicciippaalliittyy  oorr  

ffoorreeiiggnn  ccoouunnttyy  
3366..1166  SSaavviinngg  ccllaauussee  
3366..1177  AAppppooiinnttmmeenntt  ooff  TTaaxx  CCoommmmiissssiioonneerr  
3366..1188  AAcccceeppttaannccee  ooff  FFeeddeerraall  EExxtteennssiioonn  
3366..1199  GGeenneerriicc  FFoorrmm  
3366..2200  1122--DDaayy  OOccccaassssiioonnaall  EEnnttrryy  RRuullee  

  
SSEECC..  3366..0011  PPUURRPPOOSSEE..  
  
                        TToo  pprroovviiddee  ffuunnddss  ffoorr  tthhee  ppuurrppoosseess  ooff  ggeenneerraall  mmuunniicciippaall  
ooppeerraattiioonnss,,  mmaaiinntteennaannccee,,  nneeww    eeqquuiippmmeenntt,,  eexxtteennssiioonn  aanndd  
eennllaarrggeemmeenntt  ooff  mmuunniicciippaall  sseerrvviicceess  aanndd  ffaacciilliittiieess,,  aanndd  ccaappiittaall  
iimmpprroovveemmeennttss  ooff  tthhee  cciittyy  tthheerree  sshhaallll  bbee,,  aanndd  iiss  hheerreebbyy,,  lleevviieedd  aa  
ttaaxx  oonn  ssaallaarriieess,,  wwaaggeess,,  ccoommmmiissssiioonnss,,  aanndd  ootthheerr  ccoommppeennssaattiioonn,,  aanndd  
oonn  nneett  pprrooffiittss  aass  hheerreeiinnaafftteerr  pprroovviiddeedd..  
((OOrrdd..  880066,,  ppaasssseedd  88--2266--6699))  
  
SSEECC..  3366..0022  DDEEFFIINNIITTIIOONNSS..  
  
                          AAss  uusseedd  iinn  tthhiiss  cchhaapptteerr,,  tthhee  ffoolllloowwiinngg  wwoorrddss  sshhaallll  hhaavvee  
tthhee  mmeeaanniinngg  aassccrriibbeedd  ttoo  tthheemm  iinn  tthhiiss  sseeccttiioonn,,  eexxcceepptt  aass  aanndd  iiff  tthhee  
ccoonntteexxtt  cclleeaarrllyy  iinnddiiccaatteess  oorr  rreeqquuiirreess  aa  ddiiffffeerreenntt  mmeeaanniinngg..  
  
                            AASSSSOOCCIIAATTIIOONN..    AA  ppaarrttnneerrsshhiipp,,  lliimmiitteedd  ppaarrttnneerrsshhiipp,,  oorr  aannyy  
ootthheerr  ffoorrmm  ooff  uunniinnccoorrppoorraatteedd  eenntteerrpprriissee,,  oowwnneedd  bbyy  ttwwoo  oorr  mmoorree  
ppeerrssoonnss..  
  
                            BBOOAARRDD  OOFF  RREEVVIIEEWW..    TThhee  bbooaarrdd  ccrreeaatteedd  bbyy  aanndd  ccoonnssttiittuutteedd  aass  
pprroovviiddeedd  ffoorr    
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iinn  SSeeccttiioonn  3366..1133  ooff  tthhiiss  cchhaapptteerr..  
  
                            BBUUSSIINNEESSSS..    AAnn  eenntteerrpprriissee,,  aaccttiivviittyy,,  pprrooffeessssiioonn,,  oorr  
uunnddeerrttaakkiinngg  ooff  aannyy  nnaattuurree  ccoonndduucctteedd  ffoorr  pprrooffiitt  oorr  oorrddiinnaarriillyy  
ccoonndduucctteedd  ffoorr  pprrooffiitt,,  wwhheetthheerr  bbyy  aann  iinnddiivviidduuaall,,  ppaarrttnneerrsshhiipp,,  
aassssoocciiaattiioonn,,  ccoorrppoorraattiioonn,,  oorr  aannyy  ootthheerr  eennttiittyy..  
  
                          CCIITTYY..    TThhee  CCiittyy  ooff  CChheevviioott,,  OOhhiioo..  
      
            CCOORRPPOORRAATTIIOONN..    AA  ccoorrppoorraattiioonn  oorr  jjooiinntt  ssttoocckk  aassssoocciiaattiioonn  

oorrggaanniizzeedd  uunnddeerr  tthhee  llaawwss  ooff  
  tthhee  UUnniitteedd  SSttaatteess,,  tthhee  SSttaattee  ooff  OOhhiioo,,  oorr  aannyy  ootthheerr  ssttaattee,,  

tteerrrriittoorryy,,  oorr  ffoorreeiiggnn  ccoouunnttrryy  oorr  ddeeppeennddeennccyy..  
  

DDOOMMIICCIILLEE..    MMeeaannss  pprriinncciippaall  rreessiiddeennccee  tthhaatt  tthhee  ttaaxxppaayyeerr  iinntteennddss  
ttoo  uussee  ffoorr  aann  iinnddeeffiinniittee    

ttiimmee  aanndd  ttoo  wwhhiicchh  wwhheenneevveerr  hhee  iiss  aabbsseenntt  hhee  iinntteennddss  ttoo  rreettuurrnn..    AA  
ddoommiicciillee  oonnccee  aaccqquuiirreedd  iiss                  pprreessuummeedd  ttoo  ccoonnttiinnuuee  uunnttiill  iitt  iiss  
sshhoowwnn  ttoo  hhaavvee  bbeeeenn  cchhaannggeedd..    IInntteennttiioonn  ttoo  cchhaannggee  ddoommiicciillee  wwiillll  
nnoott  eeffffeecctt  ssuucchh  aa  cchhaannggee  uunnlleessss  aaccccoommppaanniieedd  bbyy  aaccttuuaall  rreemmoovvaall..    
WWhheerree  aa  cchhaannggee  ooff  ddoommiicciillee  iiss  aalllleeggeedd,,  tthhee  bbuurrddeenn  ooff  pprroovviinngg  iitt  
rreessttss  uuppoonn  tthhee  ppeerrssoonn  mmaakkiinngg  tthhee  aalllleeggaattiioonn..  

  
    EEMMPPLLOOYYEEEE..    OOnnee  wwhhoo  wwoorrkkss  ffoorr  wwaaggeess,,  ssaallaarryy,,  ccoommmmiissssiioonn  oorr  

ootthheerr  ttyyppeess  ooff  
ccoommppeennssaattiioonn  iinn  tthhee  sseerrvviicceess  ooff  aann  eemmppllooyyeerr..  
  
    EEMMPPLLOOYYEERR..    AAnn  iinnddiivviidduuaall,,  ppaarrttnneerrsshhiipp,,  aassssoocciiaattiioonn,,  ccoorrppoorraattiioonn,,  

ggoovveerrnnmmeennttaall  bbooddyy,,  uunniitt  
oorr  aaggeennccyy,,  oorr  aannyy  ootthheerr  eennttiittyy,,  wwhheetthheerr  oorr  nnoott  oorrggaanniizzeedd  ffoorr  

pprrooffiitt,,  wwhhoo  oorr  tthhaatt  eemmppllooyyss  oonnee  oorr  
mmoorree  ppeerrssoonnss  oonn  aa  ssaallaarryy,,  wwaaggee,,  ccoommmmiissssiioonn  oorr  ootthheerr  

ccoommppeennssaattiioonn  bbaassiiss..  
  
    FFIISSCCAALL  YYEEAARR..    AAnn  aaccccoouunnttiinngg  ppeerriioodd  ooff  1122  mmoonntthhss  eennddiinngg  oonn  aannyy  

ddaayy  ootthheerr  tthhaann  
DDeecceemmbbeerr  3311sstt..  
  
    FFOORRMM  22110066..    MMeeaannss  IInntteerrnnaall  RReevveennuuee  SSeerrvviiccee  FFoorrmm  22110066  ffiilleedd  bbyy  

aa  ttaaxxppaayyeerr  ppuurrssuuaanntt  ttoo  
tthhee  IInntteerrnnaall  RReevveennuuee  CCooddee..  
  
    GGEENNEERRIICC  FFOORRMM..  MMeeaannss  aann  eelleeccttrroonniicc  oorr  ppaappeerr  ffoorrmm  ddeessiiggnneedd  ffoorr  

rreeppoorrttiinngg  eessttiimmaatteedd  
mmuunniicciippaall  iinnccoommee  ttaaxxeess  aanndd  aannnnuuaall  mmuunniicciippaall  iinnccoommee  ttaaxx  lliiaabbiilliittyy  

tthhaatt  iiss  nnoott  pprreessccrriibbeedd  bbyy  aa    
ppaarrttiiccuullaarr  mmuunniicciippaall  ccoorrppoorraattiioonn  ffoorr  tthhee  rreeppoorrttiinngg  ooff  tthhaatt  

mmuunniicciippaall  ccoorrppoorraattiioonn''ss  ttaaxx  oonn  iinnccoommee..  
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    GGRROOSSSS  RREECCEEIIPPTTSS..      TToottaall  iinnccoommee  ooff  ttaaxxppaayyeerrss  ffrroomm  wwhhaatteevveerr  
ssoouurrccee  ddeerriivveedd..  

  
    IINNTTAANNGGIIBBLLEE  IINNCCOOMMEE..    MMeeaannss  iinnccoommee  ooff  aannyy  ooff  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ttyyppeess::    

iinnccoommee  yyiieelldd,,    
iinntteerreesstt,,  ddiivviiddeennddss,,  oorr  ootthheerr  iinnccoommee  aarriissiinngg  ffrroomm  tthhee  oowwnneerrsshhiipp,,  

ssaallee,,  eexxcchhaannggee,,  oorr  ootthheerr    
ddiissppoossiittiioonn  ooff  iinnttaannggiibbllee  pprrooppeerrttyy  iinncclluuddiinngg,,  bbuutt  nnoott  lliimmiitteedd  ttoo,,  

iinnvveessttmmeennttss,,  ddeeppoossiittss,,  mmoonneeyy,,  oorr    
ccrreeddiittss  aass  tthhoossee  tteerrmmss  aarree  ddeeffiinneedd  iinn  CChhaapptteerr  55770011..  ooff  tthhee  OOhhiioo  

RReevviisseedd  CCooddee..  
  
    IINNTTEERRNNAALL  RREEVVEENNUUEE  CCOODDEE..  MMeeaannss  tthhee  IInntteerrnnaall  RReevveennuuee  CCooddee  ooff  11998866,,  
  110000  SSttaatt..  22008855,,  2266  UU..SS..CC..  11,,  aass  aammeennddeedd..  
  
    IINNTTEERRNNEETT..    MMeeaannss  tthhee  iinntteerrnnaattiioonnaall  ccoommppuutteerr  nneettwwoorrkk  ooff  bbootthh  

ffeeddeerraall  aanndd  nnoonnffeeddeerraall  
  iinntteerrooppeerraabbllee  ppaacckkeett  sswwiittcchheedd  ddaattaa  nneettwwoorrkkss,,  iinncclluuddiinngg  tthhee  

ggrraapphhiiccaall  ssuubbnneettwwoorrkk  kknnoowwnn  aass  tthhee  
  wwoorrlldd  wwiiddee  wweebb..  
      
    MMUUNNIICCIIPPAALLIITTYY..  TThhee  CCiittyy  ooff  CChheevviioott,,  OOhhiioo..  
  

NNEETT  PPRROOFFIITTSS..    TThhee  nneett  ggaaiinn  ffrroomm  aallll  ooppeerraattiioonnss  iinncclluuddiinngg  tthhoossee  
ppeerrttaaiinniinngg  ttoo  

ccaappiittaall  ggaaiinnss  aanndd  lloosssseess  ooff  aa  bbuussiinneessss,,  pprrooffeessssiioonn,,  oorr  eenntteerrpprriissee  
aafftteerr  pprroovviissiioonn  ffoorr  aallll  oorrddiinnaarryy  aanndd  nneecceessssaarryy  eexxppeennssee,,  eexxcceepptt  
ttaaxxeess  iimmppoosseedd  bbyy  tthhiiss  cchhaapptteerr,,  aanndd  ffeeddeerraall  aanndd  ootthheerr  ttaaxxeess  bbaasseedd  
oonn  iinnccoommee,,  ppaaiidd  oorr  aaccccrruueedd  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  aaccccoouunnttiinngg  
ssyysstteemm  uusseedd  bbyy  tthhee  ttaaxxppaayyeerr  ffoorr  ffeeddeerraall  iinnccoommee  ttaaxx  ppuurrppoosseess,,  aanndd  
iinn  tthhee  ccaassee  ooff  aann  aassssoocciiaattiioonn,,  wwiitthhoouutt  ddeedduuccttiioonn  ooff  ssaallaarriieess  ppaaiidd  
ttoo  ppaarrttnneerrss  oorr  ootthheerr  oowwnneerrss..  

  
              NNOONN--RREESSIIDDEENNTT..    AA  ppeerrssoonn,,  wwhheetthheerr  aann  iinnddiivviidduuaall,,  ppaarrttnneerrsshhiipp,,  

aassssoocciiaattiioonn,,  ccoorrppoorraattiioonn  
  oorr  ootthheerr  eennttiittyy,,  ddoommiicciilleedd  oouuttssiiddee  tthhee  cciittyy..  
  
    OOTTHHEERR  PPAAYYEERR..    MMeeaannss  aannyy  ppeerrssoonn  tthhaatt  ppaayyss  aann  iinnddiivviidduuaall  aannyy  iitteemm  

iinncclluuddeedd  iinn  tthhee  
  ttaaxxaabbllee  iinnccoommee  ooff  tthhee  iinnddiivviidduuaall,,  ootthheerr  tthhaann  tthhee  iinnddiivviidduuaall''ss  

eemmppllooyyeerr  oorr  tthhaatt  eemmppllooyyeerr''ss  aaggeenntt..  
  
  
              PPEERRSSOONN..    EEvveerryy  nnaattuurraall  ppeerrssoonn,,  ppaarrttnneerrsshhiipp,,  ffiidduucciiaarryy,,  

aassssoocciiaattiioonn,,  ccoorrppoorraattiioonn  oorr  ootthheerr  
  eennttiittyy..    WWhheerreevveerr  uusseedd  iinn  aannyy  ccllaauussee  pprreessccrriibbiinngg  oorr  iimmppoossiinngg  aa  

ppeennaallttyy,,  tthhee  tteerrmm  PPEERRSSOONN    aass  
  aapppplliieedd  ttoo  aannyy  aassssoocciiaattiioonn  sshhaallll  iinncclluuddee  tthhee  ppaarrttnneerrss  oorr  mmeemmbbeerrss  

tthheerreeooff,,  aanndd  aass  aapppplliieedd  ttoo    
  ccoorrppoorraattiioonnss,,  tthhee  ooffffiicceerrss  tthheerreeooff..  
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                PPLLAACCEE  OOFF  BBUUSSIINNEESSSS..      AAnnyy  bboonnaa  ffiiddee  ooffffiiccee,,  ((ootthheerr  tthhaann  aa  mmeerree  

ssttaattuuttoorryy  ooffffiiccee));;      
ffaaccttoorryy,,  wwaarreehhoouussee,,  oorr  ootthheerr  ssppaaccee  wwhhiicchh  iiss  ooccccuuppiieedd  aanndd  uusseedd  bbyy  

tthhee  ttaaxxppaayyeerr  iinn  ccaarrrryyiinngg  oonn  aannyy  
bbuussiinneessss  aaccttiivviittyy  iinnddiivviidduuaallllyy  oorr  tthhrroouugghh  oonnee  oorr  mmoorree  ooff  hhiiss  

rreegguullaarr  eemmppllooyyeeeess  rreegguullaarrllyy  iinn    
aatttteennddaannccee..  
  
                RREESSIIDDEENNTT..    AA  ppeerrssoonn,,  wwhheetthheerr  aann  iinnddiivviidduuaall,,  aassssoocciiaattiioonn,,  

ccoorrppoorraattiioonn  oorr  ootthheerr  eennttiittyy,,  
  ddoommiicciilleedd  iinn  tthhee  cciittyy..  
  
                RREETTUURRNN  PPRREEPPAARREERR..    MMeeaannss  aannyy  ppeerrssoonn  ootthheerr  tthhaann  aa  ttaaxxppaayyeerr  tthhaatt  

iiss  aauutthhoorriizzeedd  bbyy  aa  
  ttaaxxppaayyeerr  ttoo  ccoommpplleettee  oorr  ffiillee  aann  iinnccoommee  ttaaxx  rreettuurrnn,,  rreeppoorrtt,,  oorr  

ootthheerr  ddooccuummeenntt  ffoorr  oorr  oonn  bbeehhaallff  ooff  tthhee  
  ttaaxxppaayyeerr..  
                
    SSCCHHEEDDUULLEE  CC..    MMeeaannss  IInntteerrnnaall  RReevveennuuee  SSeerrvviiccee  SScchheedduullee  CC  ffiilleedd  

bbyy  aa  ttaaxxppaayyeerr  ppuurrssuuaanntt  
  ttoo    tthhee  IInntteerrnnaall  RReevveennuuee  CCooddee..  
  
                TTAAXX  YYEEAARR..    TThhee  ccaalleennddaarr  yyeeaarr,,  oorr  tthhee  ffiissccaall  yyeeaarr  uuppoonn  tthhee  bbaassiiss  

ooff  wwhhiicchh  nneett  pprrooffiittss  aarree  ttoo  
  bbee  ccoommppuutteedd  uunnddeerr  tthhiiss  cchhaapptteerr  aanndd,,  iinn  tthhee  ccaassee  ooff  aa  rreettuurrnn  ffoorr  

aa  ffrraaccttiioonnaall  ppaarrtt  ooff  aa  yyeeaarr,,  tthhee  
  ppeerriioodd  ffoorr  wwhhiicchh  ssuucchh  rreettuurrnn  iiss  rreeqquuiirreedd  ttoo  bbee  mmaaddee..  
  
                        TTAAXX  CCOOMMMMIISSSSIIOONNEERR..    TThhee  TTaaxx  CCoommmmiissssiioonneerr  ooff  tthhee  cciittyy  oorr  tthhee  

ppeerrssoonn  eexxeeccuuttiinngg  tthhee    
dduuttiieess  ooff  tthhee  aaffoorreessaaiidd  CCoommmmiissssiioonneerr..  
  

TTAAXXPPAAYYEERR..    AA  ppeerrssoonn,,  wwhheetthheerr  aann  iinnddiivviidduuaall,,  ppaarrttnneerrsshhiipp,,  
aassssoocciiaattiioonn,,  ccoorrppoorraattiioonn  oorr  

ootthheerr  eennttiittyy,,  rreeqquuiirreedd  bbyy  tthhiiss  cchhaapptteerr  ttoo  ffiillee  aa  rreettuurrnn  oorr  ppaayy  aa  
ttaaxx..  

  
    TThhee  ssiinngguullaarr  sshhaallll  iinncclluuddee  tthhee  pplluurraall,,  tthhee  mmaassccuulliinnee  sshhaallll  
iinncclluuddee  tthhee  ffeemmiinniinnee  aanndd  tthhee  nneeuutteerr..  ((OOrrdd..  880066,,  ppaasssseedd  88--2266--6699))  
  
  
  
  
SSEECC..  3366..0033  IIMMPPOOSSIITTIIOONN  OOFF  TTAAXX..  
  
  
  ((AA))  SSuubbjjeecctt  ttoo  pprroovviissiioonnss  ooff  SSeeccttiioonn  3366..1166  ooff  tthhiiss  cchhaapptteerr,,  aann  
aannnnuuaall  ttaaxx,,  ffoorr  tthhee  ppuurrppoosseess  ssppeecciiffiieedd  iinn  SSeeccttiioonn  3366..0011  hheerreeooff,,  
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sshhaallll  bbee,,  aanndd  iiss  hheerreebbyy,,  lleevviieedd  oonn  aanndd  aafftteerr  OOccttoobbeerr  11,,  11996699,,  aatt  
tthhee  rraattee  ooff  ttwwoo  ppeerr  cceenntt  ppeerr  aannnnuumm  uuppoonn  tthhee  ffoolllloowwiinngg::  
  

((11))  OOnn  aallll  ssaallaarriieess,,  wwaaggeess,,  iinncclluuddiinngg  ssiicckk  aanndd  vvaaccaattiioonn  ppaayy,,  
ccoommmmiissssiioonnss  aanndd  ootthheerr    

ccoommppeennssaattiioonn  eeaarrnneedd    dduurriinngg  tthhee  eeffffeeccttiivvee  ppeerriioodd  ooff  tthhiiss  cchhaapptteerr  
bbyy  rreessiiddeennttss..  
  
  
  

((22))  OOnn  aallll  ssaallaarriieess,,  wwaaggeess,,  iinncclluuddiinngg  ssiicckk  aanndd  vvaaccaattiioonn  ppaayy,,  
ccoommmmiissssiioonnss  aanndd  ootthheerr  

ccoommppeennssaattiioonn  eeaarrnneedd  dduurriinngg  tthhee  eeffffeeccttiivvee  ppeerriioodd  ooff  tthhiiss  cchhaapptteerr,,  
bbyy  nnoonnrreessiiddeennttss  ffoorr  wwoorrkk  ddoonnee,,  oorr  sseerrvviicceess  ppeerrffoorrmmeedd  iinn  tthhee  
MMuunniicciippaalliittyy..  

  
((33))  ((aa))  OOnn  tthhee  ppoorrttiioonn  aattttrriibbuuttaabbllee  ttoo  tthhee  mmuunniicciippaalliittyy  ooff  tthhee  

nneett  pprrooffiittss  eeaarrnneedd  dduurriinngg  tthhee    
eeffffeeccttiivvee  ppeerriioodd  ooff  tthhiiss  cchhaapptteerr  ooff  aallll  rreessiiddeenntt  aassssoocciiaattiioonnss,,  
uunniinnccoorrppoorraatteedd  bbuussiinneesssseess,,  pprrooffeessssiioonnss,,  oorr  ootthheerr  eennttiittiieess,,  
ddeerriivveedd  ffrroomm  ssaalleess  mmaaddee,,  wwoorrkk  ddoonnee,,  oorr  sseerrvviicceess  ppeerrffoorrmmeedd  oorr  
rreennddeerreedd,,  oorr  bbuussiinneessss  oorr  ootthheerr  aaccttiivviittiieess  ccoonndduucctteedd  iinn  tthhee  
mmuunniicciippaalliittyy..  
  

((bb))  OOnn  aa  rreessiiddeenntt  ppaarrttnneerr’’ss  oorr  oowwnneerr’’ss  sshhaarree  ooff  tthhee  nneett  
pprrooffiittss  eeaarrnneedd  dduurriinngg  tthhee    

eeffffeeccttiivvee  ppeerriioodd  ooff  tthhiiss  cchhaapptteerr  ooff  aa  rreessiiddeenntt  aassssoocciiaattiioonn  oorr  
ootthheerr  uunniinnccoorrppoorraatteedd  eennttiittyy  nnoott  aattttrriibbuuttaabbllee  ttoo  tthhee  mmuunniicciippaalliittyy  
aanndd  nnoott  lleevviieedd  aaggaaiinnsstt  ssuucchh  aassssoocciiaattiioonn  oorr  ootthheerr  uunniinnccoorrppoorraatteedd  
eennttiittyy..  

  
((44))  ((aa))  OOnn  tthhee  ppoorrttiioonn  aattttrriibbuuttaabbllee  ttoo  tthhee  mmuunniicciippaalliittyy  ooff  tthhee  

nneett  pprrooffiittss,,  eeaarrnneedd  dduurriinngg  tthhee  
eeffffeeccttiivvee  ppeerriioodd  ooff  tthhiiss  cchhaapptteerr,,  ooff  aallll  nnoonn--rreessiiddeenntt  aassssoocciiaattiioonnss,,  
uunniinnccoorrppoorraatteedd    bbuussiinneesssseess,,  pprrooffeessssiioonn,,  oorr  ootthheerr  eennttiittiieess,,  
ddeerriivveedd  ffrroomm  ssaalleess  mmaaddee,,  wwoorrkk  ddoonnee  oorr  sseerrvviicceess  ppeerrffoorrmmeedd  oorr  
rreennddeerreedd  oorr  bbuussiinneessss  oorr  ootthheerr  aaccttiivviittiieess  ccoonndduucctteedd  iinn  tthhee  
mmuunniicciippaalliittyy,,  wwhheetthheerr  oorr  nnoott  ssuucchh  aassssoocciiaattiioonn  oorr  ootthheerr  
uunniinnccoorrppoorraatteedd  eennttiittyy  hhaass  aann    ooffffiiccee  oorr  ppllaaccee  ooff  bbuussiinneessss  iinn  tthhee  
mmuunniicciippaalliittyy..  
  
  

((bb))  OOnn  aa  rreessiiddeenntt  ppaarrttnneerr’’ss    oorr  oowwnneerr’’ss  sshhaarree  ooff  tthhee  nneett  
pprrooffiittss  eeaarrnneedd  dduurriinngg  tthhee    

eeffffeeccttiivvee  ppeerriioodd  ooff  tthhiiss  cchhaapptteerr,,  ooff  aa  nnoonn--rreessiiddeenntt  aassssoocciiaattiioonn  oorr  
ootthheerr  uunniinnccoorrppoorraatteedd  eennttiittyy  nnoott  aattttrriibbuuttaabbllee  ttoo  tthhee  mmuunniicciippaalliittyy,,  
aanndd  nnoott  lleevviieedd  aaggaaiinnsstt  ssuucchh  aassssoocciiaattiioonn  oorr  ootthheerr  uunniinnccoorrppoorraatteedd  
eennttiittyy..  
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((55))  OOnn  tthhee  nneett  pprrooffiittss  eeaarrnneedd  dduurriinngg  tthhee  eeffffeeccttiivvee  ppeerriioodd  ooff  
tthhiiss  cchhaapptteerr  ooff  aallll  ccoorrppoorraattiioonnss      

ddeerriivveedd  ffrroomm  ssaalleess  mmaaddee,,  wwoorrkk  ddoonnee,,  oorr  sseerrvviicceess  ppeerrffoorrmmeedd  oorr  
rreennddeerreedd,,  aanndd  bbuussiinneessss  oorr  ootthheerr  aaccttiivviittiieess  ccoonndduucctteedd  iinn  tthhee  
mmuunniicciippaalliittyy  wwhheetthheerr  oorr  nnoott  ssuucchh  ccoorrppoorraattiioonnss  hhaavvee  aann  ooffffiiccee  oorr  
ppllaaccee  ooff  bbuussiinneessss  iinn  tthhee  mmuunniicciippaalliittyy..  

  
  

  ((BB))  AAllllooccaattiioonn  ooff  nneett  pprrooffiittss..    WWhheerree  aa  ppeerrssoonn  ccoonndduuccttss  aa  
bbuussiinneessss  bbootthh  wwiitthhiinn  aanndd  oouuttssiiddee  tthhee  MMuunniicciippaalliittyy,,  tthhee  ppoorrttiioonn  ooff  
tthhee  eennttiirree  nneett  pprrooffiittss  ooff  ssuucchh  bbuussiinneessss  ttoo  bbee  aallllooccaatteedd  aass  hhaavviinngg  
bbeeeenn  mmaaddee  wwiitthhiinn  tthhee  MMuunniicciippaalliittyy  mmaayy  bbee  ddeetteerrmmiinneedd  ffrroomm  tthhee  
rreeccoorrddss  ooff  ssuucchh  bbuussiinneessss,,  iiff  ssuucchh  bbuussiinneessss  hhaadd  bboonnaa  ffiiddee  rreeccoorrddss  
wwhhiicchh  ddiisscclloossee  wwiitthh  rreeaassoonnaabbllee  aaccccuurraaccyy  wwhhaatt  ppoorrttiioonn  ooff  iittss  nneett  
pprrooffiittss  iiss  aattttrriibbuuttaabbllee  ttoo  tthhaatt  ppaarrtt  ooff  iittss  aaccttiivviittiieess  ccoonndduucctteedd  
wwiitthhiinn  tthhee  MMuunniicciippaalliittyy,,  oorr  aatt  tthhee  ooppttiioonn  ooff  tthhee  ttaaxxppaayyeerr  mmaayy  bbee  
ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ffoorrmmuullaa,,  wwhhiicchh  sshhaallll  bbee  uusseedd  iiff  ssuucchh  
ttaaxxppaayyeerr  hhaass  nnoo  bboonnaa  ffiiddee  rreeccoorrddss  sshhoowwiinngg  nneett  pprrooffiittss  ffrroomm    
CChheevviioott  bbuussiinneessss  aaccttiivviittiieess,,  ssuubbjjeecctt,,  hhoowweevveerr,,  ttoo  tthhee  pprroovviissiioonnss  
ooff  ddiivviissiioonn  ((22))  hheerreeooff..  
  
  
    ((11))  MMuullttiippllyy  tthhee  eennttiirree  nneett  pprrooffiittss  ooff  tthhee  bbuussiinneessss  bbyy  aa  

bbuussiinneessss  aallllooccaattiioonn  ppeerrcceennttaaggee  ttoo  
bbee  ddeetteerrmmiinneedd  bbyy;;  
  

((aa))    AAsscceerrttaaiinniinngg  tthhee  ppeerrcceennttaaggee  wwiitthh  tthhee  aavveerraaggee  nneett  
bbooookk  vvaalluuee  ooff  tthhee  rreeaall  aanndd    

ttaannggiibbllee  ppeerrssoonnaall  pprrooppeerrttyy  oowwnneedd  oorr  uusseedd  iinn  tthhee  bbuussiinneessss  aanndd  
ssiittuuaatteedd  wwiitthhiinn  tthhee  MMuunniicciippaalliittyy,,  dduurriinngg  tthhee  ppeerriioodd  ccoovveerreedd  bbyy  tthhee  
rreettuurrnn,,  iiss  ooff  tthhee  aavveerraaggee  nneett  bbooookk  vvaalluuee  ooff  aallll  tthhee  rreeaall  aanndd  
ttaannggiibbllee  ppeerrssoonnaall  pprrooppeerrttyy  oowwnneedd  oorr  uusseedd  iinn  tthhee  bbuussiinneessss,,  
wwhheerreevveerr  ssiittuuaatteedd,,  dduurriinngg  ssuucchh  ppeerriioodd..  
  
  
  

((bb))    AAsscceerrttaaiinniinngg  tthhee  ppeerrcceennttaaggee  wwhhiicchh  tthhee  ggrroossss  
rreecceeiippttss  ooff  tthhee  bbuussiinneessss  ffrroomm  ssaalleess  

mmaaddee  aanndd  sseerrvviicceess  ppeerrffoorrmmeedd  iinn  tthhee  MMuunniicciippaalliittyy,,  dduurriinngg  tthhee  
ppeerriioodd  ccoovveerreedd  bbyy  tthhee  rreettuurrnn,,  aarree  ooff  tthhee  ttoottaall  ggrroossss  rreecceeiippttss  
ffrroomm  aallll  ssaalleess  aanndd  sseerrvviicceess,,  wwhheerreevveerr  mmaaddee  oorr  ppeerrffoorrmmeedd,,  dduurriinngg  
ssuucchh  ppeerriioodd..  

cc))    AAsscceerrttaaiinniinngg  tthhee  ppeerrcceennttaaggee  wwhhiicchh  tthhee  ttoottaall  wwaaggeess,,  
ssaallaarriieess,,  ccoommmmiissssiioonnss  aanndd  

ootthheerr  ccoommppeennssaattiioonn  ppaaiidd,,  dduurriinngg  tthhee  ppeerriioodd  ccoovveerreedd  bbyy  tthhee  
rreettuurrnn,,  ttoo  eemmppllooyyeeeess  ffoorr  sseerrvviicceess  ppeerrffoorrmmeedd  iinn  tthhee  MMuunniicciippaalliittyy  
iiss  ooff  tthhee  ttoottaall  wwaaggeess,,  ssaallaarriieess,,  ccoommmmiissssiioonnss  aanndd  ootthheerr  
ccoommppeennssaattiioonn  ppaaiidd  dduurriinngg  ssuucchh  ppeerriioodd  ttoo  aallll  eemmppllooyyeeeess  wwiitthhiinn  aanndd  
oouuttssiiddee  tthhee  MMuunniicciippaalliittyy..  
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                                        ((dd))    AAddddiinngg  ttooggeetthheerr  tthhee  ppeerrcceennttaaggeess  ddeetteerrmmiinneedd  iinn  
aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  ssuubbddiivviissiioonnss  
((aa)),,((bb)),,  aanndd  ((cc))  aabboovvee,,  oorr  ssuucchh  ooff  tthhee  aaffoorreessaaiidd  ppeerrcceennttaaggeess  aass  aarree  
aapppplliiccaabbllee  ttoo  tthhee  ppaarrttiiccuullaarr  ttaaxxppaayyeerr  aanndd  ddiivviiddiinngg  tthhee  ttoottaall  ssoo  
oobbttaaiinneedd  bbyy  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  ppeerrcceennttaaggeess  uusseedd  iinn  ddeerriivviinngg  ssuucchh  
ttoottaall..  
  

11..  AA  ffaaccttoorr  iiss  aapppplliiccaabbllee  eevveenn  tthhoouugghh  iitt  mmaayy  bbee  
aallllooccaabbllee  eennttiirreellyy  iinn  oorr  oouuttssiiddee  

  tthhee  MMuunniicciippaalliittyy..  
  

22..  PPrroovviiddeedd  hhoowweevveerr,,  tthhaatt  iinn  tthhee  eevveenntt  aa  jjuusstt  aanndd  
eeqquuiittaabbllee  rreessuulltt  ccaannnnoott  bbee  

oobbttaaiinneedd  uunnddeerr  tthhee  ffoorrmmuullaa  pprroovviiddeedd  ffoorr  hheerreeiinn,,  tthhee  BBooaarrdd  ooff  
RReevviieeww,,  uuppoonn  aapppplliiccaattiioonn  ooff  tthhee  ttaaxxppaayyeerr  ooff  tthhee  TTaaxx  CCoommmmiissssiioonneerr,,  
sshhaallll,,  uunnddeerr  uunniiffoorrmm  rreegguullaattiioonnss  aaddaapptteedd  bbyy  tthhee  BBooaarrdd,,  hhaavvee  tthhee  
aauutthhoorriittyy  ttoo  ssuubbssttiittuuttee  ootthheerr  ffaaccttoorrss  oorr  mmeetthhooddss  ccaallccuullaatteedd  ttoo  
eeffffeecctt  aa  ffaaiirr  aanndd  pprrooppeerr  aallllooccaattiioonn..      
  
  ((CC))  OOppeerraattiinngg  lloossss  ccaarrrryy--ffoorrwwaarrdd..  
  

((11))  TThhee  ppoorrttiioonn  ooff  aa  nneett  ooppeerraattiinngg  lloossss  ssuussttaaiinneedd  iinn  aannyy  
ttaaxxaabbllee  yyeeaarr,,  bbeeggiinnnniinngg  wwiitthh  

OOccttoobbeerr  11,,  11996699,,  aallllooccaabbllee  ttoo  tthhee  MMuunniicciippaalliittyy  mmaayy  bbee  aapppplliieedd  
aaggaaiinnsstt  tthhee  ppoorrttiioonn  ooff  tthhee  pprrooffiitt  ooff  ssuucccceeeeddiinngg  ttaaxx  yyeeaarrss  
aallllooccaabbllee  ttoo  tthhee  MMuunniicciippaalliittyy,,  uunnttiill  eexxhhaauusstteedd,,  bbuutt  iinn  nnoo  eevveenntt  
ffoorr  mmoorree  tthhaann  tthhee  ffiivvee  ((55))  ttaaxxaabbllee  yyeeaarrss  iimmmmeeddiiaatteellyy  ffoolllloowwiinngg  tthhee  
yyeeaarr  iinn  wwhhiicchh  tthhee  lloossss  ooccccuurrrreedd..    NNoo  ppoorrttiioonn  ooff  aa  nneett  ooppeerraattiinngg  
lloossss  sshhaallll  bbee  ccaarrrriieedd  bbaacckk  aaggaaiinnsstt  nneett  pprrooffiittss  ooff  aannyy  pprriioorr  yyeeaarr..  
  

((22))  TThhee  ppoorrttiioonn  ooff  aa  nneett  ooppeerraattiinngg  lloossss  ssuussttaaiinneedd  sshhaallll  bbee  
aallllooccaatteedd  ttoo  tthhee  MMuunniicciippaalliittyy  iinn  

  tthhee  ssaammee  mmaannnneerr  aass  pprroovviiddeedd  hheerreeiinn  ffoorr  aallllooccaattiinngg  nneett  pprrooffiittss  ttoo  
tthhee  MMuunniicciippaalliittyy..  
  

((33))  TThhee  TTaaxx  CCoommmmiissssiioonneerr  sshhaallll  pprroovviiddee  bbyy  RRuulleess  aanndd  
RReegguullaattiioonnss  tthhee  mmaannnneerr  iinn  wwhhiicchh    

ssuucchh  nneett  ooppeerraattiinngg  lloossss  ccaarrrryy  ffoorrwwaarrdd  sshhaallll  bbee  ddeetteerrmmiinneedd..  
  
      
  ((DD))  CCoonnssoolliiddaatteedd  RReettuurrnnss..  
  

((11))  FFiilliinngg  ooff  ccoonnssoolliiddaatteedd  rreettuurrnnss  mmaayy  bbee  ppeerrmmiitttteedd  oorr  
rreeqquuiirreedd  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  RRuulleess  

  aanndd  RReegguullaattiioonnss    pprreessccrriibbeedd  bbyy  tthhee  TTaaxx  CCoommmmiissssiioonneerr..  
  

((22))  IInn  tthhee  ccaassee  ooff  aa  ccoorrppoorraattiioonn  tthhaatt  ccaarrrriieedd  oonn  
ttrraannssaaccttiioonnss  wwiitthh  iittss  ssttoocckkhhoollddeerrss  oorr  wwiitthh    

ootthheerr  ccoorrppoorraattiioonnss  rreellaatteedd  bbyy  ssttoocckk  oowwnneerrsshhiipp,,  iinntteerrlloocckkiinngg  
ddiirreeccttoorraatteess,,  oorr  ssoommee  ootthheerr  mmeetthhoodd,,  tthhee  TTaaxx  CCoommmmiissssiioonneerr  sshhaallll  
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rreeqquuiirree  ssuucchh  iinnffoorrmmaattiioonn,,  iinn  aaddddiittiioonn  ttoo  tthhee  rreettuurrnn  hheerreeiinnaafftteerr  
pprroovviiddeedd  ffoorr,,  aass  hhee  mmaayy  ddeeeemm  nneecceessssaarryy  ttoo  aasscceerrttaaiinn  wwhheetthheerr  nneett  
pprrooffiittss  aarree  pprrooppeerrllyy  aallllooccaatteedd  ttoo  tthhee  mmuunniicciippaalliittyy..    IIff  tthhee  TTaaxx  
CCoommmmiissssiioonneerr  ffiinnddss  nneett  pprrooffiittss  aarree  nnoott  pprrooppeerrllyy  aallllooccaatteedd  ttoo  tthhee  
mmuunniicciippaalliittyy  bbyy  rreeaassoonn  ooff  ttrraannssaaccttiioonnss  wwiitthh  ssttoocckkhhoollddeerrss  oorr  wwiitthh  
ootthheerr  ccoorrppoorraattiioonnss  rreellaatteedd  bbyy  ssttoocckk  oowwnneerrsshhiipp,,  iinntteerrlloocckkiinngg  
ddiirreeccttoorraatteess,,  oorr  ssoommee  ootthheerr  mmeetthhoodd,,  hhee  mmaayy  rreeqquuiirree  tthhee  ffiilliinngg  ooff  
aa  ccoonnssoolliiddaatteedd  rreettuurrnn  oorr  aaddjjuusstt  ssuucchh  ttrraannssaaccttiioonnss  ssoo  aass  ttoo  
pprroodduuccee  aa  ffaaiirr  aanndd  pprrooppeerr  aallllooccaattiioonn  ooff  nneett  pprrooffiittss  ttoo  tthhee  
mmuunniicciippaalliittyy..    
  
  
  
  

((EE))    EExxcceeppttiioonn..    TThhee  ttaaxx  pprroovviiddeedd  ffoorr  hheerreeiinn  sshhaallll  nnoott  bbee  lleevviieedd  
uuppoonn  tthhee  mmiilliittaarryy  ppaayy  oorr    

aalllloowwaanncceess  ooff  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  AArrmmeedd  FFoorrcceess  ooff  tthhee  UUnniitteedd  
SSttaatteess,,  oorr  uuppoonn  tthhee  nneett  pprrooffiittss  ooff  aannyy  cciivviicc,,  cchhaarriittaabbllee,,  rreelliiggiioouuss,,  
ffrraatteerrnnaall,,  oorr  ootthheerr  oorrggaanniizzaattiioonn  ssppeecciiffiieedd  iinn  RR..CC..  SSEECC..  771188..0011  ttoo  
tthhee  eexxtteenntt  tthhaatt  ssuucchh  nneett  pprrooffiittss  aarree  eexxeemmpptteedd  ffrroomm  mmuunniicciippaall  
iinnccoommee  ttaaxxeess  uunnddeerr  ssaaiidd  sseeccttiioonn..  
((OOrrdd..  880066,,  ppaasssseedd  88--2266--6699;;  AAmm..  OOrrdd..  9988--5511,,  ppaasssseedd  1122--1155--9988))  

  
      
SSEECC..  3366..0044  EEFFFFEECCTTIIVVEE  PPEERRIIOODD..  
  
  TThhee  ttaaxx  iimmppoosseedd  bbyy  tthhiiss  cchhaapptteerr  sshhaallll  bbee  lleevviieedd,,  ccoolllleecctteedd,,  aanndd  
ppaaiidd  wwiitthh  rreessppeecctt  ttoo  aallll  iinnccoommee                aanndd  nneett  pprrooffiittss,,  ssuubbjjeecctt  ttoo  
tthhee  ttaaxx,,  eeaarrnneedd  oonn  oorr  aafftteerr  OOccttoobbeerr  11,,  11996699..  
((OOrrdd..  880066,,  ppaasssseedd  88--2266--6699;;  AAmmdd..  OOrrdd..  9988--5511,,  ppaasssseedd  1122--1155--9988))  
  
                
SSEECC..  3366..0055  RREETTUURRNN  AANNDD  PPAAYYMMEENNTT  OOFF  TTAAXX;;  MMAANNDDAATTOORRYY  FFIILLIINNGG..  
  
                    ((AA))    DDaatteess  aanndd  eexxeemmppttiioonnss..    OOnn  oorr  bbeeffoorree  AApprriill  3300tthh  iinn  eeaacchh  yyeeaarr  
tthhee  ffoolllloowwiinngg  ppeerrssoonnss  
sshhaallll  ffiillee  aa  rreettuurrnn  wwiitthh  tthhee  TTaaxx  CCoommmmiissssiioonneerr::  
  
                                    ((11))      EEaacchh  ppeerrssoonn  wwhhoo,,  eennggaaggeedd  iinn  bbuussiinneessss,,  oorr  wwhhoossee  
ssaallaarryy,,  wwaaggeess,,  ccoommmmiissssiioonnss,,  oorr  ootthheerr  ccoommppeennssaattiioonn  aarree  ssuubbjjeecctt  ttoo  
tthhee  ttaaxx  iimmppoosseedd  bbyy  tthhiiss  cchhaapptteerr,,  wwhheetthheerr  oorr  nnoott  ttaaxx  bbee  dduuee  
tthheerreeoonn..  

((22))    EEaacchh  rreessiiddeenntt  wwhhoo  iiss  eennggaaggeedd  iinn  bbuussiinneessss  oorr  wwhhoo  hhaass  
ssaallaarryy,,  

wwaaggeess,,ccoommmmiissssiioonnss  oorr  ootthheerr  ccoommppeennssaattiioonn,,  wwhheetthheerr  oorr  nnoott  aa  ttaaxx  
bbee  dduuee  tthheerreeoonn..  
  

((33))  EEaacchh  ppeerrssoonn  wwhhoo  ffiilleedd  aa  rreettuurrnn  ffoorr  tthhee  pprreevviioouuss  ttaaxx  
yyeeaarr,,  wwhhoo  hhaadd  ssaallaarryy  
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wwaaggeess,,  ccoommmmiissssiioonnss  oorr  ootthheerr  ccoommppeennssaattiioonn  ssuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  ttaaxx  iinn  
tthhaatt  pprreevviioouuss  ttaaxx  yyeeaarr,,  eevveenn  iiff  nnoo  ttaaxx  wwaass  dduuee  iinn  tthhaatt  pprreevviioouuss  
yyeeaarr..                
  
                          AA  TTaaxxppaayyeerr  oonn  aa  ffiissccaall  yyeeaarr  aaccccoouunnttiinngg  bbaassiiss  ffoorr  ffeeddeerraall  
iinnccoommee  ttaaxx  ppuurrppoosseess  sshhaallll,,  
  bbeeggiinnnniinngg  wwiitthh  hhiiss  ffiirrsstt  ffiissccaall  yyeeaarr,,  aannyy  ppaarrtt  ooff  wwhhiicchh  ffaallllss  
wwiitthhiinn  tthhee  eeffffeeccttiivvee  ppeerriioodd  
  ooff  tthhiiss  cchhaapptteerr,,  ffiillee  hhiiss  rreettuurrnn  wwiitthhiinn  ffoouurr  mmoonntthhss  ffrroomm  tthhee  eenndd  
ooff  ssuucchh  yyeeaarr    
  oorr  ppeerriioodd..  TThhee  TTaaxx  CCoommmmiissssiioonneerr  iiss  hheerreebbyy  aauutthhoorriizzeedd  ttoo  pprroovviiddee  
bbyy  rreegguullaattiioonn  tthhaatt      
  tthhee  rreettuurrnn  ooff  aann  eemmppllooyyeerr  oorr  eemmppllooyyeerrss  ffrroomm  tthhee  ssaallaarriieess,,  
wwaaggeess,,  ccoommmmiissssiioonnss  oorr  
  ootthheerr  ccoommppeennssaattiioonn  ooff  aann  eemmppllooyyeeee,,  aanndd  ppaaiidd  bbyy  hhiimm  oorr  tthheemm  ttoo  
tthhee  
  TTaaxx  CCoommmmiissssiioonneerr  sshhaallll  bbee  aacccceepptteedd  aass  tthhee  rreettuurrnn  rreeqquuiirreedd  ooff  
aannyy  eemmppllooyyeeee  wwhhoossee    
  ssoollee  iinnccoommee  ssuubbjjeecctt  ttoo  ttaaxx  uunnddeerr  tthhiiss  cchhaapptteerr,,  iiss  ssuucchh  ssaallaarryy,,  
wwaaggeess,,  ccoommmmiissssiioonnss,,  
  oorr  ootthheerr  ccoommppeennssaattiioonn..  
  
                          ((BB))    TThhee  rreettuurrnn  sshhaallll  bbee  ffiilleedd  wwiitthh  tthhee  TTaaxx  CCoommmmiissssiioonneerr  
oonn  aa  ffoorrmm  oorr  ffoorrmmss  ffuurrnniisshheedd  bbyy                        
    oorr  oobbttaaiinnaabbllee  uuppoonn  rreeqquueesstt  ffrroomm  tthhee  TTaaxx  CCoommmmiissssiioonneerr  sseettttiinngg  
ffoorrtthh::  
  

((11))  TThhee  aaggggrreeggaattee  aammoouunnttss  ooff  ssaallaarriieess,,  wwaaggeess,,  
ccoommmmiissssiioonnss,,  aanndd  ootthheerr  

ccoommppeennssaattiioonn  eeaarrnneedd,,  aanndd  ggrroossss  iinnccoommee  ffrroomm  aannyy  bbuussiinneessss,,  
pprrooffeessssiioonn,,oorr  ootthheerr  aaccttiivviittyy,,  lleessss  aalllloowwaabbllee  eexxppeennsseess  iinnccuurrrreedd  iinn  
tthhee  aaccqquuiissiittiioonn  ooff  ssuucchh  ggrroossss  iinnccoommee,,  eeaarrnneedd  dduurriinngg  tthhee  
pprreecceeddiinngg  yyeeaarr  aanndd  ssuubbjjeecctt  ttoo  ssaaiidd  ttaaxx;;  
  

((22))  TThhee  aammoouunntt  ooff  tthhee  ttaaxx  iimmppoosseedd  bbyy  tthhiiss  cchhaapptteerr  oonn  
ssuucchh  eeaarrnniinnggss  aanndd  pprrooffiittss;;    

  
  
  
  

((33))  SSuucchh  ootthheerr  ppeerrttiinneenntt  ssttaatteemmeennttss,,  iinnffoorrmmaattiioonn  
rreettuurrnnss,,  oorr  ootthheerr  iinnffoorrmmaattiioonn  aass  

tthhee  TTaaxx  CCoommmmiissssiioonneerr  mmaayy  rreeqquuiirree,,  iinncclluuddiinngg  aa  ssttaatteemmeenntt  tthhaatt  tthhee  
ffiigguurreess  uusseedd  iinn  tthhee  rreettuurrnn  aarree  tthhee  ffiigguurreess  uusseedd  iinn  tthhee  rreettuurrnn  ffoorr  
ffeeddeerraall  iinnccoommee  ttaaxx  aaddjjuusstteedd  ttoo  sseett  ffoorrtthh  oonnllyy  ssuucchh  iinnccoommee  aass  iiss  
ttaaxxaabbllee  uunnddeerr  tthhee  pprroovviissiioonnss  ooff  tthhiiss  cchhaapptteerr..      
  

((CC))  TThhee  TTaaxx  CCoommmmiissssiioonneerr  mmaayy  eexxtteenndd  tthhee  ttiimmee  ffoorr  ffiilliinngg  ooff  
tthhee  aannnnuuaall  rreettuurrnn  uuppoonn  tthhee    
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rreeqquueesstt    ooff  tthhee  ttaaxxppaayyeerr  ffoorr  aa  ppeerriioodd  ooff  nnoott  ttoo  eexxcceeeedd  ssiixx  
mmoonntthhss,,  oorr  oonnee  mmoonntthh  bbeeyyoonndd  aannyy  eexxtteennssiioonn  rreeqquueesstteedd  ooff  oorr  
ggrraanntteedd  bbyy  tthhee  IInntteerrnnaall  RReevveennuuee  SSeerrvviiccee  ffoorr  ffiilliinngg  ooff  tthhee  FFeeddeerraall  
IInnccoommee  TTaaxx  RReettuurrnn..    TThhee  TTaaxx  CCoommmmiissssiioonneerr  mmaayy  rreeqquuiirree  aa  tteennttaattiivvee  
rreettuurrnn,,  aaccccoommppaanniieedd  bbyy  ppaayymmeenntt  ooff  tthhee  aammoouunntt  ooff  ttaaxx  sshhoowwnn  ttoo  bbee  
dduuee  tthheerreeoonn  bbyy  tthhee  ddaattee  tthhee  rreettuurrnn  iiss  nnoorrmmaallllyy  dduuee..    NNoo  ppeennaallttyy  
oorr  iinntteerreesstt  sshhaallll  bbee  aasssseesssseedd  iinn  tthhoossee  ccaasseess  iinn  wwhhiicchh  tthhee  rreettuurrnn  
iiss  ffiilleedd  aanndd  tthhee  ffiinnaall  ttaaxx  ppaaiidd  wwiitthhiinn  tthhee  ppeerriioodd  aass  eexxtteennddeedd..    

  
                            ((DD))  ((11))    TThhee  ttaaxxppaayyeerr  mmaakkiinngg  aa  rreettuurrnn  sshhaallll  aatt  tthhee  ttiimmee  ooff  
tthhee  ffiilliinngg  tthheerreeooff  ppaayy  ttoo  tthhee  TTaaxx  CCoommmmiissssiioonneerr  tthhee  aammoouunntt  ooff  
ttaaxxeess  sshhoowwnn  aass  dduuee  tthheerreeoonn;;  pprroovviiddeedd,,  hhoowweevveerr,,  tthhaatt  wwhheerree  aannyy  
ppoorrttiioonn  ooff  tthhee  ttaaxx  ssoo  dduuee  sshhaallll  hhaavvee  bbeeeenn  ddeedduucctteedd  aatt  tthhee  
ssoouurrccee,,  ppuurrssuuaanntt  ttoo  tthhee  pprroovviissiioonnss  ooff  SSeeccttiioonn  3366..0066  ooff  tthhee  
cchhaapptteerr;;  oorr    wwhheerree  aannyy  ppoorrttiioonn  ooff  ssaaiidd  ttaaxx  sshhaallll  hhaavvee  bbeeeenn  ppaaiidd  bbyy  
tthhee  ttaaxxppaayyeerr,,    ppuurrssuuaanntt  ttoo  tthhee  pprroovviissiioonnss  ooff  SSeeccttiioonn  3366..0077  ooff  tthhiiss  
cchhaapptteerr,,  oorr  wwhheerree  aass  iinnccoommee  ttaaxx,,  ccrreeddiittaabbllee  aaggaaiinnsstt  tthhee  CChheevviioott  
ttaaxx  ppuurrssuuaanntt  ttoo  SSeeccttiioonn  3366..1155  hheerreeooff,,  hhaass  bbeeeenn  ppaaiidd  ttoo  aannootthheerr  
mmuunniicciippaalliittyy,,  ccrreeddiitt  ffoorr  tthhee  aammoouunntt  ssoo  ppaaiidd  sshhaallll  bbee  ddeedduucctteedd  
ffrroomm  tthhee  aammoouunntt  sshhoowwnn  ttoo  bbee  dduuee  aanndd  oonnllyy  tthhee  bbaallaannccee,,  iiff  aannyy,,    
sshhaallll  bbee  dduuee  aanndd  ppaayyaabbllee  aatt  tthhee  ttiimmee  ooff  ffiilliinngg  ssaaiidd  rreettuurrnn..  

  
((22))  AA  ttaaxxppaayyeerr  wwhhoo  hhaass  oovveerrppaaiidd  tthhee  aammoouunntt  ooff  ttaaxx  ttoo  

wwhhiicchh  tthhee  mmuunniicciippaalliittyy  iiss  
eennttiittlleedd  uunnddeerr  tthhee  pprroovviissiioonnss  ooff  tthhiiss  cchhaapptteerr  mmaayy  hhaavvee  ssuucchh  
oovveerrppaayymmeenntt  aapppplliieedd  aaggaaiinnsstt  aannyy  ssuubbsseeqquueenntt  lliiaabbiilliittyy  hheerreeuunnddeerr  
oorr  aatt  hhiiss  eelleeccttiioonn  iinnddiiccaatteedd  oonn  tthhee  rreettuurrnn,,  ssuucchh  oovveerrppaayymmeenntt,,  oorr  
ppaarrtt  hheerreeooff,,  sshhaallll  bbee  rreeffuunnddeedd,,  pprroovviiddeedd  tthhaatt  nnoo  aaddddiittiioonnaall  ttaaxxeess  
oorr  rreeffuunnddss  ooff  lleessss  tthhaann  $$11  sshhaallll  bbee  ccoolllleecctteedd  oorr    rreeffuunnddeedd..  

  
  

                ((EE))..    AAmmeennddeedd  rreettuurrnnss..  
  

((11))  WWhheerree  nneecceessssaarryy,,  aann  aammeennddeedd  rreettuurrnn  sshhaallll  bbee  ffiilleedd  iinn  
oorrddeerr  ttoo  rreeppoorrtt  aaddddiittiioonnaall    

iinnccoommee  aanndd  ppaayy  aannyy  aaddddiittiioonnaall  ttaaxx  dduuee,,  oorr  ccllaaiimm  aa  rreeffuunndd  ooff  ttaaxx  
oovveerrppaaiidd,,  ssuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  rreeqquuiirreemmeennttss  aanndd//oorr  lliimmiittaattiioonnss  
ccoonnttaaiinneedd  iinn  SSeeccttiioonn  3366..1111  aanndd  SSeeccttiioonn  3366..1155..  SSuucchh  aammeennddeedd  
rreettuurrnnss  sshhaallll  bbee  oonn  aa  ffoorrmm  oobbttaaiinnaabbllee  oonn  rreeqquueesstt  ffrroomm  tthhee  TTaaxx  
CCoommmmiissssiioonneerr..  
  
                                          ((22))  WWiitthhiinn  tthhrreeee  mmoonntthhss  ffrroomm  tthhee  ffiinnaall  ddeetteerrmmiinnaattiioonn  
ooff  aannyy  ffeeddeerraall  ttaaxx  lliiaabbiilliittyy  aaffffeeccttiinngg    tthhee  ttaaxxppaayyeerr’’ss  CChheevviioott  ttaaxx  
lliiaabbiilliittyy,,  ssuucchh  ttaaxxppaayyeerr  sshhaallll  mmaakkee  aanndd  ffiillee  aann  aammeennddeedd      CChheevviioott  
rreettuurrnn  sshhoowwiinngg  iinnccoommee  ssuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  MMuunniicciippaall  ttaaxx  bbaasseedd  uuppoonn  
ssuucchh  ffiinnaall  ddeetteerrmmiinnaattiioonn  ooff  ffeeddeerraall  ttaaxx  lliiaabbiilliittyy  aanndd  ppaayy  aannyy  
aaddddiittiioonnaall  ttaaxx  sshhoowwnn  dduuee  tthheerreeoonn,,  oorr  mmaakkee  ccllaaiimm  ffoorr  rreeffuunndd  oorr  
aannyy  oovveerrppaayymmeenntt..  
((OOrrdd..  880066,,  ppaasssseess  88--2266--9999;;  AAmm..  OOrrdd  11552244,,  ppaasssseedd  1100--11--9911;;  AAmm..  OOrrdd  9988--
5511,,  ppaasssseedd  1122--1155--9988))  
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SSEECC..  3366..0066    CCOOLLLLEECCTTIIOONN  AATT  SSOOUURRCCEE..  
  

((AA))  EEaacchh  eemmppllooyyeerr  wwiitthhiinn,,  oorr  ddooiinngg  bbuussiinneessss  wwiitthhiinn,,  tthhee  
MMuunniicciippaalliittyy  wwhhoo  eemmppllooyyss  oonnee  oorr  mmoorree    

ppeerrssoonnss  oonn  aa  ssaallaarryy,,  wwaaggee,,  ccoommmmiissssiioonn  oorr  ootthheerr  ccoommppeennssaattiioonn  
bbaassiiss  sshhaallll  ddeedduucctt  aatt  tthhee  ttiimmee  ooff  tthhee  ppaayymmeenntt  ooff  ssuucchh  ssaallaarriieess,,  
wwaaggeess,,  ccoommmmiissssiioonnss,,  oorr  ootthheerr  ccoommppeennssaattiioonn,,  tthhee  ttaaxx  ooff  ttwwoo  
ppeerrcceenntt    ooff  tthhee  ggrroossss  ssaallaarriieess,,  wwaaggeess,,  ccoommmmiissssiioonnss  oorr  ootthheerr  
ccoommppeennssaattiioonn  dduuee  bbyy  ssaaiidd  eemmppllooyyeerr  ttoo  eeaacchh  ssaaiidd  eemmppllooyyeeee,,  aanndd  
sshhaallll,,  oonn  oorr  bbeeffoorree  tthhee  llaasstt  ooff  AApprriill,,  JJuullyy,,  OOccttoobbeerr,,  aanndd  JJaannuuaarryy  
ooff  eeaacchh  yyeeaarr,,  aafftteerr  tthhee  eeffffeeccttiivvee  ddaattee  ooff  tthhiiss  cchhaapptteerr,,  mmaakkee  aa  
rreettuurrnn  aanndd  ppaayy  ttoo  tthhee  TTaaxx  CCoommmmiissssiioonneerr  tthhee  aammoouunntt  ooff  ttaaxxeess  ssoo  
ddeedduucctteedd  dduurriinngg    tthhee  pprreecceeddiinngg  ccaalleennddaarr  qquuaarrtteerr..    SSaaiidd  rreettuurrnn  
sshhaallll  bbee  oonn  aa  ffoorrmm  oorr  ffoorrmmss  pprreessccrriibbeedd  bbyy  oorr  aacccceeppttaabbllee  ttoo  tthhee  
TTaaxx  CCoommmmiissssiioonneerr  aanndd  sshhaallll  bbee  ssuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  rruulleess  aanndd  
rreegguullaattiioonnss  pprreessccrriibbeedd  tthheerreeffoorr  bbyy  tthhee  TTaaxx  CCoommmmiissssiioonneerr..  
                

((BB))  EEaacchh  eemmppllooyyeerr  iinn  ccoolllleeccttiinngg  ssaaiidd  ttaaxx  sshhaallll  bbee  ddeeeemmeedd  ttoo  
hhoolldd  tthhee  ssaammee,,  uunnttiill  ppaayymmeenntt  iiss    

mmaaddee  bbyy  ssuucchh  eemmppllooyyeerr  ttoo  tthhee  mmuunniicciippaalliittyy,,  aass  aa  ttrruusstteeee  ffoorr  tthhee  
bbeenneeffiitt  ooff  tthhee  mmuunniicciippaalliittyy,,  aanndd  aannyy  ssuucchh  ttaaxx  ccoolllleecctteedd  bbyy  ssuucchh  
eemmppllooyyeerr  ffrroomm  hhiiss  eemmppllooyyeeeess  sshhaallll,,  uunnttiill  tthhee  ssaammee  iiss  ppaaiidd  ttoo  tthhee  
mmuunniicciippaalliittyy,,  bbee  ddeeeemmeedd  aa  ttrruusstt  ffuunndd  iinn  tthhee  hhaannddss  ooff  ssuucchh  
eemmppllooyyeerr..    EEaacchh  eemmppllooyyeerr  sshhaallll  bbee  lliiaabbllee  ffoorr  tthhee  ppaayymmeenntt  ooff  tthhee  
ttaaxx  rreeqquuiirreedd  ttoo  bbee  ddeedduucctteedd  aanndd  wwiitthhhheelldd,,  wwhheetthheerr  oorr  nnoott  ssuucchh  
ttaaxx,,  iinn  ffaacctt,,  hhaass  bbeeeenn  wwiitthhhheelldd..  
  

((CC))  IItt  sshhaallll  bbee  tthhee  rreessppoonnssiibbiilliittyy,,  jjooiinnttllyy  aanndd  sseevveerraallllyy,,  ooff  tthhee  
pprreessiiddeenntt  aanndd  ttrreeaassuurreerr  ooff  eeaacchh    

ccoorrppoorraattiioonn  rreeqquuiirreedd  ttoo  wwiitthhhhoolldd  tthhee  ttaaxx  ffrroomm  wwaaggeess  ooff  iittss  
eemmppllooyyeeeess  uunnddeerr  tthhiiss  sseeccttiioonn,,  ttoo  sseeee  tthhaatt  aallll  ssuucchh  ttaaxxeess  ssoo  
wwiitthhhheelldd  aarree  ppaaiidd  ttoo  tthhee  mmuunniicciippaalliittyy  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  
pprroovviissiioonnss  ooff  tthhiiss  sseeccttiioonn..    IInn  tthhee  eevveenntt  ttaaxxeess  wwiitthhhheelldd  bbyy  aa  
ccoorrppoorraattiioonn  ffrroomm  tthhee  ssaallaarriieess  ooff  iittss  eemmppllooyyeeeess  aarree  nnoott  ppaaiidd  ttoo  
tthhee  mmuunniicciippaalliittyy  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  pprroovviissiioonnss  ooff  tthhiiss  sseeccttiioonn,,  
tthhee  pprreessiiddeenntt  aanndd  ttrreeaassuurreerr  ooff  ssaaiidd  ccoorrppoorraattiioonn  sshhaallll  eeaacchh  bbee  
ccrriimmiinnaallllyy  lliiaabbllee  uunnddeerr  tthhee  tthhee  pprroovviissiioonnss  ooff  SSeeccttiioonn  3366..1122  
hheerreeooff..  
  

((DD))  OOnn  oorr  bbeeffoorree  AApprriill  3300tthh  ooff  eeaacchh  yyeeaarr,,  eeaacchh  eemmppllooyyeerr  sshhaallll  
ffiillee  aa  wwiitthhhhoollddiinngg  rreettuurrnn,,  oonn  aa    

ffoorrmm  oorr  ffoorrmmss  pprreessccrriibbeedd  bbyy  aanndd  oobbttaaiinnaabbllee  ffrroomm  tthhee  TTaaxx  
CCoommmmiissssiioonneerr,,  sseettttiinngg  ffoorrtthh  tthhee  nnaammeess  aanndd  aaddddrreesssseess  ooff  aallll  
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eemmppllooyyeeeess  ffrroomm  wwhhoossee  ccoommppeennssaattiioonn  tthhee  ttaaxx  wwaass  wwiitthhhheelldd  dduurriinngg  
tthhee  pprreecceeddiinngg  ccaalleennddaarr  yyeeaarr,,  aanndd  tthhee  aammoouunntt  ooff  ttaaxx  wwiitthhhheelldd  
ffrroomm  tthhee  lliisstteedd  eemmppllooyyeeeess  aanndd  ssuucchh  ootthheerr  iinnffoorrmmaattiioonn  aass  mmaayy  bbee  
rreeqquuiirreedd  bbyy  tthhee  rruulleess  aanndd  rreegguullaattiioonnss  aaddoopptteedd  bbyy  tthhee  TTaaxx  
CCoommmmiissssiioonneerr..  
  

((EE))  PPrroovviiddeedd,,  hhoowweevveerr,,  tthhaatt  nnoo  ppeerrssoonn  sshhaallll  bbee  rreeqquuiirreedd  ttoo  
wwiitthhhhoolldd  tthhee  ttaaxx  oonn  tthhee  wwaaggeess  oorr    

ootthheerr  ccoommppeennssaattiioonn  ppaaiidd  ddoommeessttiicc  sseerrvvaannttss  eemmppllooyyeedd  eexxcclluussiivveellyy  
iinn  oorr  aabboouutt  ssuucchh  ppeerrssoonn’’ss  rreessiiddeennccee..    HHoowweevveerr,,  ssuucchh  ddoommeessttiicc  
sseerrvvaannttss  sshhaallll  bbee  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  ffiilliinngg  aanndd  ppaayyiinngg  tthheeiirr  oowwnn  
rreettuurrnnss  aanndd  ttaaxxeess..  

((OOrrdd..  880066,,  ppaasssseedd  88--2266--6699;;  AAmm..  OOrrdd..  9988--5511,,  ppaasssseess  1122--1155--9988))  
  

    
  
  SSEECC..  3366..0077    DDEECCLLAARRAATTIIOONNSS..  
  

AA..  EEvveerryy  ppeerrssoonn  wwhhoo  aannttiicciippaatteess  aannyy  ttaaxxaabbllee  iinnccoommee  wwhhiicchh  iiss  
nnoott  ssuubbjjeecctt  ttoo  SSeeccttiioonn  3366..0066  

hheerreeooff,,    oorr  wwhhoo  eennggaaggeess  iinn  aannyy  bbuussiinneessss,,  pprrooffeessssiioonn,,  eenntteerrpprriissee  
oorr  aaccttiivviittyy,,  sshhaallll  ffiillee  aa  ddeeccllaarraattiioonn  sseettttiinngg  ffoorrtthh  ssuucchh  eessttiimmaatteedd  
iinnccoommee  oorr  tthhee  eessttiimmaatteedd  pprrooffiitt  oorr  lloossss  ffrroomm  ssuucchh  bbuussiinneessss  
aaccttiivviittyy,,  ttooggeetthheerr  wwiitthh  tthhee  eessttiimmaatteedd  ttaaxx  dduuee  tthheerreeoonn,,  iiff  aannyy..  
  
  BB..    11..  SSuucchh  ddeeccllaarraattiioonn  sshhaallll  bbee  ffiilleedd  oonn  oorr  bbeeffoorree  AApprriill  3300  ooff  
eeaacchh  yyeeaarr  dduurriinngg  tthhee  lliiffee  ooff  tthhiiss  cchhaapptteerr,,  oorr  wwiitthhiinn  ffoouurr    mmoonntthhss  
ooff  tthhee  ddaattee  tthhee  ttaaxxppaayyeerr  bbeeccoommeess  ssuubbjjeecctt  ttoo  ttaaxx  ffoorr  tthhee  ffiirrsstt  
ttiimmee..  
  
                            22..  TThhoossee  ttaaxxppaayyeerrss  hhaavviinngg  aa  ffiissccaall  yyeeaarr  oorr  ppeerriioodd  
ddiiffffeerriinngg  ffrroomm  tthhee  ccaalleennddaarr  yyeeaarr  sshhaallll  ffiillee  aa  ddeeccllaarraattiioonn  wwiitthhiinn  
ffoouurr    mmoonntthhss  aafftteerr  tthhee  ssttaarrtt  ooff  eeaacchh  ffiissccaall  yyeeaarr  oorr  ppeerriioodd..  
  
  CC..  11..  SSuucchh  ddeeccllaarraattiioonn  sshhaallll  bbee  ffiilleedd  uuppoonn  aa  ffoorrmm  ffuurrnniisshheedd  

bbyy,,  oorr  oobbttaaiinnaabbllee  ffrroomm  tthhee  TTaaxx    
CCoommmmiissssiioonneerr..  CCrreeddiitt  sshhaallll  bbee  ttaakkeenn  iinn  ssaaiidd  ddeeccllaarraattiioonn    ffoorr  

CChheevviioott  ttaaxx  ttoo  bbee  wwiitthhhheelldd  ffrroomm  aannyy    
ppoorrttiioonn  ooff  ssuucchh  iinnccoommee  aanndd  ffoorr  iinnccoommee  ttaaxxeess  ttoo  bbee  ppaaiidd  ttoo  

aannootthheerr  ttaaxxiinngg  mmuunniicciippaalliittyy  ffoorr  wwhhiicchh    
ccrreeddiitt  iiss  aalllloowweedd  aaggaaiinnsstt  CChheevviioott  ttaaxx  uunnddeerr  SSeeccttiioonn  3366..1155  hheerreeooff..    
  

22..    AA  ddeeccllaarraattiioonn  ooff  eessttiimmaatteedd  ttaaxx  ttoo  bbee  ppaaiidd  tthhee  cciittyy  sshhaallll  
bbee  aaccccoommppaanniieedd  bbyy  aa  ppaayymmeenntt    

ooff  aatt  lleeaasstt  oonnee--ffoouurrtthh  ooff  tthhee  eessttiimmaatteedd  ttaaxx,,  lleessss  ccrreeddiitt  ffoorr  ttaaxxeess  
wwttiihhhheelldd  oorr  ppaaiidd  ttoo  aannootthheerr  mmuunniicciippaalliittyy,,  aanndd  aatt  lleeaasstt  aa  ssiimmiillaarr  
aammoouunntt  sshhaallll  bbee  ppaaiidd  oonn  oorr  bbeeffoorree  tthhee  llaasstt  ddaayy  ooff  tthhee  sseevveenntthh,,  
tteenntthh,,  aanndd  tthhiirrtteeeenntthh  mmoonntthhss  aafftteerr  tthhee  bbeeggiinnnniinngg  ooff  tthhee  ttaaxx  yyeeaarr..  
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33..  AA  ddeeccllaarraattiioonn  mmaayy  bbee  aammeennddeedd  aatt  aannyy  ttiimmee,,  pprroovviiddeedd,,  
hhoowweevveerr,,  tthhaatt  iinn  ccaassee  aann  

aammeennddeedd  ddeeccllaarraattiioonn  iiss  ffiilleedd,,  tthhee  uunnppaaiidd  bbaallaannccee  sshhoowwnn  dduuee  
tthheerreeoonn  sshhaallll  bbee  ppaaiidd  iinn  eeqquuaall  iinnssttaallllmmeennttss  oonn  oorr  bbeeffoorree  tthhee  
rreemmaaiinniinngg  ppaayymmeenntt  ddaatteess..  
  

  
DD..  AAnn  aammeennddeedd  ddeeccllaarraattiioonn  mmuusstt  bbee  ffiilleedd  oonn  oorr  bbeeffoorree  JJaannuuaarryy  

3311sstt  ooff  aannyy  yyeeaarr,,  oorr  iinn  tthhee  ccaassee  
  ooff  aa  ttaaxxppaayyeerr  oonn  aa  ffiissccaall  yyeeaarr  aaccccoouunnttiinngg  bbaassiiss,,  oonn  oorr  bbeeffoorree  tthhee  
ddaattee  ffiixxeedd  bbyy  rreegguullaattiioonn  ooff  tthhee  TTaaxx  CCoommmmiissssiioonneerr,,  iiff  iitt  aappppeeaarrss  
tthhaatt  tthhee  oorriiggiinnaall  ddeeccllaarraattiioonn  mmaaddee  ffoorr  ssuucchh  yyeeaarr  uunnddeerreessttiimmaatteedd  
tthhee  ttaaxxppaayyeerr’’ss  iinnccoommee  bbyy  3300%%  oorr  mmoorree..    AAtt  ssuucchh  ttiimmee  aa  ppaayymmeenntt  
wwhhiicchh,,  ttooggeetthheerr  wwiitthh  pprriioorr  ppaayymmeennttss,,  iiss  ssuuffffiicciieenntt  ttoo  ppaayy  
ttaaxxppaayyeerr’’ss  eennttiirree  eessttiimmaatteedd  lliiaabbiilliittyy,,  sshhaallll  bbee  mmaaddee..    IIff  uuppoonn  tthhee  
ffiilliinngg  ooff  tthhee  rreettuurrnn,,  oonn  oorr  bbeeffoorree  JJaannuuaarryy  3311sstt,,  oorr  tthhee  ddaattee  ffiixxeedd  
bbyy  rreegguullaattiioonn,,  wwhhiicchheevveerr  iiss  aapppplliiccaabbllee,,  tthhee  ddiiffffeerreennccee  bbeettwweeeenn  
7700%%  ooff  ssaaiidd  ttaaxxppaayyeerr’’ss  ttaaxx  lliiaabbiilliittyy  aanndd  tthhee  aammoouunntt  ooff  eessttiimmaatteedd  
ttaaxx  hhee  aaccttuuaallllyy  ppaaiidd  oonn  oorr  bbeeffoorree  JJaannuuaarryy  3311sstt,,  oorr  tthhee  ddaattee  ffiixxeedd  
bbyy  rreegguullaattiioonn,,  wwhhiicchheevveerr  iiss  aapppplliiccaabbllee,,  sshhaallll  bbee  ssuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  
iinntteerreesstt  aanndd  ppeennaallttyy  pprroovviissiioonn  ooff  SSeecc..  3366..1100  hheerreeooff..  

  
  

  SSEECC..  3366..0088    DDUUTTIIEESS  OOFF  TTAAXX  CCOOMMMMIISSSSIIOONNEERR..  
  
  ((AA))  ((11))  IItt  sshhaallll  bbee  tthhee  dduuttyy  ooff  tthhee  TTaaxx  CCoommmmiissssiioonneerr  ttoo  ccoolllleecctt  

aanndd  rreecceeiivvee  tthhee  ttaaxx  iimmppoosseedd  bbyy    
tthhiiss  cchhaapptteerr  iinn  tthhee  mmaannnneerr  pprreessccrriibbeedd  tthheerreeiinn,,  aanndd  ttoo  kkeeeepp  aann  

aaccccuurraattee  rreeccoorrdd  tthheerreeooff,,  aanndd  ttoo  
rreeppoorrtt  aallll  mmoonniieess  ssoo  rreecceeiivveedd..  
  
                          ((22))  IItt  sshhaallll  bbee  tthhee  dduuttyy  ooff  tthhee  TTaaxx  CCoommmmiissssiioonneerr  ttoo  

eennffoorrccee  ppaayymmeenntt  ooff  aallll  iinnccoommee  ttaaxxeess  
oowwiinngg  tthhee  mmuunniicciippaalliittyy,,  ttoo  kkeeeepp  aaccccuurraattee  rreeccoorrddss  ffoorr  aa  mmiinniimmuumm  ooff  
ffiivvee  yyeeaarrss,,  sshhoowwiinngg  tthhee  aammoouunntt  dduuee  ffrroomm  eeaacchh  ttaaxxppaayyeerr  rreeqquuiirreedd  
ttoo  ffiillee  aa  ddeeccllaarraattiioonn  oorr  mmaakkee  aannyy  rreettuurrnn,,  iinncclluuddiinngg  aa  rreettuurrnn  ooff  
ttaaxxeess  wwiitthhhheelldd,,  aanndd  ttoo  sshhooww  tthhee  ddaattee  aanndd  aammoouunnttss  ooff  ppaayymmeennttss  
tthheerreeooff..  
  
  ((BB))  SSaaiidd  TTaaxx  CCoommmmiissssiioonneerr  iiss  hheerreebbyy  cchhaarrggeedd  wwiitthh  tthhee  
eennffoorrcceemmeenntt  ooff  tthhee  pprroovviissiioonnss  ooff  tthhiiss  cchhaapptteerr,,  aanndd  iiss  hheerreebbyy  
eemmppoowweerreedd,,  ssuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  aapppprroovvaall  ooff  tthhee  BBooaarrdd  ooff  RReevviieeww,,  ttoo  
aaddoopptt  aanndd  pprroommuullggaattee  aanndd  ttoo  eennffoorrccee  rruulleess  aanndd  rreegguullaattiioonnss  
aauutthhoorriizzeedd  oorr  rreeqquuiirreedd  bbyy  tthhiiss  cchhaapptteerr,,  rreellaattiinngg  ttoo  aannyy  mmaatttteerr  oorr  
tthhiinngg  ppeerrttaaiinniinngg  ttoo  tthhee  ccoolllleeccttiioonn  aanndd  ppaayymmeenntt  ooff  ttaaxxeess  aanndd    tthhee  
aaddmmiinniissttrraattiioonn  aanndd  eennffoorrcceemmeenntt  ooff  tthhee  pprroovviissiioonnss  ooff  tthhiiss  cchhaapptteerr,,  
iinncclluuddiinngg  pprroovviissiioonnss  ffoorr  tthhee  rree--eexxaammiinnaattiioonn  aanndd  ccoorrrreeccttiioonn  ooff  
rreettuurrnnss..  
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  ((CC))  IInn  aannyy  ccaassee  wwhheerree  aa  ttaaxxppaayyeerr  hhaass  ffaaiilleedd  ttoo  ffiillee  aa  rreettuurrnn  
oorr  hhaass  ffiilleedd  aa  rreettuurrnn  wwhhiicchh  ddooeess  nnoott  sshhooww  tthhee  pprrooppeerr  aammoouunntt  ooff  
ttaaxx  dduuee,,  tthhee  TTaaxx  CCoommmmiissssiioonneerr  mmaayy  ddeetteerrmmiinnee  tthhee  aammoouunntt  ooff  ttaaxx  
aappppeeaarriinngg  ttoo  bbee  dduuee  tthhee  mmuunniicciippaalliittyy  ffrroomm  tthhee  ttaaxxppaayyeerr  aanndd  mmaayy  
sseenndd  ttoo  ssuucchh  ttaaxxppaayyeerr  aa  wwrriitttteenn  ssttaatteemmeenntt  sshhoowwiinngg  tthhee  aammoouunntt  ooff  
ttaaxx  ssoo  ddeetteerrmmiinneedd,,  ttooggeetthheerr  wwiitthh  iinntteerreesstt  aanndd  ppeennaallttiieess  tthheerreeoonn,,  
iiff  aannyy..  
  
  ((DD))  SSuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  ccoonnsseenntt  ooff  tthhee  BBooaarrdd  ooff  RReevviieeww  oorr  
ppuurrssuuaanntt  ttoo  rreegguullaattiioonn  aapppprroovveedd  bbyy  tthhee  BBooaarrdd  ooff  RReevviieeww,,  tthhee  TTaaxx  
CCoommmmiissssiioonneerr  sshhaallll  hhaavvee  tthhee  ppoowweerr  ttoo  ccoommpprroommiissee  aannyy  lliiaabbiilliittyy  
iimmppoosseedd  bbyy  tthhiiss  cchhaapptteerr..  
((OOrrdd..  880066,,  ppaasssseedd  88--2266--6699))  
  
    

  
SSEECC..  3366..0099  IINNVVEESSTTIIGGAATTIIVVEE  PPOOWWEERRSS  OOFF  TTAAXX  CCOOMMMMIISSSSIIOONNEERR  PPEENNAALLTTYY  FFOORR  DDIIVVUULLGGIINNGG    

CCOONNFFIIDDEENNTTIIAALL  IINNFFOORRMMAATTIIOONN..  
  
  ((AA))  TThhee  TTaaxx  CCoommmmiissssiioonneerr,,  oorr  aannyy  ooff  hhiiss  aauutthhoorriizzeedd  aaggeennttss,,  iiss  
hheerreebbyy  aauutthhoorriizzeedd  ttoo  eexxaammiinnee  tthhee  bbooookkss,,  ppaappeerrss,,  rreeccoorrddss  aanndd  
ffeeddeerraall  iinnccoommee  ttaaxx  rreettuurrnnss  ooff  aannyy  eemmppllooyyeerr,,  oorr  ttaaxxppaayyeerr,,  oorr  aannyy  
ppeerrssoonn  ssuubbjjeecctt  ttoo,,  oorr  wwhhoomm  tthhee  TTaaxx  CCoommmmiissssiioonneerr  bbeelliieevveess  
ssuubbjjeecctt  ttoo,,  tthhee  pprroovviissiioonnss  ooff  tthhiiss  cchhaapptteerr  ffoorr  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  
vveerriiffyyiinngg  tthhee  aaccccuurraaccyy  ooff  aannyy  rreettuurrnn  mmaaddee,,  oorr,,  iiff  nnoo  rreettuurrnn  wwaass  
mmaaddee,,  ttoo  aasscceerrttaaiinn  tthhee  ttaaxx  oorr  wwiitthhhhoollddiinnggss  dduuee  uunnddeerr  tthhiiss  
cchhaapptteerr..    EEvveerryy  ssuucchh  eemmppllooyyeerr,,  ssuuppppoosseedd  eemmppllooyyeerr,,  ttaaxxppaayyeerr  oorr  
ssuuppppoosseedd  ttaaxxppaayyeerr  iiss  hheerreebbyy  ddiirreecctteedd  aanndd  rreeqquuiirreedd  ttoo  ffuurrnniisshh,,  
uuppoonn  wwrriitttteenn  rreeqquueesstt  ooff  tthhee  TTaaxx  CCoommmmiissssiioonneerr,,  oorr  hhiiss  dduullyy  
aauutthhoorriizzeedd  aaggeenntt  oorr  eemmppllooyyeeee,,  tthhee  mmeeaannss,,  ffaacciilliittiieess  aanndd  
ooppppoorrttuunniittyy  ffoorr  mmaakkiinngg  ssuucchh  eexxaammiinnaattiioonnss  aanndd  iinnvveessttiiggaattiioonnss  aass  
aarree  hheerreebbyy  aauutthhoorriizzeedd..  
  
  ((BB))  TThhee  TTaaxx  CCoommmmiissssiioonneerr  iiss  hheerreebbyy  aauutthhoorriizzeedd  ttoo  oorrddeerr  aannyy  
ppeerrssoonn,,  pprreessuummeedd  ttoo  hhaavvee  kknnoowwlleeddggee  ooff  tthhee  ffaaccttss,,  ttoo  aappppeeaarr  aatt  
tthhee  ooffffiiccee  ooff  tthhee  TTaaxx  CCoommmmiissssiioonneerr  aanndd  ttoo  eexxaammiinnee  ssuucchh  ppeerrssoonn,,  
uunnddeerr  ooaatthh,,  ccoonncceerrnniinngg  aannyy  iinnccoommee  wwhhiicchh  wwaass  oorr  sshhoouulldd  hhaavvee  
bbeeeenn  rreettuurrnneedd  ffoorr  ttaaxxaattiioonn,,  oorr  wwiitthhhheelldd,,  oorr  aannyy  ttrraannssaaccttiioonn  
tteennddiinngg  ttoo  aaffffeecctt  ssuucchh  iinnccoommee,,  aanndd  ffoorr  tthhiiss  ppuurrppoossee  mmaayy  ccoommppeell  
tthhee  pprroodduuccttiioonn  ooff  bbooookkss,,  ppaappeerrss,,  rreeccoorrddss  aanndd  ffeeddeerraall  iinnccoommee  ttaaxx  
rreettuurrnnss,,  aanndd  tthhee  aatttteennddaannccee  ooff  aallll  ppeerrssoonnss  bbeeffoorree  hhiimm,,  wwhheetthheerr  
aass  ppaarrttiieess  oorr  wwiittnneesssseess,,  wwhheenneevveerr  hhee  bbeelliieevveess  ssuucchh  ppeerrssoonnss  hhaavvee  
kknnoowwlleeddggee  ooff  ssuucchh  iinnccoommee  oorr  iinnffoorrmmaattiioonn  ppeerrttiinneenntt  ttoo  ssuucchh  
iinnqquuiirryy..  
  

((CC))  TThhee  rreeffuussaall  ttoo  pprroodduuccee  bbooookkss,,  ppaappeerrss,,  rreeccoorrddss  oorr  
ffeeddeerraall  iinnccoommee  ttaaxx  rreettuurrnnss,,  oorr  tthhee  

rreeffuussaall  ttoo  ssuubbmmiitt  ttoo  ssuucchh  eexxaammiinnaattiioonn  bbyy  aannyy  eemmppllooyyeerr  oorr  ppeerrssoonn  
ssuubbjjeecctt,,  oorr  pprreessuummeedd  ttoo  bbee  ssuubbjjeecctt,,  ttoo  tthhee  ttaaxx  oorr  bbyy  aannyy  ooffffiicceerr,,  
aaggeenntt  oorr  eemmppllooyyeeee  ooff  aa  ppeerrssoonn  ssuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  ttaaxx  oorr  rreeqquuiirreedd  ttoo  
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wwiitthhhhoolldd  ttaaxx,,  oorr  tthhee  ffaaiilluurree  ooff  aannyy  ppeerrssoonn  ttoo  ccoommppllyy  wwiitthh  tthhee  
pprroovviissiioonnss  ooff  tthhiiss  sseeccttiioonn  oorr  wwiitthh  aann  oorrddeerr  oorr  ssuubbppooeennaa  ooff  tthhee  
TTaaxx  CCoommmmiissssiioonneerr  aauutthhoorriizzeedd  hheerreebbyy,,  sshhaallll  bbee  ddeeeemmeedd  aa  vviioollaattiioonn  
ooff  tthhiiss  cchhaapptteerr  ppuunniisshhaabbllee  aass  pprroovviiddeedd  iinn  SSeeccttiioonn  3366..1122..  

  
((DD))  EEvveerryy  ttaaxxppaayyeerr  sshhaallll  rreettaaiinn  aallll  rreeccoorrddss  nneecceessssaarryy  ttoo  

ccoommppuuttee  hhiiss  ttaaxx  lliiaabbiilliittyy  ffoorr  aa  ppeerriioodd  ooff    
ffiivvee    yyeeaarrss  ffrroomm  tthhee  ddaattee  hhiiss  rreettuurrnn  iiss  ffiilleedd  oorr  tthhee  ttaaxxeess  rreeqquuiirreedd  
ttoo  bbee  wwiitthhhheelldd  aarree  ppaaiidd..  
  
                ((EE))  AAnnyy  iinnffoorrmmaattiioonn  ggaaiinneedd  aass  aa  rreessuulltt  ooff  aannyy  rreettuurrnnss,,  
iinnvveessttiiggaattiioonnss,,  vveerriiffiiccaattiioonnss  oorr  hheeaarriinnggss  bbeeffoorree  tthhee  CCoommmmiissssiioonneerr  
oorr  tthhee  BBooaarrdd,,    rreeqquuiirreedd    bbyy  tthhee  oorrddiinnaannccee  oorr  aauutthhoorriizzeedd  bbyy  tthheessee  
rruulleess  aanndd  rreegguullaattiioonnss  sshhaallll  bbee  ccoonnffiiddeennttiiaall,,  aanndd  nnoo  ddiisscclloossuurree  
tthheerreeooff  sshhaallll  bbee  mmaaddee  eexxcceepptt  ttoo  mmuunniicciippaall,,  ccoouunnttyy,,  ssttaattee  oorr  
ffeeddeerraall  ttaaxxiinngg  aaggeenncciieess,,  oorr,,  eexxcceepptt  ffoorr  ooffffiicciiaall  ppuurrppoosseess,,  oorr  
eexxcceepptt  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  pprrooppeerr  jjuuddiicciiaall  oorrddeerr..  NNoo  ppeerrssoonn  sshhaallll  
ootthheerrwwiissee  ddiivvuullggee  ssuucchh  iinnffoorrmmaattiioonn..      
((OOrrdd..  880066,,  ppaasssseedd  88--2266--6699;;  AAmm..  OOrrdd..  9944--3388,,  ppaasssseess  99--2200--9944))  
  
SSEECC..  3366..1100  IINNTTEERREESSTT  AANNDD  PPEENNAALLTTIIEESS..  
  

((AA))  AAllll  ttaaxxeess  iimmppoosseedd  aanndd  mmoonneeyyss  wwiitthhhheelldd  oorr  rreeqquuiirreedd  ttoo  bbee  
wwiitthhhheelldd  bbyy  eemmppllooyyeerrss  uunnddeerr  tthhee  

pprroovviissiioonnss  ooff  tthhiiss  cchhaapptteerr,,  rreemmaaiinniinngg  uunnppaaiidd  aafftteerr  tthheeyy  bbeeccoommee  
dduuee,,  sshhaallll  bbeeaarr  ssiimmppllee  iinntteerreesstt  aatt  tthhee  rraattee  ooff  oonnee  aanndd  oonnee--hhaallff  
ppeerr  cceenntt  ppeerr  mmoonntthh..  

  
  
  
((BB))    IInn  aaddddiittiioonn  ttoo  iinntteerreesstt  aass  pprroovviiddeedd  iinn  ddiivviissiioonn  ((AA))  hheerreeooff,,  
ppeennaallttiieess  ffoorr  ffaaiilluurree  ttoo  ppaayy  ttaaxxeess  

aanndd  ttoo  wwiitthhhhoolldd  aanndd  rreemmiitt  ttaaxxeess  ppuurrssuuaanntt  ttoo  tthhee  pprroovviissiioonnss  ooff  
tthhiiss  cchhaapptteerr  aarree  hheerreebbyy  iimmppoosseedd  aass  ffoolllloowwss::  

  
((11))  IInn  tthhee  ccaassee  ooff  ttaaxxppaayyeerrss  ffaaiilliinngg  ttoo  ppaayy  tthhee  ffuullll  aammoouunntt  ooff  

ttaaxx  dduuee,,  aa  ppeennaallttyy  ooff  tthhee  
hhiigghheerr  ooff::    ((aa))  $$55..0000  oorr  ((bb))  oonnee  ppeerr  cceenntt  ppeerr  mmoonntthh  oorr  ffrraaccttiioonn  
tthheerreeooff,,  ooff  tthhee  aammoouunntt  ooff  tthhee  uunnppaaiidd  ttaaxx,,  iiff  tthhee  ttaaxx  iiss  ppaaiidd  dduurriinngg  
tthhee  ffiirrsstt  ssiixx  mmoonntthhss  aafftteerr  ssuucchh  ttaaxx  bbeeccaammee  dduuee;;  aa  ppeennaallttyy  ooff  ttwwoo  
ppeerr  cceenntt    ppeerr  mmoonntthh,,  oorr  ffrraaccttiioonn  tthheerreeooff,,  ooff  tthhee  uunnppaaiidd  ttaaxx,,  iiff  
ssaaiidd  ttaaxx  iiss  ppaaiidd  bbeettwweeeenn  tthhee  sseevveenntthh  aanndd  ttwweellfftthh  mmoonntthhss  aafftteerr  
ssaaiidd  ttaaxx  bbeeccaammee  dduuee;;  aanndd  aa  ppeennaallttyy  ooff  ffoouurr  ppeerr  cceenntt    ppeerr  mmoonntthh,,  oorr  
ffrraaccttiioonn  tthheerreeooff,,  ooff  tthhee  aammoouunntt  ooff  tthhee  uunnppaaiidd  ttaaxx,,  iiff  ssuucchh  ttaaxx  iiss  
ppaaiidd  llaatteerr  tthhaann  1122  mmoonntthhss  aafftteerr  iitt  bbeeccaammee  dduuee..    TThhee  ppeerrcceennttaaggeess  
hheerreeiinn  ssppeecciiffiieedd  wwhheenn  uusseedd,,  sshhaallll  aappppllyy  ffrroomm  tthhee  ffiirrsstt  mmoonntthh  ooff  
ddeelliinnqquueennccyy..  

  
((22))  IInn  tthhee  ccaassee  ooff  eemmppllooyyeerrss  wwhhoo  ffaaiill  ttoo  wwiitthhhhoolldd  aanndd  rreemmiitt  

ssuucchh  ttaaxxeess  ttoo  tthhee  TTaaxx    
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CCoommmmiissssiioonneerr  tthhee  ttaaxxeess  ttoo  bbee  wwiitthhhheelldd  ffrroomm  eemmppllooyyeeeess,,  aa  ppeennaallttyy  
ooff  tthhee  hhiigghheerr  ooff  ((aa))  $$1100,,  oorr  ((bb))  ttwwoo  ppeerrcceenntt  ppeerr  mmoonntthh  oorr  ffrraaccttiioonn  
tthheerreeooff,,  ooff  tthhee  uunnppaaiidd  wwiitthhhhoollddiinngg,,  iiff  ppaaiidd  dduurriinngg  tthhee  ffiirrsstt  tthhrreeee  
mmoonntthhss  aafftteerr  iitt  wwaass  dduuee;;  aa  ppeennaallttyy  ooff  ffoouurr  ppeerr  cceenntt  ppeerr  mmoonntthh,,  oorr  
ffrraaccttiioonn  tthheerreeooff,,  ooff  tthhee  uunnppaaiidd  wwiitthhhhoollddiinngg,,  iiff  ppaaiidd  dduurriinngg  tthhee  
ffoouurrtthh  ttoo  ssiixxtthh  mmoonntthh,,  iinncclluussiivvee,,  aafftteerr  iitt  wwaass  dduuee;;  aanndd  aa  ppeennaallttyy  
ooff  ffiivvee  ppeerr  cceenntt  ppeerr  mmoonntthh  oorr  ffrraaccttiioonn  tthheerreeooff,,  ooff  tthhee  uunnppaaiidd  
wwiitthhhhoollddiinngg,,  iiff  ppaaiidd  llaatteerr  tthhaann  ssiixx  mmoonntthhss  aafftteerr  iitt  wwaass  dduuee..  
  

((33))  IInn  tthhee  ccaassee  ooff  ttaaxxppaayyeerrss  ffaaiilliinngg  ttoo  ffiillee  aa  ttaaxx  rreettuurrnn  iinn  aa  
ttiimmeellyy  mmaannnneerr  ((AApprriill  3300tthh  ffoorr  tthhee    

ffoolllloowwiinngg  ttaaxx  yyeeaarr)),,  tthheerree  sshhaallll  bbee  aa  ppeennaallttyy  iimmppoosseedd  iinn  tthhee  
aammoouunntt  ooff  $$2255..  

        
  

((BB))  EExxcceeppttiioonnss..    AA  ppeennaallttyy  sshhaallll  nnoott  bbee  aasssseesssseedd  oonn  aann  
aaddddiittiioonnaall  ttaaxx  aasssseessssmmeenntt  mmaaddee  bbyy  tthhee    

TTaaxx  CCoommmmiissssiioonneerr  wwhheenn  aa  rreettuurrnn  hhaass  bbeeeenn  ffiilleedd  iinn  ggoooodd  ffaaiitthh  aanndd  
tthhee  ttaaxx  ppaaiidd  tthheerreeoonn  wwiitthhiinn  tthhee  ttiimmee  pprreessccrriibbeedd  bbyy  tthhee  TTaaxx  
CCoommmmiissssiioonneerr;;  aanndd  pprroovviiddeedd  ffuurrtthheerr  tthhaatt,,  iinn  tthhee  aabbsseennccee  ooff  ffrraauudd,,  
nneeiitthheerr  ppeennaallttyy  nnoorr  iinntteerreesstt  sshhaallll  bbee  aasssseesssseedd  oonn  aannyy  aaddddiittiioonnaall  
ttaaxx  aasssseessssmmeenntt  rreessuullttiinngg  ffrroomm  aa  ffeeddeerraall  aauuddiitt,,  pprroovviiddiinngg  aann  
aammeennddeedd  rreettuurrnn  iiss  ffiilleedd  aanndd  tthhee  aaddddiittiioonnaall  ttaaxx  iiss  ppaaiidd  wwiitthhiinn  tthhrreeee  
mmoonntthhss  aafftteerr  tthhee  ffiinnaall  ddeetteerrmmiinnaattiioonn  ooff  tthhee  ffeeddeerraall  ttaaxx  lliiaabbiilliittyy..  

  
((CC))  UUppoonn  aann  aappppeeaall  ffrroomm  tthhee  rreeffuussaall  ooff  tthhee  TTaaxx  CCoommmmiissssiioonneerr  ttoo  

rreeccoommmmeenndd  aabbaatteemmeenntt  ooff    
ppeennaallttyy  aanndd  iinntteerreesstt,,  tthhee  BBooaarrdd  ooff  RReevviieeww  mmaayy  aabbaattee  ssuucchh  ppeennaallttyy  
oorr  iinntteerreesstt,,  oorr  bbootthh..  

  
SSEECC..  3366..1111  CCOOLLLLEECCTTIIOONN  OOFF  UUNNPPAAIIDD  TTAAXXEESS  AANNDD  RREEFFUUNNDDSS  OOFF  OOVVEERRPPAAYYMMEENNTTSS..  

  
  ((AA))  AAllll  ttaaxxeess  iimmppoosseedd  bbyy  tthhiiss  CChhaapptteerr  sshhaallll  bbee  ccoolllleeccttiibbllee,,  
ttooggeetthheerr  wwiitthh  aannyy  iinntteerreesstt  aanndd  ppeennaallttiieess  tthheerreeoonn,,  bbyy  ssuuiitt  aass  
ootthheerr  ddeebbttss  ooff  lliikkee  aammoouunntt  aarree  rreeccoovveerraabbllee..    NNoo  aaddddiittiioonnaall  
aasssseessssmmeenntt  sshhaallll  bbee  mmaaddee  aafftteerr  tthhrreeee    yyeeaarrss  ffrroomm  tthhee  ttiimmee  ooff  
ppaayymmeenntt  ooff  aannyy  ttaaxx  dduuee  hheerreeuunnddeerr;;  pprroovviiddeedd  hhoowweevveerr,,  tthheerree  sshhaallll  
bbee  nnoo  ppeerriioodd  ooff  lliimmiittaattiioonn  oonn  aann  aaddddiittiioonnaall  aasssseessssmmeenntt  iinn  aa  ccaassee  ooff  
aa  rreettuurrnn  tthhaatt  oommiittss  ggrroossss  iinnccoommee  iinn  eexxcceessss  ooff  ttwweennttyy--ffiivvee  ppeerr  
cceenntt  ooff  tthhaatt  rreeqquuiirreedd  ttoo  bbee  rreeppoorrtteedd  oorr  iinn  tthhee  ccaassee  ooff  ffiilliinngg  aa  
ffaallssee  oorr  ffrraauudduulleenntt  rreettuurrnn  wwiitthh  iinntteenntt  ttoo  eevvaaddee  tthhee  ttaaxx,,  oorr  iinn  
tthhee  ccaassee  ooff  ffaaiilluurree  ttoo  ffiillee  aa  rreettuurrnn..    IInn  tthhoossee  ccaasseess  iinn  wwhhiicchh  tthhee  
CCoommmmiissssiioonneerr  ooff  IInntteerrnnaall  RReevveennuuee  aanndd  tthhee  ttaaxxppaayyeerr  hhaavvee  
eexxeeccuutteedd  aa  wwaaiivveerr  ooff  tthhee  FFeeddeerraall  ssttaattuuttee  ooff  lliimmiittaattiioonnss  tthhee  ppeerriioodd  
wwiitthhiinn  wwhhiicchh  aann  aaddddiittiioonnaall  aasssseessssmmeenntt  mmaayy  bbee  mmaaddee  bbyy  tthhee  TTaaxx  
CCoommmmiissssiioonneerr  sshhaallll  bbee  eexxtteennddeedd  oonnee  ((11))  yyeeaarr  ffrroomm  tthhee  ttiimmee  ooff  tthhee  
ffiinnaall  ddeetteerrmmiinnaattiioonn  ooff  tthhee  FFeeddeerraall  ttaaxx  lliiaabbiilliittyy..  
  
  ((BB))  TTaaxxeess  eerrrroonneeoouussllyy  ppaaiidd  sshhaallll  nnoott  bbee  rreeffuunnddeedd  uunnlleessss  aa  
ccllaaiimm  ffoorr  rreeffuunndd  iiss  mmaaddee  wwiitthhiinn  tthhrreeee  yyeeaarrss  ffrroomm  tthhee  ddaattee  oonn  
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wwhhiicchh  ssuucchh  ppaayymmeenntt  wwaass  mmaaddee  oorr  tthhee  rreettuurrnn  wwaass  dduuee,,  oorr  wwiitthhiinn  
tthhrreeee    mmoonntthhss  aafftteerr  ffiinnaall  ddeetteerrmmiinnaattiioonn  ooff  tthhee  ffeeddeerraall  ttaaxx  
lliiaabbiilliittyy,,  wwhhiicchheevveerr  iiss  llaatteerr..  
((OOrrdd..  880066,,  ppaasssseedd  88--2266--6699))  
  
    
  

SSEECC..  3366..1122  VVIIOOLLAATTIIOONNSS;;  AANNDD  PPEENNAALLTTIIEESS..  
  

  ((AA))  AAnnyy  ppeerrssoonn  wwhhoo  sshhaallll::  
  
    ((11))  FFaaiill,,  nneegglleecctt  oorr  rreeffuussee  ttoo  mmaakkee  aannyy  rreettuurrnn  oorr  

ddeeccllaarraattiioonn  rreeqquuiirreedd  bbyy  tthhiiss  cchhaapptteerr;;  oorr    
    ((22))  MMaakkee  aann  iinnccoommpplleettee,,  ffaallssee  oorr  ffrraauudduulleenntt  rreettuurrnn;;  
    ((33))  FFaaiill,,  nneegglleecctt  oorr  rreeffuussee  ttoo  ppaayy  tthhee  ttaaxx,,  ppeennaallttiieess  oorr  

iinntteerreesstt  iimmppoosseedd  bbyy  tthhiiss  cchhaapptteerr;;  oorr  
((44))  FFaaiill,,  nneegglleecctt  oorr  rreeffuussee  ttoo  wwiitthhhhoolldd  tthhee  ttaaxx  ffrroomm  hhiiss  

eemmppllooyyeeeess  aanndd  rreemmiitt  ssuucchh    
wwiitthhhhoollddiinngg  ttaaxx  ttoo  tthhee  TTaaxx  CCoommmmiissssiioonneerr;;    

((55))  RReeffuussee  ttoo  ppeerrmmiitt  tthhee  TTaaxx  CCoommmmiissssiioonneerr  oorr  aannyy  dduullyy  
aauutthhoorriizzeedd  aaggeenntt  oorr  eemmppllooyyeeee  ttoo    

eexxaammiinnee  hhiiss  oorr  hhiiss  eemmppllooyyeerr''ss  bbooookkss,,  rreeccoorrddss,,  ppaappeerrss,,  oorr  ffeeddeerraall  
iinnccoommee  ttaaxx  rreettuurrnnss;;    

((66))  FFaaiill  ttoo  aappppeeaarr  bbeeffoorree  tthhee  TTaaxx  CCoommmmiissssiioonneerr  aanndd  ttoo  
pprroodduuccee  hhiiss  oorr  hhiiss  eemmppllooyyeerr''ss  

bbooookkss,,  rreeccoorrddss,,  ppaappeerrss  oorr  ffeeddeerraall  iinnccoommee  ttaaxx  rreettuurrnnss  uuppoonn  oorrddeerr  
oorr  ssuubbppooeennaa  ooff  tthhee  TTaaxx  CCoommmmiissssiioonneerr;;    

((77))  RReeffuussee  ttoo  ddiisscclloossee  ttoo  tthhee  TTaaxx  CCoommmmiissssiioonneerr  aannyy  
iinnffoorrmmaattiioonn  wwiitthh  rreessppeecctt  ttoo  ssuucchh    

ppeerrssoonn''ss  oorr  ssuucchh  ppeerrssoonn''ss  eemmppllooyyeerr''ss  iinnccoommee  oorr  nneett  pprrooffiittss;;    
((88))  FFaaiill  ttoo  ccoommppllyy  wwiitthh  tthhee  pprroovviissiioonnss  ooff  tthhiiss  cchhaapptteerr  oorr  aannyy  

oorrddeerr  oorr  ssuubbppooeennaa  ooff  tthhee  TTaaxx    
CCoommmmiissssiioonneerr;;    

((99))  FFaaiill,,    nneegglleecctt,,  oorr  rreeffuussee  ttoo  mmaakkee  aannyy  ppaayymmeenntt  oonn  tthhee  
eessttiimmaatteedd  ttaaxx  ffoorr  aannyy  yyeeaarr  aass  

  rreeqquuiirreedd  bbyy  SSeeccttiioonn  3366..0077;;  
((1100))  FFaaiill,,  aass  pprreessiiddeenntt  oorr  ttrreeaassuurreerr  ooff  aa  ccoorrppoorraattiioonn,,  ttoo  

ccaauussee  tthhee  ttaaxx  wwiitthhhheelldd  ffrroomm  tthhee    
wwaaggeess  ooff  tthhee  eemmppllooyyeeeess  ooff  ssuucchh  ccoorrppoorraattiioonn  ppuurrssuuaanntt  ttoo  tthhiiss  
cchhaapptteerr  ttoo  bbee  ppaaiidd  ttoo  tthhee  mmuunniicciippaalliittyy  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  
pprroovviissiioonnss  ooff  SSeeccttiioonn  3366..0066  hheerreeooff;;  oorr  

((1111))  AAtttteemmpptt  ttoo  ddoo  aannyytthhiinngg  wwhhaatteevveerr  ttoo  aavvooiidd  tthhee  ppaayymmeenntt  
ooff  tthhee  wwhhoollee  oorr  aannyy  ppaarrtt  ooff  tthhee    

ttaaxx,,  ppeennaallttiieess  oorr  iinntteerreesstt  iimmppoosseedd  bbyy  tthhiiss  cchhaapptteerr;;  sshhaallll  bbee  gguuiillttyy  
ooff  aa  mmiinnoorr  mmiissddeemmeeaannoorr..    IIff  aa  ppeerrssoonn  hhaass  bbeeeenn  pprreevviioouussllyy  
ccoonnvviicctteedd  ooff  aann  ooffffeennssee  lliisstteedd  iinn  SSeeccttiioonn  3366..1122  ((AA)),,  aannyy  
ssuubbsseeqquueenntt  vviioollaattiioonn  ooff  SSeeccttiioonn  3366..1122  ((AA)),,  oorr  aannyy  ssuubbsseeccttiioonn  
tthheerreeuunnddeerr,,  sshhaallll  bbee  aa  mmiissddeemmeeaannoorr  ooff  tthhee  ffiirrsstt  ddeeggrreeee..  
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  ((BB))  ((11))  CCiivviill  aaccttiioonnss  ttoo  rreeccoovveerr  mmuunniicciippaall  iinnccoommee  ttaaxxeess  aanndd  
ppeennaallttiieess  aanndd  iinntteerreesstt  oonn  mmuunniicciippaall  iinnccoommee  ttaaxxeess  sshhaallll  bbee  
bbrroouugghhtt  wwiitthhiinn  tthhrreeee  yyeeaarrss  aafftteerr  tthhee  ttaaxx  wwaass  dduuee  oorr  tthhee  rreettuurrnn  
wwaass  ffiilleedd,,  wwhhiicchheevveerr  iiss  llaatteerr..  
  
                        ((22))  PPrroosseeccuuttiioonnss  ffoorr  aann  ooffffeennssee  mmaaddee  ppuunniisshhaabbllee  uunnddeerr  
tthhiiss  cchhaapptteerr,,  oorr  aannyy  ootthheerr  oorrddiinnaannccee  iinn  tthhiiss  cchhaapptteerr,,  sshhaallll  bbee  
ccoommmmeenncceedd  wwiitthhiinn  tthhrreeee  yyeeaarrss  aafftteerr  tthhee  ccoommmmiissssiioonn  ooff  tthhee  
ooffffeennssee,,  pprroovviiddeedd  tthhaatt  iinn  tthhee  ccaassee  ooff  ffrraauudd,,  ffaaiilluurree  ttoo  ffiillee  aa  
rreettuurrnn,,  oorr  tthhee  oommiissssiioonn  ooff  2255%%  oorr  mmoorree  ooff  iinnccoommee  rreeqquuiirreedd  ttoo  bbee  
rreeppoorrtteedd,,  pprroosseeccuuttiioonnss  mmaayy  bbee  ccoommmmeenncceedd  wwiitthhiinn  ssiixx  yyeeaarrss  aafftteerr  
tthhee  ccoommmmiissssiioonn  ooff  tthhee  ooffffeennccee..  
  
  ((CC))  TThhee  ffaaiilluurree  ooff  aannyy  eemmppllooyyeerr  oorr  ttaaxxppaayyeerr  oorr  ppeerrssoonn  ttoo  
rreecceeiivvee  oorr  pprrooccuurree  aa  rreettuurrnn,,  ddeeccllaarraattiioonn  oorr  ootthheerr  rreeqquuiirreedd  ffoorrmm  
sshhaallll  nnoott  eexxccuussee  hhiimm  ffrroomm  mmaakkiinngg  aannyy  iinnffoorrmmaattiioonn  rreettuurrnn,,  rreettuurrnn  
oorr  ddeeccllaarraattiioonn,,  ffrroomm  ffiilliinngg  ssuucchh  ffoorrmm  oorr  ffrroomm  ppaayyiinngg  tthhee  ttaaxx..      
    
  ((DD))  TThhee  tteerrmm  ""ppeerrssoonn""  aass  uusseedd  iinn  tthhiiss  sseeccttiioonn  sshhaallll,,  iinn  
aaddddiittiioonn  ttoo  tthhee  mmeeaanniinngg  pprreessccrriibbeedd  iinn  SSeeccttiioonn  3366..0022  ooff  tthhiiss  
cchhaapptteerr,,    iinncclluuddee  iinn  tthhee  ccaassee  ooff  aann  aassssoocciiaattiioonn  oorr  ccoorrppoorraattiioonn  
nnoott  hhaavviinngg  aannyy  ppaarrttnneerr,,  mmeemmbbeerr  oorr  ooffffiicceerr  wwiitthhiinn  tthhee  mmuunniicciippaalliittyy,,  
aannyy  eemmppllooyyeeee  oorr  aaggeenntt  ooff  ssuucchh  aassssoocciiaattiioonn  oorr  ccoorrppoorraattiioonn  wwhhoo  
ccaann  bbee  ffoouunndd  wwiitthhiinn  tthhee  ccoorrppoorraattee  lliimmiittss  ooff  tthhee  mmuunniicciippaalliittyy..  
((OOrrdd..  880066,,  ppaasssseedd  88--2266--6699;;  AAmm..  OOrrdd..  9988--5511,,  ppaasssseedd  1122--1155--9988;;  AAmm..  OOrrdd  
9999--0022,,  ppaasssseedd  33--22--9999))  
  
  
SSEECCTTIIOONN  3366..1133  BBOOAARRDD  OOFF  RREEVVIIEEWW..  
  

((AA))      AA  BBooaarrdd  ooff  RReevviieeww,,  ccoonnssiissttiinngg  ooff  tthhrreeee  mmeemmbbeerrss,,  aappppooiinntteedd  
bbyy  tthhee  MMaayyoorr,,  wwiitthh  tthhee    

ccoonnsseenntt  ooff  CCoouunncciill,,    iiss  hheerreebbyy  ccrreeaatteedd..    BBooaarrdd  mmeemmbbeerrss  sshhaallll  
rreecceeiivvee  ssuucchh  ccoommppeennssaattiioonn  aass  CCoouunncciill  mmaayy  ddeetteerrmmiinnee..  
  
  ((BB))  WWhheenneevveerr  tthhee  TTaaxx  CCoommmmiissssiioonneerr  iissssuueess  aa  ddeecciissiioonn  rreeggaarrddiinngg  
aann  iinnccoommee  ttaaxx  oobblliiggaattiioonn  tthhaatt  iiss  ssuubbjjeecctt  ttoo  aappppeeaall  aass  pprroovviiddeedd  iinn  
tthhiiss  sseeccttiioonn,,  oorr  iinn  aann  oorrddiinnaannccee  oorr  rreegguullaattiioonn  ooff  tthhee  CCiittyy  ooff  
CChheevviioott,,  tthhee  TTaaxx  CCoommmmiissssiioonneerr  sshhaallll  nnoottiiffyy  tthhee  ttaaxxppaayyeerr  aatt  tthhee  
ssaammee  ttiimmee  ooff  tthhee  ttaaxxppaayyeerr''ss  rriigghhtt  ttoo  aappppeeaall  tthhee  ddeecciissiioonn  aanndd  ooff  tthhee  
mmaannnneerr  iinn  wwhhiicchh  tthhee  ttaaxxppaayyeerr  mmaayy  aappppeeaall  tthhee  ddeecciissiioonn..  
  
  ((CC))  AAnnyy  ppeerrssoonn  wwhhoo  iiss  aaggggrriieevveedd  bbyy  aa  ddeecciissiioonn  bbyy  tthhee  TTaaxx  
CCoommmmiissssiioonneerr  aanndd  wwhhoo  hhaass  ffiilleedd  wwiitthh  tthhee  CCiittyy  ooff  CChheevviioott  tthhee  
rreeqquuiirreedd  rreettuurrnnss  oorr  ootthheerr  ddooccuummeennttss  ppeerrttaaiinniinngg  ttoo  tthhee  mmuunniicciippaall  
iinnccoommee  ttaaxx  oobblliiggaattiioonn  aatt  iissssuuee  iinn  tthhee  ddeecciissiioonn  mmaayy  aappppeeaall  tthhee  
ddeecciissiioonn  ttoo  tthhee  BBooaarrdd  ooff  RReevviieeww  bbyy  ffiilliinngg  aa  rreeqquueesstt  wwiitthh  tthhee  
BBooaarrdd..    TThhee  rreeqquueesstt  sshhaallll  bbee  iinn  wwrriittiinngg,,  sshhaallll  ssttaattee  wwiitthh  
ppaarrttiiccuullaarriittyy  wwhhyy  tthhee  ddeecciissiioonn  sshhoouulldd  bbee  ddeeeemmeedd  iinnccoorrrreecctt  oorr  
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uunnllaawwffuull,,  aanndd  sshhaallll  bbee  ffiilleedd  wwiitthhiinn  tthhiirrttyy  ((3300))  ddaayyss  aafftteerr  tthhee  TTaaxx  
CCoommmmiissssiioonneerr  hhaass  iissssuueedd  tthhee  ddeecciissiioonn..  
  
  ((DD))  TThhee  iimmppoossiittiioonn  ooff  ppeennaallttyy  aanndd  iinntteerreesstt  aass  pprreessccrriibbeedd  iinn  
tthhee  ccooddiiffiieedd  oorrddiinnaannccee  ooff  tthhee  CCiittyy  ooff  CChheevviioott  iiss  nnoott  aa  ssoollee  bbaassiiss  
ffoorr  aann  aappppeeaall..  
  

((DD))  TThhee  BBooaarrdd  ooff  RReevviieeww  sshhaallll  sscchheedduullee  aa  hheeaarriinngg  wwiitthhiinn  
ffoorrttyy--ffiivvee  ((4455))  ddaayyss  aafftteerr  rreecceeiivviinngg  tthhee    

rreeqquueesstt,,  uunnlleessss  tthhee  ttaaxxppaayyeerr  wwaaiivveess  aa  hheeaarriinngg..    AA  mmaajjoorriittyy  ooff  tthhee  
mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  BBooaarrdd  sshhaallll  ccoonnssttiittuuttee  aa  qquuoorruumm..  

  
((EE))  IIff  tthhee  ttaaxxppaayyeerr  ddooeess  nnoott  wwaaiivvee  tthhee  hheeaarriinngg,,  tthhee  ttaaxxppaayyeerr  mmaayy  

aappppeeaarr  bbeeffoorree  tthhee  BBooaarrdd  aanndd    
mmaayy  bbee  rreepprreesseenntteedd  bbyy  aann  aattttoorrnneeyy  aatt  llaaww,,  cceerrttiiffiieedd  ppuubblliicc  
aaccccoouunnttaanntt  oorr  ootthheerr  rreepprreesseennttaattiivvee..  
  

((FF))  TThhee  BBooaarrdd  mmaayy  aaffffiirrmm,,  rreevveerrssee,,  oorr  mmooddiiffyy  tthhee  TTaaxx  
CCoommmmiissssiioonneerr’’ss  ddeecciissiioonn  oorr  aannyy  ppaarrtt  ooff  

tthhaatt  ddeecciissiioonn..    TThhee  BBooaarrdd  sshhaallll  iissssuuee  aa  ddeecciissiioonn  oonn  tthhee  aappppeeaall  
wwiitthhiinn  nniinneettyy  ((9900))  ddaayyss  aafftteerr  tthhee  BBooaarrdd’’ss  ffiinnaall  hheeaarriinngg  oonn  tthhee  
aappppeeaall,,  aanndd  sseenndd  nnoottiiccee  ooff  iittss  ddeecciissiioonn  bbyy  oorrddiinnaarryy  mmaaiill  ttoo  tthhee  
ppeettiittiioonneerr  wwiitthhiinn  ((1155))  ddaayyss  aafftteerr  iissssuuiinngg  tthhee  ddeecciissiioonn..  
  

((GG))  TThhee  BBooaarrdd  ooff  RReevviieeww  ccrreeaatteedd  ppuurrssuuaanntt  ttoo  tthhiiss  sseeccttiioonn  
sshhaallll  aaddoopptt  rruulleess  ggoovveerrnniinngg  iittss  

pprroocceedduurreess  aanndd  sshhaallll  kkeeeepp  aa  rreeccoorrdd  ooff  iittss  ttrraannssaaccttiioonnss..    SSuucchh  
rreeccoorrddss  aarree  nnoott  ppuubblliicc  rreeccoorrddss  aavvaaiillaabbllee  ffoorr  iinnssppeeccttiioonn  uunnddeerr  
SSeeccttiioonn  114499..4433  ooff  tthhee  OOhhiioo  RReevviisseedd  CCooddee..    HHeeaarriinnggss  rreeqquueesstteedd  bbyy  aa  
ttaaxxppaayyeerr  bbeeffoorree  aa  BBooaarrdd  ooff  RReevviieeww  ccrreeaatteedd  ppuurrssuuaanntt  ttoo  tthhiiss  
sseeccttiioonn  aarree  nnoott  mmeeeettiinnggss  ooff  aa  ppuubblliicc  bbooddyy  ssuubbjjeecctt  ttoo  SSeeccttiioonn  
112211..2222  ooff  tthhee  OOhhiioo  RReevviisseedd  CCooddee..  
  
  
SSEECC..  3366..1144  AALLLLOOCCAATTIIOONN  OOFF  FFUUNNDDSS..  
  
            TThhee  ffuunnddss  ccoolllleecctteedd  uunnddeerr  tthhee  pprroovviissiioonnss  ooff  tthhiiss  cchhaapptteerr  
sshhaallll  bbee  ddeeppoossiitteedd  iinn  tthhee  GGeenneerraall  FFuunndd  aanndd  ssaaiidd  ffuunnddss  sshhaallll  bbee  
ddiissbbuurrsseedd  iinn  tthhee  ffoolllloowwiinngg  oorrddeerr,,  ttoo--wwiitt::  
  

((AA))  SSuucchh  ppaarrtt  tthheerreeooff  aass  sshhaallll  bbee  nneecceessssaarryy  ttoo  ddeeffrraayy  aallll  
ccoossttss  ooff  ccoolllleeccttiinngg    tthhee  ttaaxxeess  aanndd    

tthhee  ccoosstt  ooff  aaddmmiinniisstteerriinngg  aanndd  eennffoorrcciinngg  tthhee  pprroovviissiioonnss  hheerreeooff..  
  

((BB))  SSiixxttyy  ppeerr  cceenntt  ooff  nneett  aavvaaiillaabbllee  ttaaxx  rreecceeiippttss,,  eexxcclluussiivvee  ooff  
aaddmmiinnssttrraattiivvee  ccoossttss,,  rreecceeiivveedd    

aannnnuuaallllyy,,  sshhaallll  bbee  uusseedd  ttoo  ddeeffrraayy  ootthheerr  ooppeerraattiinngg  eexxppeennsseess  ooff  
tthhee  mmuunniicciippaalliittyy..  
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((CC))  AAtt  lleeaasstt  2200%%  ooff  nneett  aavvaaiillaabbllee  iinnccoommee  ttaaxx  rreecceeiippttss  rreecceeiivveedd  
aannnnuuaallllyy,,  eexxcclluussiivvee  ooff  

  aaddmmiinnssttrraattiivvee  ccoossttss,,  sshhaallll  bbee  sseett  aassiiddee  aanndd  uusseedd  ffoorr  ccaappiittaall  
iimmpprroovveemmeennttss  ffoorr  tthhee  mmuunniicciippaalliittyy..  
  

((DD))  TThhee  rreemmaaiinniinngg  2200%%  ooff  tthhee  nneett  aavvaaiillaabbllee  iinnccoommee  nnoott  
eexxppeennddeedd  iinn  ddiivviissiioonnss  ((AA)),,  ((BB))  aanndd    

((CC))  sshhaallll  bbee  uusseedd  ffoorr  tthhee  rreettiirreemmeenntt  ooff  aannyy  mmuunniicciippaall  
iinnddeebbtteeddnneessss  uunnttiill  tthheerree  sshhaallll  bbee  nnoo  ssuucchh  iinnddeebbtteeddnneessss,,  aatt  wwhhiicchh  
ttiimmee  tthhee  ppeerrcceennttaaggee  ooff  nneett  aavvaaiillaabbllee  iinnccoommee  aallllooccaatteedd  ffoorr  ccaappiittaall  
iimmpprroovveemmeennttss  aanndd  ooppeerraattiinngg  eexxppeennsseess  sshhaallll  bbee  eeaacchh  iinnccrreeaasseedd  tteenn  
ppeerr  cceenntt  ooff  aallll  iinnccoommee  ddeerriivveedd  ffrroomm  tthhiiss  cchhaapptteerr,,  eexxcclluussiivvee  ooff  
aaddmmiinnssttrraattiivvee  ccoossttss..  
((OOrrdd..  880066,,  ppaasssseedd  88--2266--6699))  
  
  
SSEECC..  3366..1155  CCRREEDDIITT  AALLLLOOWWEEDD  FFOORR  TTAAXX  PPAAIIDD  IINN  AANNOOTTHHEERR  MMUUNNIICCIIPPAALLIITTYY  OORR  FFOORREEIIGGNN  CCOOUUNNTTYY..  
  
  ((AA))  WWhheerree  aa  rreessiiddeenntt  ooff  tthhee  mmuunniicciippaalliittyy  iiss  ssuubbjjeecctt  ttoo  aa  
mmuunniicciippaall  iinnccoommee  ttaaxx  iinn  aannootthheerr  mmuunniicciippaalliittyy,,  hhee  sshhaallll  nnoott  ppaayy  aa  
ttoottaall  mmuunniicciippaall  iinnccoommee  ttaaxx  oonn  tthhee  ssaammee  iinnccoommee  ggrreeaatteerr  tthhaann  tthhee  
ttaaxx  iimmppoosseedd  aatt  tthhee  hhiigghheerr  rraattee..  
  

((BB))  RReessiiddeenntt  iinnddiivviidduuaallss  ooff  CChheevviioott  wwhhoo  aarree  rreeqquuiirreedd  ttoo  ppaayy  aanndd  
ddoo  ppaayy,,  aa  ttaaxx  ttoo  aannootthheerr    

mmuunniicciippaalliittyy  oorr  ffoorreeiiggnn  ccoouunnttyy  oonn  ssaallaarriieess,,  wwaaggeess,,  ccoommmmiissssiioonnss,,  
oorr  ootthheerr  ccoommppeennssaattiioonn  ffoorr  wwoorrkk  ddoonnee  oorr  sseerrvviicceess  ppeerrffoorrmmeedd  iinn  
ssuucchh  ootthheerr  mmuunniicciippaalliittyy  oorr  ffoorreeiiggnn  ccoouunnttyy,,  oorr  oonn  nneett  pprrooffiittss  ffrroomm  
bbuussiinneesssseess,,  pprrooffeessssiioonnss,,  oorr  ootthheerr  aaccttiivviittiieess  ccoonndduucctteedd  iinn  ssuucchh  
ootthheerr  mmuunniicciiaalliittyy,,  mmaayy  ccllaaiimm  aa  ccrreeddiitt  ooff  tthhee  aammoouunntt  ooff  ttaaxx  ppaaiidd  bbyy  
tthheemm  oorr  oonn  tthheeiirr  bbeehhaallff  ffoorr  tthhee  ssaammee  ttaaxxaabbllee  ppeerriioodd  ttoo  ssuucchh  
ootthheerr  mmuunniicciippaalliittyy  oorr  ffoorreeiiggnn  ccoouunnttyy,,  bbuutt  oonnllyy  ttoo  tthhee  eexxtteenntt  ooff  
tthhee  ttaaxx  iimmppoosseedd  bbyy  tthhiiss  cchhaapptteerr  oonn  ssuucchh  ccoommppeennssaattiioonn  oorr  nneett  
pprrooffiittss..  
  

((CC))  NNoottwwiitthhssttaannddiinngg  tthhee  pprroovviissiioonnss  ccoonnttaaiinneedd  iinn  SSeeccttiioonn  3366..1111  
hheerreeooff,,  oorr  aannyy  ootthheerr  pprroovviissiioonnss    

iinnccoonnssiisstteenntt  hheerreewwiitthh,,  aa  ccllaaiimm  ffoorr  rreeffuunndd  oorr  ccrreeddiitt  uunnddeerr  tthhiiss  
sseeccttiioonn  sshhaallll  bbee  mmaaddee  iinn  ssuucchh  mmaannnneerr  aass  tthhee  TTaaxx  CCoommmmiissssiioonneerr  mmaayy  
bbyy  rreegguullaattiioonn  pprroovviiddeedd..    NNoo  ssuucchh  ccllaaiimm  ffoorr  rreeffuunndd  oorr  ccrreeddiitt  sshhaallll  
bbee  aalllloowweedd  uunnlleessss  mmaaddee  oonn  oorr  bbeeffoorree  tthhee  ddaattee  ooff  ffiilliinngg  tthhee  
ttaaxxppaayyeerr’’ss  ffiinnaall  rreettuurrnn  uunnlleessss  ssuucchh  ttaaxxppaayyeerr’’ss  eemmppllooyyeerr  ffiilleess  
wwiitthh  tthhee  TTaaxx  CCoommmmiissssiioonneerr  aa  lliisstt  sshhoowwiinngg  tthhee  ttaaxx  wwiitthhhheelldd  ffrroomm  
ssuucchh  ttaaxxppaayyeerr’’ss  wwaaggeess,,  ssaallaarriieess,,  oorr  ccoommmmiissssiioonnss  ffoorr  ootthheerr  
mmuunniicciippaalliittiieess..  
  

((DD))  TThhee  TTaaxx  CCoommmmiissssiioonneerr  iiss  hheerreebbyy  aauutthhoorriizzeedd  ttoo  pprroovviiddee  bbyy  
rreegguullaattiioonn  tthhaatt  aa  rreessiiddeenntt,,    

wwoorrkkiinngg  iinn  aannootthheerr  mmuunniicciippaalliittyy  iimmppoossiinngg  aa  ttaaxx  oonn  eeaarrnneedd  iinnccoommee  
sshhaallll  nnoott  bbee  rreeqquuiirreedd  ttoo  ffiillee  aa  ddeeccllaarraattiioonn  uunnddeerr  SSeeccttiioonn  3366..0055  
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ooff  tthhiiss  cchhaapptteerr  oorr  rreettuurrnn  uunnddeerr  SSeeccttiioonn  3366..0077  ooff  tthhiiss  cchhaapptteerr,,  iiff  
tthhee  aaddmmiinnssttrraattoorr  ooff  tthhee  iinnccoommee  ttaaxx  ooff  ssuucchh  ootthheerr  mmuunniicciippaalliittyy  
aaddvviisseedd  tthhee  TTaaxx  CCoommmmiissssiioonneerr  tthhaatt  aa  ttaaxx  ooff  ttwwoo  ppeerr  cceenntt  oorr  
ggrreeaatteerr  iiss  bbeeiinngg  ddeedduucctteedd  ffrroomm  tthhee  wwaaggeess  ooff  ssuucchh  rreessiiddeenntt  aanndd  iiss  
bbeeiinngg  ppaaiidd  ttoo  ssuucchh  ootthheerr  mmuunniicciippaalliittyy,,  aanndd  iiff  tthhee  wwaaggeess  oorr  ootthheerr  
ccoommppeennssaattiioonn  ssuubbjjeecctt  ttoo  ssuucchh  wwiitthhhhoollddiinngg  aarree  ssaaiidd  rreessiiddeenntt’’ss  
oonnllyy  iinnccoommee  ttaaxxaabbllee  uunnddeerr  tthhiiss  cchhaapptteerr..  
((OOrrdd..  880066,,  ppaasssseedd  88--2266--6699;;  AAmm..  OOrrdd  9955--2277,,  ppaasssseedd  88--11--9955;;  AAmm..  OOrrdd..  9988--
5511,,  ppaasssseedd  1122--1155--9988))  

  
  
SSEEDD..  3366..1166  SSAAVVIINNGG  CCLLAAUUSSEE..  
  
  TThhiiss  cchhaapptteerr  sshhaallll  nnoott  aappppllyy  ttoo  aannyy  ppeerrssoonn,,  ffiirrmm  oorr  
ccoorrppoorraattiioonn,,  oorr  ttoo  aannyy  pprrooppeerrttyy  aass  ttoo  wwhhoomm  oorr  wwhhiicchh,,  iitt  iiss  bbeeyyoonndd  
tthhee  ppoowweerr  ooff  CCoouunncciill  ttoo  iimmppoossee  tthhee  ttaaxx  hheerreeiinn  pprroovviiddeedd  ffoorr..    AAnnyy  
sseenntteennccee,,  ccllaauussee,,  sseeccttiioonn  oorr  ppaarrtt  ooff  tthhiiss  cchhaapptteerr,,  oorr  aannyy  ttaaxx  
aaggaaiinnsstt  oorr  eexxcceeppttiioonn  ggrraanntteedd  aannyy  iinnddiivviidduuaall  oorr  aannyy  ooff  tthhee  sseevveerraall  
ggrroouuppss  ooff  ppeerrssoonnss,,  oorr  ffoorrmmss  ooff  iinnccoommee  ssppeecciiffiieedd  hheerreeiinn  iiss  ffoouunndd  
ttoo  bbee  uunnccoonnssttiittuuttiioonnaall  oorr  iilllleeggaall  oorr  iinnvvaalliidd,,  ssuucchh  
uunnccoonnssttiittuuttiioonnaalliittyy,,  iilllleeggaalliittyy  oorr  iinnvvaalliiddiittyy  sshhaallll  aaffffeecctt  oonnllyy  
ssuucchh  ccllaauussee,,  sseenntteennccee,,  sseeccttiioonn  oorr  ootthheerr    ppaarrttss  ooff  tthhiiss  cchhaapptteerr..    
IItt  iiss  hheerreebbyy  ddeeccllaarreedd  ttoo  bbee  tthhee  iinntteennttiioonn  ooff  CCoouunncciill  ooff  tthhee  
mmuunniicciippaalliittyy  tthhaatt  tthhiiss  cchhaapptteerr  wwoouulldd  hhaavvee  bbeeeenn  aaddoopptteedd  hhaadd  ssuucchh  
uunnccoonnssttiittuuttiioonnaall,,  iilllleeggaall  oorr  iinnvvaalliidd  sseenntteennccee  oorr  ppaarrtt  tthheerreeooff,,  
nnoott  bbeeeenn  iinncclluuddeedd  tthheerreeiinn..  
((OOrrdd..  880066,,  ppaasssseedd  88--2266--6699))  
  
SSEECC..  3366..1177  AAPPPPOOIINNTTMMEENNTT  OOFF  TTAAXX  CCOOMMMMIISSSSIIOONNEERR..  
  

((AA))  TThhee  AAuuddiittoorr  sshhaallll  bbee  aauutthhoorriizzeedd  ttoo  aappppooiinntt  aa  qquuaalliiffiieedd  TTaaxx  
CCoommmmiissssiioonneerr  ttoo  bbee  tthhee  CChhiieeff    

AAddmmiinniissttrraattiivvee  ooffffiicceerr  ooff  tthhee  IInnccoommee  TTaaxx  BBuurreeaauu..    HHee  sshhaallll  bbee  
aappppooiinntteedd  oonn  aa  ppaarrtt--ttiimmee  bbaassiiss  aatt  aa  ssaallaarryy  ttoo  bbee  sseett  ffoorrtthh  bbyy  CCiittyy  
CCoouunncciill  ffrroomm  ttiimmee  ttoo  ttiimmee..  
  

((BB))  TThhee  AAuuddiittoorr  sshhaallll  bbee  aauutthhoorriizzeedd  ttoo  hhiirree  ssuucchh  cclleerriiccaall  aanndd  
ootthheerr  ppeerrssoonnnneell  aass  hhee  mmaayy  ddeeeemm    

nneecceessssaarryy  ttoo  eeffffiicciieennttllyy  ccaarrrryy  oonn  tthhee  wwoorrkk  ooff  tthhee  IInnccoommee  TTaaxx  
BBuurreeaauu,,  tthhee  ssaallaarryy  ttoo  bbee  ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  tthhee  CCiittyy  CCoouunncciill..  
((OOrrdd..  880088,,  ppaasssseedd  99--2233--6699;;  AAmm..  OOrrdd..  9999--2211,,  ppaasssseedd  77--1133--9999))  
  
SSEECC..  3366..1188  AACCCCEEPPTTAANNCCEE  OOFF  FFEEDDEERRAALL  EEXXTTEENNSSIIOONNSS..  ((RReettuurrnn  aanndd  PPaayymmeenntt  ooff  TTaaxx,,  
EExxtteennssiioonnss))  
  

((AA))  AAnnyy  ttaaxxppaayyeerr  tthhaatt  hhaass  rreeqquueesstteedd  aann  eexxtteennssiioonn  ffoorr  ffiilliinngg  aa  
ffeeddeerraall  iinnccoommee  ttaaxx  rreettuurrnn  mmaayy    

rreeqquueesstt  aann  eexxtteennssiioonn  ffoorr  tthhee  ffiilliinngg  ooff  aa  CCiittyy  ooff  CChheevviioott  ttaaxx  
rreettuurrnn..    TThhee  ttaaxxppaayyeerr  sshhaallll  mmaakkee  tthhee  rreeqquueesstt  bbyy  ffiilliinngg  aa  ccooppyy  ooff  
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tthhee  ttaaxxppaayyeerr’’ss  rreeqquueesstt  ffoorr  aa  ffeeddeerraall  ffiilliinngg  eexxtteennssiioonn  wwiitthh  tthhee  TTaaxx  
CCoommmmiissssiioonneerr..  

  
((BB))  AAnnyy  ttaaxxppaayyeerr  nnoott  rreeqquuiirreedd  ttoo  ffiillee  aa  ffeeddeerraall  iinnccoommee  ttaaxx  

rreettuurrnn  mmaayy  rreeqquueesstt  aann  eexxtteennssiioonn    
ffoorr  ffiilliinngg  aa  CCiittyy  ooff  CChheevviioott  ttaaxx  rreettuurrnn  iinn  wwrriittiinngg..  
  

((CC))  TThhee  rreeqquueesstt  ffoorr  eexxtteennssiioonn  sshhaallll  bbee  ffiilleedd  nnoott  llaatteerr  tthhaann  tthhee  
llaasstt  ddaayy  ffoorr  ffiilliinngg  tthhee  CCiittyy  ooff    

CChheevviioott  ttaaxx  rreettuurrnn  aass  pprreessccrriibbeedd  bbyy  oorrddiinnaannccee  oorr  rruullee  ooff  tthhiiss  
mmuunniicciippaall  ccoorrppoorraattiioonn..  
  

((DD))  AA  vvaalliidd  eexxtteennssiioonn  rreeqquueesstt  eexxtteennddss  tthhee  dduuee  ddaattee  ffoorr  ffiilliinngg  aa  
rreettuurrnn  ssiixx  ((66))  mmoonntthhss  ffrroomm  tthhee  

  oorriiggiinnaall  dduuee  ddaattee  ooff  ssuucchh  rreettuurrnn..  
  

((EE))  TThhee  CCiittyy  ooff  CChheevviioott  mmaayy  ddeennyy  aa  ttaaxxppaayyeerr’’ss  rreeqquueesstt  ffoorr  
eexxtteennssiioonn  iiff  tthhee  ttaaxxppaayyeerr::  

((11))  ffaaiillss  ttoo  ttiimmeellyy  ffiillee  tthhee  rreeqquueesstt;;  
((22))  ffaaiillss  ttoo  ffiillee  aa  ccooppyy  ooff  tthhee  FFeeddeerraall  eexxtteessiioonn  rreeqquueesstt  
((33))  oowweess  CCiittyy  ooff  CChheevviioott  aannyy  ddeelliinnqquueenntt  iinnccoommee  ttaaxx  oorr  aannyy  

ppeennaallttyy,,  iinntteerreesstt,,    
aasssseessssmmeenntt  oorr  ootthheerr  cchhaarrggee  ffoorr  tthhee  llaattee  ppaayymmeenntt  oorr  nnoonnppaayymmeenntt  
ooff  iinnccoommee  ttaaxx;;  

((44))  hhaass  ffaaiilleedd  ttoo  ffiillee  aannyy  rreeqquuiirreedd  iinnccoommee  ttaaxx  rreettuurrnn,,  
rreeppoorrtt,,  oorr  ootthheerr  rreellaatteedd  ddooccuummeenntt    

ffoorr  aa  pprriioorr  ttaaxx  ppeerriioodd..  
((FF))  TThhee  ggrraannttiinngg  ooff  aann  eexxtteennssiioonn  ffoorr  ffiilliinngg  aa  CCiittyy  ooff  CChheevviioott  

iinnccoommee  ttaaxx  rreettuurrnn  ddooeess  nnoott  eexxtteenndd  
  tthhee  llaasstt  ddaattee  ffoorr  ppaayymmeenntt  ooff  tthhee  ttaaxx;;  hheennccee,,  ppeennaallttyy  aanndd  iinntteerreesstt  
mmaayy  aappppllyy  ttoo  aannyy  uunnppaaiidd  ttaaxx  dduurriinngg  tthhee  ppeerriioodd  ooff  eexxtteennssiioonn  aatt  tthhee  
rraattee  sseett  oouutt  bbyy  SSeeccttiioonn  3366..1100..    NNoo  ppeennaallttyy  sshhaallll  bbee  aasssseesssseedd  iinn  
tthhoossee  ccaasseess  iinn  wwhhiicchh  tthhee  rreettuurrnn  iiss  ffiilleedd  aanndd  tthhee  ffiinnaall  ttaaxx  ppaaiidd  
wwiitthhiinn  tthhee  eexxtteennssiioonn  ppeerriioodd  pprroovviiddeedd  aallll  ootthheerr  ffiilliinngg  aanndd  ppaayymmeenntt  
rreeqquuiirreemmeennttss  ooff  tthhee  TTaaxx  CCooddee  hhaavvee  bbeeeenn  mmeett..    AAnnyy  eexxtteennssiioonn  bbyy  
tthhee  TTaaxx  CCoommmmiissssiioonneerr  sshhaallll  bbee  ggrraanntteedd  wwiitthh  tthhee  uunnddeerrssttaannddiinngg  
tthhaatt  ddeeccllaarraattiioonn  ffiilliinngg  aanndd  ppaayymmeenntt  rreeqquuiirreemmeennttss  hhaavvee  bbeeeenn  
ffuullffiilllleedd;;  hhoowweevveerr,,  iiff,,  uuppoonn  ffuurrtthheerr  eexxaammiinnaattiioonn  iitt  tthheenn  bbeeccoommeess  
eevviiddeenntt  tthhaatt  ddeeccllaarraattiioonn  ffiilliinngg  aanndd  ppaayymmeenntt  rreeqquuiirreemmeennttss  hhaavvee  
nnoott  bbeeeenn  ffuullffiilllleedd,,  ppeennaallttyy  aanndd  iinntteerreesstt  mmaayy  bbee  aasssseesssseedd  iinn  ffuullll  
aanndd  iinn  tthhee  ssaammee  mmaannnneerr  aass  tthhoouugghh  nnoo  eexxtteennssiioonn  hhaadd  bbeeeenn  ggrraanntteedd..  
  
  
  
  
SSEECCTTIIOONN  3366..1199  GGEENNEERRIICC  FFOORRMM..  ((RReettuurrnn  aanndd  PPaayymmeenntt  ooff  TTaaxx,,  DDaattee  aanndd  
RReeqquuiirreemmeenntt  ffoorr  FFiilliinngg))  
  
      TThhee  CCiittyy  ooff  CChheevviioott  sshhaallll  aacccceepptt  aa  ggeenneerriicc  ffoorrmm  ooff  aannyy  rreettuurrnn,,  
rreeppoorrtt,,  oorr  ddooccuummeenntt  rreeqquuiirreedd  ttoo  bbee  ffiilleedd  iiff  tthhee  ggeenneerriicc  ffoorrmm  oonnccee  
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ccoommpplleetteedd  aanndd  ffiilleedd,,  ccoonnttaaiinnss  aallll  ooff  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  rreeqquuiirreedd  ttoo  
bbee  ssuubbmmiitttteedd  wwiitthh  tthhee  CCiittyy  ooff  CChheevviioott’’ss  pprreessccrriibbeedd  rreettuurrnnss,,  
rreeppoorrttss  oorr  ddooccuummeennttss,,  aanndd  iiff  tthhee  ttaaxxppaayyeerr  oorr  rreettuurrnn  pprreeppaarreerr  
ffiilliinngg  tthhee  ggeenneerriicc  ffoorrmm  ootthheerrwwiissee  ccoommpplliieess  wwiitthh  tthhee  rruulleess  oorr  
oorrddiinnaanncceess  ooff  tthhee  CCiittyy  ooff  CChheevviioott  ggoovveerrnniinngg  tthhee  ffiilliinngg  ooff  
rreettuurrnnss,,  rreeppoorrttss  oorr  ddooccuummeennttss..  
  
SSEECCTTIIOONN  3366..2200  1122--DDAAYY  OOCCCCAASSSSIIOONNAALL  EENNTTRRYY  RRUULLEE..  ((IImmppoossiittiioonn  ooff  TTaaxx,,  NNoonnrreessiiddeenntt  
EEmmppllooyyeeee,,  NNoonnrreessiiddeenntt  UUnniinnccoorrppoorraatteedd  BBuussiinneessss))  
  

((AA))  TThhee  CCiittyy  ooff  CChheevviioott  sshhaallll  nnoott  ttaaxx  tthhee  ccoommppeennssaattiioonn  ooff  aann  
iinnddiivviidduuaall  iiff  aallll  ooff  tthhee  ffoolllloowwiinngg  aappppllyy::  

  
((11))  tthhee  iinnddiivviidduuaall  ddooeess  nnoott  rreessiiddee  iinn  tthhee  CCiittyy  ooff  CChheevviioott;;  
((22))  tthhee  ccoommppeennssaattiioonn  iiss  ppaaiidd  ffoorr  ppeerrssoonnaall  sseerrvviicceess  ppeerrffoorrmmeedd  

bbyy  tthhee  iinnddiivviidduuaall  iinn  tthhee  
  CCiittyy  ooff  CChheevviioott  oonn  ttwweellvvee  ((1122))  oorr  ffeewweerr  ddaayyss  dduurriinngg  tthhee  ccaalleennddaarr  
yyeeaarr;;  

((33))  iinn  tthhee  ccaassee  ooff  aann  iinnddiivviidduuaall  wwhhoo  iiss  aann  eemmppllooyyeeee,,  tthhee  
pprriinncciippaall  ppllaaccee  ooff  bbuussiinneessss  ooff  tthhee  

iinnddiivviidduuaall’’ss  eemmppllooyyeerr  iiss  llooccaatteedd  oouuttssiiddee  tthhee  CCiittyy  ooff  CChheevviioott  aanndd  
tthhee  iinnddiivviidduuaall  ppaayyss  ttaaxx  oonn  ccoommppeennssaattiioonn  ddeessccrriibbeedd  iinn  ((22))  ooff  tthhiiss  
sseeccttiioonn  ttoo  tthhee  cciittyy,,  iiff  aannyy,,  iinn  wwhhiicchh  tthhee  eemmppllooyyeerr’’ss  pprriinncciippaall  ppllaaccee  
ooff  bbuussiinneessss  iiss  llooccaatteedd,,  aanndd  nnoo  ppoorrttiioonn  ooff  tthhaatt  ttaaxx  iiss  rreeffuunnddeedd  ttoo  
tthhee  iinnddiivviidduuaall;;  

((44))  tthhee  iinnddiivviidduuaall  iiss  nnoott  aa  pprrooffeessssiioonnaall  eenntteerrttaaiinneerr  oorr  
pprrooffeessssiioonnaall  aatthhlleettee,,  tthhee  pprroommootteerr  ooff  aa  

pprrooffeessssiioonnaall  eenntteerrttaaiinnmmeenntt  oorr  ssppoorrttss  eevveenntt,,  oorr  aann  eemmppllooyyeeee  ooff  
ssuucchh  aa  pprroommootteerr,,  aallll  aass  mmaayy  bbee  rreeaassoonnaabbllyy  ddeeffiinneedd  bbyy  tthhee  CCiittyy  ooff  
CChheevviioott  
  
SSEECCTTIIOONN  3366..2211  $$115500  DDEEMMIINNIIMMUUSS  RRUULLEE..  ((CCoolllleeccttiioonn  ooff  TTaaxx  aatt  tthhee  SSoouurrccee,,  DDuuttyy  
ooff  WWiitthhhhoollddiinngg))  
  

((AA))  AA  nnoonnrreessiiddeenntt  eemmppllooyyeerr,,  aaggeenntt  ooff  ssuucchh  aann  eemmppllooyyeerr,,  oorr  ootthheerr  
ppaayyeerr  tthhaatt  iiss  nnoott  ssiittuuaatteedd  iinn  tthhee  

CCiittyy  ooff  CChheevviioott  sshhaallll  nnoott  bbee  rreeqquurreedd  ttoo  ddeedduucctt  aanndd  wwiitthhhhoolldd  
ttaaxxeess  ffrroomm  tthhee  ttaaxxaabbllee  iinnccoommee  ooff  aann  iinnddiivviidduuaall  uunnlleessss  tthhee  ttoottaall  
aammoouunntt  ooff  ttaaxx  rreeqquuiirreedd  ttoo  bbee  ddeedduucctteedd  aanndd  wwiitthhhheelldd  ffoorr  tthhee  CCiittyy  
ooff  CChheevviioott  oonn  aaccccoouunntt  ooff  aallll  ooff  tthhee  eemmppllooyyeerr’’ss  eemmppllooyyeeeess  oorr  aallll  
ooff  tthhee  ootthheerr  ppaayyeerr’’ss  ppaayyeeeess  eexxcceeeeddss  oonnee  hhuunnddrreedd  ffiiffttyy  ddoollllaarrss  
(($$115500))  ffoorr  aa  ccaalleennddaarr  yyeeaarr..  

((BB))  IIff  tthhee  ttoottaall  aammoouunntt  ooff  ttaaxx  rreeqquuiirreedd  ttoo  bbee  ddeedduucctteedd  aanndd  
wwiitthhhheelldd  oonn  aaccccoouunntt  ooff  aallll  ooff  tthhee    

nnoonnrreessiiddeenntt  eemmppllooyyeerr’’ss  eemmppllooyyeeeess  oorr  aallll  ooff  tthhee  ootthheerr  ppaayyeerr’’ss  
ppaayyeeeess  eexxcceeeeddss  oonnee  hhuunnddrreedd    
ffiiffttyy  ddoollllaarrss  (($$115500))  ffoorr  aa  ccaalleennddaarr  yyeeaarr,,  tthhee  eemmppllooyyeerr,,  aaggeenntt  ooff  
ssuucchh  aass  eemmppllooyyeerr  oorr  ootthheerr  ppaayyeerr  mmuusstt  ddeedduucctt  aanndd  wwiitthhhhoolldd  ttaaxxeess  
iinn  eeaacchh  eennssuuiinngg  yyeeaarr  eevveenn  iiff  tthhee  aammoouunntt  rreeqquuiirreedd  ttoo  bbee  ddeedduucctteedd  
aanndd  wwiitthhhheelldd  iinn  eeaacchh  ooff  tthhoossee  eennssuuiinngg  yyeeaarrss  iiss  oonnee  hhuunnddrreedd  ffiiffttyy  
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ddoollllaarrss  (($$115500))  oorr  lleessss,,  uunnttiill  ssuucchh  ttiimmee  tthhaatt  tthhee  ttaaxx  ssoo  ddeedduucctteedd  
aanndd  wwiitthhhheelldd  iiss  oonnee  hhuunnddrreedd  ffiiffttyy  ddoollllaarrss  (($$115500))  oorr  lleessss  ffoorr  
tthhrreeee  ((33))  ccoonnsseeccuuttiivvee  yyeeaarrss..  
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RRRRRRRRUUUUUUUULLLLLLLLEEEEEEEESSSSSSSS        AAAAAAAANNNNNNNNDDDDDDDD        RRRRRRRREEEEEEEEGGGGGGGGUUUUUUUULLLLLLLLAAAAAAAATTTTTTTTIIIIIIIIOOOOOOOONNNNNNNNSSSSSSSS  

    
  117711..2211  DDEEFFIINNIITTIIOONNSS..  
  ((aa))  AAss  uusseedd  iinn  tthheessee  RRuulleess  aanndd  RReegguullaattiioonnss  ((SSeeccttiioonnss  117711..2211  
tthhrroouugghh  117711..3300)),,  tthhee  ffoolllloowwiinngg  wwoorrddss  sshhaallll  hhaavvee  tthhee  mmeeaanniinngg  
aassccrriibbeedd  ttoo  tthheemm  hheerreeiinn,,  eexxcceepptt  aass  aanndd  iiff  tthhee  ccoonntteexxtt  cclleeaarrllyy  
iinnddiiccaatteess  oorr  rreeqquuiirreess  aa  ddiiffffeerreenntt  mmeeaanniinngg..  
    ((11))  ""BBooaarrdd""  mmeeaannss  tthhee  BBooaarrdd  ooff  RReevviieeww  pprroovviiddeedd  ffoorr  bbyy  

SSeeccttiioonn  117711..1133..  
    ((22))  ""BBuussiinneessss""  mmeeaannss  aann  eenntteerrpprriissee,,  aaccttiivviittyy,,  pprrooffeessssiioonn  oorr  

uunnddeerrttaakkiinngg  ooff  aannyy  nnaattuurree  ccoonndduucctteedd  ffoorr  pprrooffiitt  oorr  
oorrddiinnaarriillyy  ccoonndduucctteedd  ffoorr  pprrooffiitt  wwhheetthheerr  bbyy  aann  iinnddiivviidduuaall,,  
ppaarrttnneerrsshhiipp,,  aassssoocciiaattiioonn,,  ccoorrppoorraattiioonn  oorr  aannyy  ootthheerr  
eennttiittyy..    TThhee  oorrddiinnaarryy  aaddmmiinniissttrraattiioonn  ooff  aa  ddeecceeddeenntt''ss  
eessttaattee  bbyy  tthhee  eexxeeccuuttoorr  oorr  aaddmmiinniissttrraattoorr,,  aanndd  tthhee  mmeerree  
ccuussttooddyy,,  ssuuppeerrvviissiioonn  aanndd  mmaannaaggeemmeenntt  ooff  ttrruusstt  pprrooppeerrttyy  
uunnddeerr  ppaassssiivvee  ttrruusstt,,  wwhheetthheerr  iinntteerrvviivvooss  oorr  
tteessttaammeennttaarryy,,  uunnaaccccoommppaanniieedd  bbyy  tthhee  aaccttuuaall  ooppeerraattiioonn  ooff  
aa  bbuussiinneessss  aass  hheerreeiinn  ddeeffiinneedd  sshhaallll  nnoott  bbee  ccoonnssttrruueedd  aass  
tthhee  ooppeerraattiioonn  ooff  aa  bbuussiinneessss..  

    ((33))  ""BBuussiinneessss  aallllooccaattiioonn""  mmeeaannss  tthhee  ppoorrttiioonn  ooff  nneett  pprrooffiittss  ttoo  
bbee  aallllooccaatteedd  ttoo  tthhee  MMuunniicciippaalliittyy  aass  hhaavviinngg  bbeeeenn  mmaaddee  iinn  
tthhee  MMuunniicciippaalliittyy,,  eeiitthheerr  uunnddeerr  sseeppaarraattee  aaccccoouunnttiinngg  
mmeetthhoodd,,  oorr  uunnddeerr  tthhee  tthhrreeee  ffaaccttoorr  ffoorrmmuullaa  ooff  pprrooppeerrttyy,,  
ppaayyrroollll  aanndd  ssaalleess,,  pprroovviiddeedd  ffoorr  iinn  SSeeccttiioonn  117711..0033..  

    ((44))  ""DDoommiicciillee""  mmeeaannss  aa  pprriinncciippaall  rreessiiddeennccee  tthhaatt  tthhee  ttaaxxppaayyeerr  
iinntteennddss  ttoo  uussee  ffoorr  aann  iinnddeeffiinniittee  ttiimmee  aanndd  ttoo  wwhhiicchh  
wwhheenneevveerr  hhee  iiss  aabbsseenntt  hhee  iinntteennddss  ttoo  rreettuurrnn..    AA  ddoommiicciillee  
oonnccee  aaccqquuiirreedd  iiss  pprreessuummeedd  ttoo  ccoonnttiinnuuee  uunnttiill  iitt  iiss  sshhoowwnn  
ttoo  hhaavvee  bbeeeenn  cchhaannggeedd..    IInntteennttiioonn  ttoo  cchhaannggee  ddoommiicciillee  wwiillll  
nnoott  eeffffeecctt  ssuucchh  aa  cchhaannggee  uunnlleessss  aaccccoommppaanniieedd  bbyy  aaccttuuaall  
rreemmoovvaall..    WWhheerree  aa  cchhaannggee  ooff  ddoommiicciillee  iiss  aalllleeggeedd,,  tthhee  
bbuurrddeenn  ooff  pprroovviinngg  iitt  rreessttss  uuppoonn  tthhee  ppeerrssoonn  mmaakkiinngg  tthhee  
aalllleeggaattiioonn..  

    ((55))  ""EEmmppllooyyeeee""  mmeeaannss  oonnee  wwhhoo  wwoorrkkss  ffoorr  wwaaggeess,,  ssaallaarryy,,  
ccoommmmiissssiioonn  oorr  ootthheerr  ttyyppee  ooff  ccoommppeennssaattiioonn  iinn  tthhee  sseerrvviiccee  
ooff  aann  eemmppllooyyeerr..    AAnnyy  ppeerrssoonn  uuppoonn  wwhhoomm  aann  eemmppllooyyeerr  iiss  
rreeqquuiirreedd  ttoo  wwiitthhhhoolldd  ffoorr  eeiitthheerr  FFeeddeerraall  iinnccoommee  oorr  ssoocciiaall  
sseeccuurriittyy  oorr  oonn  wwhhoossee  aaccccoouunntt  ppaayymmeennttss  aarree  mmaaddee  uunnddeerr  
tthhee  OOhhiioo  WWoorrkkeerrss''  CCoommppeennssaattiioonn  llaaww  sshhaallll  pprriimmaa  ffaacciiee  bbee  
aann  eemmppllooyyeeee..  

    ((66))  ""EEmmppllooyyeerr""  mmeeaannss  aann  iinnddiivviidduuaall,,  ppaarrttnneerrsshhiipp,,  aassssoocciiaattiioonn,,  
ccoorrppoorraattiioonn  ((iinncclluuddiinngg  aa  ccoorrppoorraattiioonn  nnoott  ffoorr  pprrooffiitt)),,  
ggoovveerrnnmmeennttaall  aaggeennccyy,,  bbooaarrdd,,  bbooddyy,,  bbuurreeaauu,,  ddeeppaarrttmmeenntt,,  
ssuubbddiivviissiioonn  oorr  uunniitt  oorr  aannyy  ootthheerr  eennttiittyy,,  wwhhoo  oorr  tthhaatt  
eemmppllooyyss  oonnee  oorr  mmoorree  ppeerrssoonnss  oonn  aa  ssaallaarryy,,  wwaaggee,,  
ccoommmmiissssiioonn  oorr  ootthheerr  ccoommppeennssaattiioonn  bbaassiiss  wwhheetthheerr  oorr  nnoott  
ssuucchh  eemmppllooyyeerr  iiss  eennggaaggeedd  iinn  bbuussiinneessss..    IItt  ddooeess  nnoott  
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iinncclluuddee  aa  ppeerrssoonn  wwhhoo  eemmppllooyyss  oonnllyy  ddoommeessttiicc  hheellpp  ffoorr  
ssuucchh  ppeerrssoonn''ss  pprriivvaattee  rreessiiddeennccee..  

    ((77))  ""FFllooaatteerr""  mmeeaannss  aann  eemmppllooyyeeee  wwhhoo  ddooeess  nnoott  wwoorrkk  aatt  aa  
ppllaaccee  ooff  bbuussiinneessss  ooff  hhiiss  eemmppllooyyeerr  aanndd//oorr  wwhhoo  rreegguullaarrllyy  
wwoorrkkss  iinn  ttwwoo  oorr  mmoorree  ttaaxxiinngg  mmuunniicciippaalliittiieess  dduurriinngg  aa  yyeeaarr..  

    ((88))  ""FFoorrmm  22110066""  mmeeaannss  IInntteerrnnaall  RReevveennuuee  SSeerrvviiccee  FFoorrmm  22110066  
ffiilleedd  bbyy  aa  ttaaxxppaayyeerr  ppuurrssuuaanntt  ttoo  tthhee  IInntteerrnnaall  RReevveennuuee  
SSeerrvviiccee  CCooddee..  

    ((99))  ""GGeenneerriicc  FFoorrmm""  mmeeaannss  aann  eelleeccttrroonniicc  oorr  ppaappeerr  ffoorrmm  
ddeessiiggnneedd  ffoorr  rreeppoorrttiinngg  eessttiimmaatteedd  mmuunniicciippaall  iinnccoommee  ttaaxxeess  
aanndd  aannnnuuaall  mmuunniicciippaall  iinnccoommee  ttaaxx  lliiaabbiilliittyy  tthhaatt  iiss  nnoott  
pprreessccrriibbeedd  bbyy  aa  ppaarrttiiccuullaarr  mmuunniicciippaall  ccoorrppoorraattiioonn  ffoorr  tthhee  
rreeppoorrttiinngg  ooff  tthhaatt  mmuunniicciippaall  ccoorrppoorraattiioonn''ss  ttaaxx  oonn  iinnccoommee..  

    ((1100))  ""GGrroouunndd  rreennttss""  mmeeaannss  ppaayymmeennttss  mmaaddee  bbyy  aa  lleesssseeee  ttoo  aa  
lleessssoorr  uunnddeerr  aa  ppeerrppeettuuaall  lleeaasseehhoolldd  wwhheerree  tthhee  lleessssoorr  
nneeiitthheerr  ppaayyss  tthhee  ttaaxxeess  oonn  tthhee  pprrooppeerrttyy  nnoorr  ppeerrffoorrmmss  
sseerrvviicceess  ooff  aannyy  ttyyppee  wwiitthh  rreessppeecctt  ttoo  tthhee  pprrooppeerrttyy..  

    ((1111))  ""IInnttaannggiibbllee  IInnccoommee""  mmeeaannss  iinnccoommee  ooff  aannyy  ooff  tthhee  
ffoolllloowwiinngg  ttyyppeess::    iinnccoommee  yyiieelldd,,  iinntteerreesstt,,  ddiivviiddeennddss,,  oorr  
ootthheerr  iinnccoommee  aarriissiinngg  ffrroomm  tthhee  oowwnneerrsshhiipp,,  ssaallee,,  eexxcchhaannggee,,  
oorr  ootthheerr  ddiissppoossiittiioonn  ooff  iinnttaannggiibbllee  pprrooppeerrttyy  iinncclluuddiinngg,,  
bbuutt  nnoott  lliimmiitteedd  ttoo,,  iinnvveessttmmeennttss,,  ddeeppoossiittss,,  mmoonneeyy,,  oorr  
ccrreeddiittss  aass  tthhoossee  tteerrmmss  aarree  ddeeffiinneedd  iinn  CChhaapptteerr  55770011..  ooff  
tthhee  OOhhiioo  RReevviisseedd  CCooddee..  

    ((1122))  ""IInntteerrnnaall  RReevveennuuee  CCooddee""  mmeeaannss  tthhee  IInntteerrnnaall  RReevveennuuee  
CCooddee  ooff  11998866,,  110000  SSttaatt..  22008855,,  2266  UU..SS..CC..  11,,  aass  aammeennddeedd..  

    ((1133))  ""IInntteerrnneett""  mmeeaannss  tthhee  iinntteerrnnaattiioonnaall  ccoommppuutteerr  nneettwwoorrkk  
ooff  bbootthh  ffeeddeerraall  aanndd  nnoonnffeeddeerraall  iinntteerrooppeerraabbllee  ppaacckkeett  
sswwiittcchheedd  ddaattaa  nneettwwoorrkkss,,  iinncclluuddiinngg  tthhee  ggrraapphhiiccaall  
ssuubbnneettwwoorrkk  kknnoowwnn  aass  tthhee  wwoorrlldd  wwiiddee  wweebb..  

    ((1144))  ""JJooiinntt  EEccoonnoommiicc  DDeevveellooppmmeenntt  DDiissttrriicctt""  mmeeaannss  ddiissttrriiccttss  
ccrreeaatteedd  uunnddeerr  tthhee  OOhhiioo  RReevviisseedd  CCooddee  SSeeccttiioonnss  771155..7700  aanndd  
771155..7711,,  aass  aammeennddeedd  ffrroomm  ttiimmee  ttoo  ttiimmee..  

    ((1155))  ""OOrrddiinnaannccee""  mmeeaannss  CChhaapptteerr  117711  ooff  tthhee  BBlluuee  AAsshh  
CCooddiiffiieedd  OOrrddiinnaanncceess..  

    ((1166))  ""OOtthheerr  PPaayyeerr""  mmeeaannss  aannyy  ppeerrssoonn  tthhaatt  ppaayyss  aann  iinnddiivviidduuaall  
aannyy  iitteemm  iinncclluuddeedd  iinn  tthhee  ttaaxxaabbllee  iinnccoommee  ooff  tthhee  iinnddiivviidduuaall,,  
ootthheerr  tthhaann  tthhee  iinnddiivviidduuaall''ss  eemmppllooyyeerr  oorr  tthhaatt  eemmppllooyyeerr''ss  
aaggeenntt..  

              ((1177))  ""PPeerrssoonn""  mmeeaannss  eevveerryy  nnaattuurraall  ppeerrssoonn,,  ppaarrttnneerrsshhiipp,,  
ffiidduucciiaarryy,,  aassssoocciiaattiioonn,,  ccoorrppoorraattiioonn  oorr  ootthheerr  eennttiittyy..    
WWhheenneevveerr  uusseedd  iinn  aa  ccllaauussee  pprreessccrriibbiinngg  oorr  iimmppoossiinngg  aa  
ppeennaallttyy,,  tthhee  tteerrmm  ""ppeerrssoonn""  aass  aapppplliieedd  ttoo  aannyy  aassssoocciiaattiioonn  
sshhaallll  mmeeaann  tthhee  ppaarrttnneerrss  oorr  mmeemmbbeerrss  tthheerreeooff,,  aanndd  aass  
aapppplliieedd  ttoo  aa  ccoorrppoorraattiioonn,,  tthhee  ooffffiicceerrss  tthheerreeooff,,  aanndd  iinn  tthhee  
ccaassee  ooff  aannyy  uunniinnccoorrppoorraatteedd  eennttiittyy  oorr  ccoorrppoorraattiioonn  nnoott  
hhaavviinngg  aannyy  ppaarrttnneerr,,  mmeemmbbeerr  oorr  ooffffiicceerr  wwiitthhiinn  tthhee  
MMuunniicciippaalliittyy,,  aannyy    eemmppllooyyeeee  oorr  aaggeenntt  ooff  ssuucchh  
uunniinnccoorrppoorraatteedd  eennttiittyy  oorr  ccoorrppoorraattiioonn  wwhhoo  ccaann  bbee  ffoouunndd  
wwiitthhiinn  tthhee  ccoorrppoorraattee  lliimmiittss  ooff  tthhee  MMuunniicciippaalliittyy..  
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                        ((1188))  ""PPrriinncciippaall  ppllaaccee  ooff  bbuussiinneessss"",,  iinn  tthhee  ccaassee  ooff  aannyy  
eemmppllooyyeerr  hhaavviinngg  iittss  hheeaaddqquuaarrtteerrss  aaccttiivviittiieess  aatt  aa  ppllaaccee  ooff  
bbuussiinneessss  wwiitthhiinn  aa  ttaaxxiinngg  mmuunniicciippaalliittyy,,  tthhee  tteerrmm  sshhaallll  mmeeaann  
tthhee  ppllaaccee  ooff  bbuussiinneessss  aatt  wwhhiicchh  tthhee  hheeaaddqquuaarrtteerrss  iiss  
ssiittuuaatteedd..    IInn  tthhee  ccaassee  ooff  aann  eemmppllooyyeerr  nnoott  hhaavviinngg  iittss  
hheeaaddqquuaarrtteerrss  aaccttiivviittiieess  aatt  aa  ppllaaccee  ooff  bbuussiinneessss  wwiitthhiinn  aa  
ttaaxxiinngg  mmuunniicciippaalliittyy,,  tthhee  tteerrmm  sshhaallll  mmeeaann  tthhee  llaarrggeesstt  
ppllaaccee  ooff  bbuussiinneessss  llooccaatteedd  iinn  aa  ttaaxxiinngg  mmuunniicciippaalliittyy..  

                        ((1199))  ""RReessiiddeenntt""  mmeeaannss  aa  ppeerrssoonn,,  wwhheetthheerr  aann  iinnddiivviidduuaall,,  
aassssoocciiaattiioonn,,  ccoorrppoorraattiioonn  oorr  ootthheerr  eennttiittyy  ddoommiicciilleedd  iinn  tthhee  
MMuunniicciippaalliittyy..    IInn  tthhee  ccaassee  ooff  aann  iinnddiivviidduuaall,,  ccoonnttiinnuuoouuss  
rreessiiddeennccee  wwiitthhiinn  tthhee  MMuunniicciippaalliittyy  ffoorr  tthhrreeee  ((33))  mmoonntthhss  oorr  
mmoorree  sshhaallll  pprriimmaa  ffaacciiee  ccoonnssttiittuuttee  ddoommiicciilliiaarryy  rreessiiddeennccee..  

    ((2200))  ""RReettuurrnn  PPrreeppaarreerr""  mmeeaannss  aannyy  ppeerrssoonn  ootthheerr  tthhaann  aa  
ttaaxxppaayyeerr  tthhaatt  iiss  aauutthhoorriizzeedd  bbyy  aa  ttaaxxppaayyeerr  ttoo  ccoommpplleettee  oorr  
ffiillee  aann  iinnccoommee  ttaaxx  rreettuurrnn,,  rreeppoorrtt,,  oorr  ootthheerr  ddooccuummeenntt  ffoorr  
oorr  oonn  bbeehhaallff  ooff  tthhee  ttaaxxppaayyeerr..  

    ((2211))  ""SScchheedduullee  CC""  mmeeaannss  IInntteerrnnaall  RReevveennuuee  SSeerrvviiccee  SScchheedduullee  
CC  ffiilleedd  bbyy  aa  ttaaxxppaayyeerr  ppuurrssuuaanntt  ttoo  tthhee  IInntteerrnnaall  RReevveennuuee  
CCooddee..  

            ((2222))  ""TTaaxxaabbllee  iinnccoommee""  mmeeaannss  wwaaggeess,,  ssaallaarriieess  aanndd  ootthheerr  
ccoommppeennssaattiioonn  ppaaiidd  bbyy  aann  eemmppllooyyeerr  oorr  eemmppllooyyeerrss  bbeeffoorree  
ddeedduuccttiioonnss  ooff  aannyy  kkiinndd,,  aanndd  tthhee  nneett  pprrooffiittss  ffrroomm  tthhee  
ooppeerraattiioonn  ooff  aa  bbuussiinneessss,,  pprrooffeessssiioonn  oorr  ootthheerr  eenntteerrpprriissee  
oorr  aaccttiivviittyy  aaddjjuusstteedd  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  pprroovviissiioonnss  ooff  
CChhaapptteerr  117711  aanndd  tthheessee  RRuulleess  aanndd  RReegguullaattiioonnss..  

              ((2233))  ""TTaaxxiinngg  mmuunniicciippaalliittyy""  mmeeaannss  aa  mmuunniicciippaalliittyy  lleevvyyiinngg  aa  
ttaaxx  oonn  iinnccoommee  eeaarrnneedd  bbyy  nnoonnrreessiiddeennttss  wwoorrkkiinngg  wwiitthhiinn  
ssuucchh  mmuunniicciippaalliittyy  aanndd  oonn  iinnccoommee  eeaarrnneedd  bbyy  iittss  rreessiiddeennttss..  

  
  ((bb))  TThhee  ssiinngguullaarr  sshhaallll  iinncclluuddee  tthhee  pplluurraall  aanndd  tthhee  mmaassccuulliinnee  
sshhaallll  iinncclluuddee  tthhee  ffeemmiinniinnee  aanndd  tthhee  nneeuutteerr..  
((OOrrdd..  22000000--8877..    PPaasssseedd  1111--99--0000..))  
  
  117711..2222  IIMMPPOOSSIITTIIOONN  OOFF  TTAAXX..  
  ((aa))  BBaasseess..   
    ((11))  RReessiiddeenntt  EEmmppllooyyeeee..  
      AA..  FFoorr  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  ddeetteerrmmiinniinngg  tthhee  ttaaxx  oonn  tthhee  

eeaarrnniinnggss  ooff  rreessiiddeenntt  ttaaxxppaayyeerrss  ttaaxxeedd  uunnddeerr  SSeeccttiioonn  
117711..0033((aa))((11)),,  tthhee  ssoouurrcceess  ooff  tthhee  eeaarrnniinnggss  aanndd  tthhee  ppllaaccee  
oorr  ppllaacceess  iinn  oorr  aatt  wwhhiicchh  tthhee  sseerrvviicceess  wweerree  rreennddeerreedd  
aarree  iimmmmaatteerriiaall..    AAllll  ssuucchh  eeaarrnniinnggss  wwhheerreevveerr  eeaarrnneedd  oorr  
ppaaiidd  aarree  ttaaxxaabbllee..  

      BB..  TThhee  ffoolllloowwiinngg  aarree  iitteemmss  wwhhiicchh  aarree  ssuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  ttaaxx  
iimmppoosseedd  bbyy  SSeeccttiioonn  117711..0033((aa))((11))::  

        11..0000  GGrroossss  ssaallaarriieess,,  wwaaggeess,,  bboonnuusseess  aanndd  iinncceennttiivvee  
ppaayymmeennttss  eeaarrnneedd  bbyy  aann  iinnddiivviidduuaall  wwhheetthheerr  
ddiirreeccttllyy  oorr  tthhrroouugghh  aann  aaggeenntt  aanndd  wwhheetthheerr  iinn  
ccaasshh  oorr  iinn  pprrooppeerrttyy  ffoorr  sseerrvviicceess  rreennddeerreedd  
dduurriinngg  tthhee  ttaaxx  ppeerriioodd  aass::  
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          11..0011  AAnn  ooffffiicceerr,,  
ddiirreeccttoorr  oorr  eemmppllooyyeeee  ooff  aa  ccoorrppoorraattiioonn  
((iinncclluuddiinngg  cchhaarriittaabbllee  aanndd  ootthheerr  nnoonn--pprrooffiitt  
oorrggaanniizzaattiioonnss)),,  jjooiinntt  ssttoocckk  aassssoocciiaattiioonn  oorr  jjooiinntt  
ssttoocckk  ccoommppaannyy;;  

          11..0022  AAnn  
eemmppllooyyeeee  ((aass  ddiissttiinngguuiisshheedd  ffrroomm  aa  ppaarrttnneerr  oorr  
mmeemmbbeerr))  ooff  aa  ppaarrttnneerrsshhiipp,,  lliimmiitteedd  ppaarrttnneerrsshhiipp  
oorr  aannyy  ffoorrmm  ooff  uunniinnccoorrppoorraatteedd  eenntteerrpprriissee  
oowwnneedd  bbyy  ttwwoo  oorr  mmoorree  ppeerrssoonnss;;  

          11..0033  AAnn  eemmppllooyyeeee  ((aass  
ddiissttiinngguuiisshheedd  ffrroomm  aa  pprroopprriieettoorr))  ooff  aa  bbuussiinneessss,,  
ttrraaddee  oorr  pprrooffeessssiioonn  ccoonndduucctteedd  bbyy  aann  iinnddiivviidduuaall  
oowwnneerr;;  

          11..0044  AAnn  ooffffiicceerr  oorr  
eemmppllooyyeeee  ((wwhheetthheerr  eelleecctteedd,,  aappppooiinntteedd  oorr  
ccoommmmiissssiioonneedd))  ooff  tthhee  UUnniitteedd  SSttaatteess  
GGoovveerrnnmmeenntt,,  oorr  aannyy  ooff  iittss  aaggeenncciieess;;  oorr  ooff  tthhee  
SSttaattee  ooff  OOhhiioo  oorr  aannyy  ooff  iittss  ppoolliittiiccaall  
ssuubbddiivviissiioonnss  oorr  aaggeenncciieess  tthheerreeooff;;  oorr  aannyy  
ffoorreeiiggnn  ccoouunnttrryy  oorr  ddeeppeennddeennccyy----eexxcceepptt  aass  
pprroovviiddeedd  iinn  SSeeccttiioonn  117711..0033((ee));;  

          11..0055  AAnn  eemmppllooyyeeee  ooff  aannyy  
ootthheerr  eennttiittyy  oorr  ppeerrssoonn,,  wwhheetthheerr  bbaasseedd  uuppoonn  
hhoouurrllyy,,  ddaaiillyy,,  wweeeekkllyy,,  sseemmii--mmoonntthhllyy,,  mmoonntthhllyy,,  
aannnnuuaall,,  uunniitt  ooff  pprroodduuccttiioonn  oorr  ppiieeccee  wwoorrkk  rraatteess;;  
aanndd  wwhheetthheerr  ppaaiidd  bbyy  aann  iinnddiivviidduuaall,,  ppaarrttnneerrsshhiipp,,  
aassssoocciiaattiioonn,,  ccoorrppoorraattiioonn  ((iinncclluuddiinngg  cchhaarriittaabbllee  
aanndd  ootthheerr  nnoonn--pprrooffiitt  ccoorrppoorraattiioonnss)),,  
ggoovveerrnnmmeennttaall  aaddmmiinniissttrraattiioonn,,  aaggeennccyy,,  
aauutthhoorriittyy,,  bbooaarrdd,,  bbooddyy,,  bbrraanncchh,,  bbuurreeaauu,,  
ddeeppaarrttmmeenntt,,  ddiivviissiioonn,,  ssuubbddiivviissiioonn,,  sseeccttiioonn  oorr  
uunniitt,,  oorr  aannyy  ootthheerr  eennttiittyy..  

        22..0000  CCoommmmiissssiioonnss  eeaarrnneedd  bbyy  aann  iinnddiivviidduuaall  ddiirreeccttllyy  oorr  
tthhrroouugghh  aann  aaggeenntt  aanndd  wwhheetthheerr  iinn  ccaasshh  oorr  iinn  
pprrooppeerrttyy  ffoorr  sseerrvviicceess  rreennddeerreedd,,  rreeggaarrddlleessss  ooff  
hhooww  ccoommppuutteedd  oorr  bbyy  wwhhoomm  oorr  wwhheerreessooeevveerr  ppaaiidd..  

          22..0011  IIff  aammoouunnttss  rreecceeiivveedd  
aass  aa  ddrraawwiinngg  aaccccoouunntt  eexxcceeeedd  tthhee  ccoommmmiissssiioonnss  
eeaarrnneedd,,  aanndd  tthhee  eexxcceessss  iiss  nnoott  ssuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  
ddeemmaanndd  ooff  tthhee  eemmppllooyyeerr  ffoorr  rreeppaayymmeenntt,,  tthhee  ttaaxx  
iiss  ppaayyaabbllee  oonn  tthhee  aammoouunnttss  rreecceeiivveedd  aass  aa  ddrraawwiinngg  
aaccccoouunntt..  

          22..0022  AAmmoouunnttss  rreecceeiivveedd  
ffrroomm  aann  eemmppllooyyeerr  ffoorr  eexxppeennsseess,,  aanndd  nnoott  aass  
ccoommppeennssaattiioonn  aanndd  uusseedd  aass  ssuucchh  bbyy  tthhee  
iinnddiivviidduuaall  rreecceeiivviinngg  tthheemm,,  aarree  nnoott  ddeeeemmeedd  ttoo  bbee  
ccoommppeennssaattiioonn  iiff  tthhee  eemmppllooyyeerr  ddeedduuccttss  ssuucchh  
eexxppeennsseess  oorr  aaddvvaanncceess  aass  ssuucchh  ffrroomm  hhiiss  ggrroossss  
iinnccoommee  ffoorr  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  ddeetteerrmmiinniinngg  hhiiss  nneett  
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pprrooffiittss  ttaaxxaabbllee  uunnddeerr  ffeeddeerraall  llaaww,,  aanndd  tthhee  
eemmppllooyyeeee  iiss  nnoott  rreeqquuiirreedd  ttoo  iinncclluuddee  ssuucchh  
rreecceeiippttss  aass  iinnccoommee  oonn  hhiiss  ffeeddeerraall  ttaaxx  rreettuurrnn..  

          22..0033  IIff  ccoommmmiissssiioonnss  aarree  
iinncclluuddeedd  iinn  tthhee  nneett  eeaarrnniinnggss  ooff  tthhee  ttrraaddee,,  
bbuussiinneessss,,  pprrooffeessssiioonn,,  eenntteerrpprriissee  oorr  aaccttiivviittyy  
ccaarrrriieedd  oonn  bbyy  aann  uunniinnccoorrppoorraatteedd  eennttiittyy  ooff  
wwhhiicchh  tthhee  iinnddiivviidduuaall  rreecceeiivviinngg  ssuucchh  ccoommmmiissssiioonn  
iiss  oowwnneerr  oorr  ppaarrtt  oowwnneerr,,  tthheeyy  sshhaallll  nnoott  bbee  
ttaaxxeedd  uunnddeerr  SSeeccttiioonn  117711..0033((aa))((11))..  

        33..0000  FFeeeess,,  uunnlleessss  ssuucchh  ffeeeess  aarree  pprrooppeerrllyy  iinncclluuddaabbllee  
aass  ppaarrtt  ooff  tthhee  nneett  pprrooffiittss  ooff  aa  ttrraaddee,,  bbuussiinneessss,,  
pprrooffeessssiioonn  oorr  eenntteerrpprriissee  rreegguullaarrllyy  ccaarrrriieedd  oonn  
bbyy  aann  uunniinnccoorrppoorraatteedd  eennttiittyy  oowwnneedd  oorr  ppaarrttllyy  
oowwnneedd  bbyy  ssuucchh  iinnddiivviidduuaall..  

        44..0000  OOtthheerr  ccoommppeennssaattiioonn,,  iinncclluuddiinngg  ttiippss,,  bboonnuusseess  oorr  
ggiiffttss  ooff  aannyy  ttyyppee,,  aanndd  iinncclluuddiinngg  ccoommppeennssaattiioonn  
ppaaiidd  ttoo  ddoommeessttiicc  sseerrvvaannttss,,  ccaassuuaall  eemmppllooyyeeeess  
aanndd  ootthheerr  ttyyppeess  ooff  eemmppllooyyeeeess..  

        55..0000  PPaayymmeennttss  mmaaddee  ttoo  aann  eemmppllooyyeeee  bbyy  aann  eemmppllooyyeerr  
aass  vvaaccaattiioonn  ppaayy  oorr  wwaaggeess  uunnddeerr  aannyy  ootthheerr  wwaaggee  
ccoonnttiinnuuaattiioonn  ppllaann  dduurriinngg  ppeerriiooddss  ooff  ddiissaabbiilliittyy  
oorr  ssiicckknneessss  aarree  ttaaxxaabbllee  wwhheenn  ppaaiidd..    PPaayymmeennttss  
mmaaddee  bbyy  tthhiirrdd  ppaarrttiieess  ((iinnssuurraannccee  ccoommppaanniieess))  ttoo  
aann  eemmppllooyyeeee  ffoorr  ssiicckk  oorr  ddiissaabbiilliittyy  ppaayy  aarree  
ttaaxxaabbllee  iiff  tthhee  aammoouunntt  aappppeeaarrss  oonn  aa  WW--22  ffoorrmm  
aanndd  tthhee  eemmppllooyyeerr  hhaass  ppaaiidd  tthhee  pprreemmiiuumm  ffoorr  tthhiiss  
iinnssuurraannccee  ccoovveerraaggee..  

        66..0000  SSuummss  ddeedduucctteedd  ffrroomm  ggrroossss  wwaaggeess  oorr  ootthheerr  
ccoommppeennssaattiioonn  ffoorr  rreettiirreemmeenntt  ppuurrppoosseess  
((ddeeffeerrrreedd  ccoommppeennssaattiioonn))  aarree  ttaaxxaabbllee..  

        77..0000  IIff  tthhee  iinnccoommee  aappppeeaarrss  oonn  aa  WW--22  ffoorrmm  aanndd  iiss  nnoott  
sshhoowwnn  ttoo  bbee  aann  eexxcceeppttiioonn  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  
ssuubbsseeccttiioonn  ((ff))  hheerreeooff  ((EExxcceeppttiioonnss)),,  iitt  sshhaallll  bbee  
ccoonnssiiddeerreedd  ootthheerr  ccoommppeennssaattiioonn  aanndd  tthheerreeffoorree  
ttaaxxaabbllee  ttoo  tthhee  iinnddiivviidduuaall..    TThhiiss  iinncclluuddeess,,  bbuutt  iiss  
nnoott  lliimmiitteedd  ttoo::  

          77..0011  TTiippss,,  bboonnuusseess,,  ffeeeess,,  
ggiiffttss  iinn  lliieeuu  ooff  ppaayy,,  ggrraattuuiittiieess..  

          77..0022  SSuupppplleemmeennttaall  
uunneemmppllooyymmeenntt  ppaayy,,  sseevveerraannccee  ppaayy..  

          77..0033  IInncceennttiivvee  ppaayy  aanndd  
ppaayy  ttoo  iinndduuccee  eeaarrllyy  rreettiirreemmeenntt..  

          77..0044  CCaarr  aalllloowwaannccee,,  
ppeerrssoonnaall  uussee  ooff  eemmppllooyyeerr--pprroovviiddeedd  vveehhiiccllee..  

          77..0055  GGrroouupp  tteerrmm  lliiffee  
iinnssuurraannccee  ttoo  tthhee  eexxtteenntt  ttaaxxaabbllee  ttoo  tthhee  FFeeddeerraall  
ggoovveerrnnmmeenntt..  



 30 

          77..0066  SSiicckk  ppaayy  wwhheetthheerr  
ppaaiidd  bbyy  tthhee  eemmppllooyyeerr  ttoo  tthhee  eemmppllooyyeeee  oorr  
tthhrroouugghh  aa  tthhiirrdd  ppaarrttyy..  

          77..0077  CCoonnttrriibbuuttiioonnss  bbyy  
aann  eemmppllooyyeeee  oorr  oonn  bbeehhaallff  ooff  aann  eemmppllooyyeeee  ffrroomm  
ggrroossss  wwaaggeess,,  iinnttoo  aann  eemmppllooyyeeee  oorr  tthhiirrdd  ppaarrttyy  
ttrruusstt  oorr  ppeennssiioonn  ppllaann  aass  ppeerrmmiitttteedd  bbyy  aannyy  
pprroovviissiioonn  ooff  tthhee  IInntteerrnnaall  RReevveennuuee  CCooddee  wwhhiicchh  
mmaayy  bbee  eexxcclluuddaabbllee  ffrroomm  ggrroossss  wwaaggeess  ffoorr  
FFeeddeerraall  iinnccoommee  ttaaxx  ppuurrppoosseess  ((440011KK  ppllaannss  aanndd  
ssiimmiillaarr  ppllaannss))..  

          77..0088  TThhee  vvaalluuee  ooff  
eemmppllooyyeerr  ssppoonnssoorreedd  ppllaannss  wwhhiicchh  ppeerrmmiitt  tthhee  
ppaarrttiicciippaanntt  ttoo  rreedduuccee  hhiiss  ttaaxxaabbllee  iinnccoommee  ffoorr  
FFeeddeerraall  ttaaxx  ppuurrppoosseess..    SSuucchh  aa  rreedduuccttiioonn  ddooeess  
nnoott  ccaauussee  tthhee  ggrroossss  wwaaggee  oorr  ssaallaarryy  ttoo  lloossee  iittss  
cchhaarraacctteerr  aass  aa  ggrroossss  wwaaggee  oorr  ssaallaarryy  ssuubbjjeecctt  
ttoo  tthhee  pprroovviissiioonnss  ooff  SSeeccttiioonn  117711..0033((aa))  
((ccaaffeetteerriiaa  ppllaannss  aanndd  tthhee  lliikkee))..  

          77..0099  TThhee  oorrddiinnaarryy  
iinnccoommee  ppoorrttiioonn  ooff  aa  ssttoocckk  ooppttiioonn  oorr  eemmppllooyyeeee  
ssttoocckk  ppuurrcchhaassee  ppllaann  ttoo  tthhee  eexxtteenntt  tthhaatt  iitt  iiss  
sshhoowwnn  oonn  tthhee  WW--22  aass  oorrddiinnaarryy  iinnccoommee  aanndd  iiss  
iinncclluuddaabbllee  oonn  tthhee  ttaaxxppaayyeerr''ss  FFeeddeerraall  iinnccoommee  
ttaaxx  rreettuurrnn..  

          77..1100  IInncceennttiivvee  ppaayymmeennttss,,  
nnoo  mmaatttteerr  hhooww  ddeessccrriibbeedd,,  iinncclluuddiinngg,,  bbuutt  nnoott  
lliimmiitteedd  ttoo  ppaayymmeennttss  ttoo  iinndduuccee  eeaarrllyy  rreettiirreemmeenntt..  

      CC..  WWhheerree  ccoommppeennssaattiioonn  iiss  ppaaiidd  oorr  rreecceeiivveedd  iinn  pprrooppeerrttyy,,  iittss  
ffaaiirr  mmaarrkkeett  vvaalluuee,,  aatt  tthhee  ttiimmee  ooff  rreecceeiipptt,,  sshhaallll  bbee  
ssuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  ttaaxx  aanndd  ttoo  wwiitthhhhoollddiinngg..    BBooaarrdd,,  llooddggiinngg  
aanndd  ssiimmiillaarr  iitteemmss  rreecceeiivveedd  bbyy  aann  eemmppllooyyeeee  iinn  lliieeuu  ooff  
aaddddiittiioonnaall  ccaasshh  ccoommppeennssaattiioonn  sshhaallll  bbee  iinncclluuddeedd  iinn  
eeaarrnniinnggss  aatt  tthheeiirr  ffaaiirr  mmaarrkkeett  vvaalluuee..  

        11..0000  IInn  tthhee  ccaassee  ooff  ddoommeessttiicc  aanndd  ootthheerr  eemmppllooyyeeeess  
wwhhoossee  dduuttiieess  rreeqquuiirree  tthheemm  ttoo  lliivvee  aatt  tthheeiirr  
ppllaaccee  ooff  eemmppllooyymmeenntt  oorr  aassssiiggnnmmeenntt,,  bbooaarrdd  aanndd  
llooddggiinngg  sshhaallll  nnoott  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  aass  wwaaggeess  oorr  
ccoommppeennssaattiioonn  eeaarrnneedd..  

    ((22))  NNoonnrreessiiddeenntt  EEmmppllooyyeeee..  
      AA..  IInn  tthhee  ccaassee  ooff  iinnddiivviidduuaallss  wwhhoo  aarree  nnoott  rreessiiddeennttss,,  tthheerree  

iiss  iimmppoosseedd  uunnddeerr  SSeeccttiioonn  117711..0033((aa))((22)),,  aa  ttaaxx  oonn  aallll  
ggrroossss  ssaallaarriieess,,  wwaaggeess,,  ccoommmmiissssiioonnss  aanndd  ootthheerr  
ccoommppeennssaattiioonn  eeaarrnneedd  ffoorr  wwoorrkk  ddoonnee  oorr  sseerrvviicceess  
ppeerrffoorrmmeedd  oorr  rreennddeerreedd  wwiitthhiinn  tthhee  MMuunniicciippaalliittyy  
wwhheetthheerr  ssuucchh  ccoommppeennssaattiioonn  oorr  rreemmuunneerraattiioonn  iiss  
rreecceeiivveedd  oorr  eeaarrnneedd  ddiirreeccttllyy  oorr  tthhrroouugghh  aann  aaggeenntt  aanndd  
wwhheetthheerr  ppaaiidd  iinn  ccaasshh  oorr  iinn  pprrooppeerrttyy..    TThhee  llooccaattiioonn  ooff  
tthhee  ppllaaccee  ffrroomm  wwhhiicchh  ppaayymmeenntt  iiss  mmaaddee  iiss  iimmmmaatteerriiaall..  
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      BB..  TThhee  iitteemmss  ssuubbjjeecctt  ttoo  ttaaxx  uunnddeerr  SSeeccttiioonn  117711..0033((aa))((22))  aarree  
tthhee  ssaammee  aass  tthhoossee  lliisstteedd  aanndd  ddeeffiinneedd  rreessppeeccttiinngg  aa  
rreessiiddeenntt  eemmppllooyyeeee..  

      CC..  TThhee  MMuunniicciippaalliittyy  sshhaallll  nnoott  ttaaxx  tthhee  ccoommppeennssaattiioonn  ooff  aann  
iinnddiivviidduuaall  iiff  aallll  ooff  tthhee  ffoolllloowwiinngg  aappppllyy::  

        11..  tthhee  iinnddiivviidduuaall  ddooeess  nnoott  rreessiiddee  iinn  tthhee  MMuunniicciippaalliittyy;;  
        22..  tthhee  ccoommppeennssaattiioonn  iiss  ppaaiidd  ffoorr  ppeerrssoonnaall  sseerrvviicceess  

ppeerrffoorrmmeedd  bbyy  tthhee  iinnddiivviidduuaall  iinn  tthhee  MMuunniicciippaalliittyy  oonn  
ttwweellvvee  ((1122))  oorr  ffeewweerr  ddaayyss  dduurriinngg  tthhee  ccaalleennddaarr  yyeeaarr;;  

        33..  iinn  tthhee  ccaassee  ooff  aann  iinnddiivviidduuaall  wwhhoo  iiss  aann  eemmppllooyyeeee,,  tthhee  
pprriinncciippaall  ppllaaccee  ooff  bbuussiinneessss  ooff  tthhee  iinnddiivviidduuaall''ss  
eemmppllooyyeerr  iiss  llooccaatteedd  oouuttssiiddee  tthhee  MMuunniicciippaalliittyy  aanndd  tthhee  
iinnddiivviidduuaall  ppaayyss  ttaaxx  oonn  ccoommppeennssaattiioonn  ddeessccrriibbeedd  iinn  iitteemm  
((22))  ooff  tthhiiss  sseeccttiioonn  ttoo  tthhee  cciittyy,,  iiff  aannyy,,  iinn  wwhhiicchh  tthhee  
eemmppllooyyeerr''ss  pprriinncciippaall  ppllaaccee  ooff  bbuussiinneessss  iiss  llooccaatteedd,,  
aanndd  nnoo  ppoorrttiioonn  ooff  tthhaatt  ttaaxx  iiss  rreeffuunnddeedd  ttoo  tthhee  
iinnddiivviidduuaall;;  

        44..  tthhee  iinnddiivviidduuaall  iiss  nnoott  aa  pprrooffeessssiioonnaall  eenntteerrttaaiinneerr  oorr  
pprrooffeessssiioonnaall  aatthhlleettee,,  tthhee  pprroommootteerr  ooff  aa  
pprrooffeessssiioonnaall  eenntteerrttaaiinnmmeenntt  oorr  ssppoorrttss  eevveenntt,,  oorr  aann  
eemmppllooyyeeee  ooff  ssuucchh  aa  pprroommootteerr,,  aallll  aass  mmaayy  bbee  
rreeaassoonnaabbllyy  ddeeffiinneedd  bbyy  tthhee  MMuunniicciippaalliittyy..  

      DD..  FFoorr  ppuurrppoosseess  ooff  tthhee  1122--ddaayy  ccaallccuullaattiioonn,,  ""DDaayy""  mmeeaannss  
aannyy  ppaarrtt  ooff  aa  2244--hhoouurr  ccaalleennddaarr  ddaayy  wwhheerree  
ccoommppeennssaattiioonn  iiss  eeaarrnneedd  iinn  tthhee  MMuunniicciippaalliittyy..  

      EE..  BBeeggiinnnniinngg  wwiitthh  tthhee  tthhiirrtteeeenntthh  ((1133))  ddaayy,,  tthhee  iinnddiivviidduuaall  
sshhaallll  nnoo  lloonnggeerr  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  aann  ooccccaassiioonnaall  eennttrraanntt  
aanndd  iiss  lliiaabbllee  ffoorr  ttaaxxeess  oonn  iinnccoommee  eeaarrnneedd  ffoorr  tthhee  ffiirrsstt  
ttwweellvvee  ((1122))  ddaayyss..  

      FF..  IInnccoommee  ttaaxx  wwiitthhhheelldd  bbyy  aa  nnoonnrreessiiddeenntt  eemmppllooyyeerr  aanndd  
ppaaiidd  ttoo  tthhee  MMuunniicciippaalliittyy  aass  aa  rreessuulltt  ooff  tthhee  eemmppllooyyeerr  
bbeeiinngg  ssuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  $$115500  ddeemmiinniimmuuss  pprroovviissiioonn  ccaannnnoott  
bbee  rreeffuunnddeedd  ttoo  aann  iinnddiivviidduuaall  uunnddeerr  tthhee  1122--ddaayy  
ooccccaassiioonnaall  eennttrryy  pprroovviissiioonn..  

  
    ((33))  AA..  IImmppoossiittiioonn  ooff  TTaaxx  oonn  NNeett  PPrrooffiittss  ooff  RReessiiddeenntt  

UUnniinnccoorrppoorraatteedd  BBuussiinneesssseess..  
        11..0000  TThhee  ttaaxx  iimmppoosseedd  oonn  rreessiiddeenntt  aassssoocciiaattiioonnss  oorr  

ootthheerr  uunniinnccoorrppoorraatteedd  eennttiittiieess  oowwnneedd  bbyy  ttwwoo  oorr  
mmoorree  ppeerrssoonnss  iiss  uuppoonn  tthhee  eennttiittiieess  rraatthheerr  tthhaann  
tthhee  iinnddiivviidduuaall  mmeemmbbeerrss  oorr  oowwnneerrss  tthheerreeooff,,  bbuutt  
tthhee  ttaaxx  iimmppoosseedd  oonn  aann  uunniinnccoorrppoorraatteedd  rreessiiddeenntt  
eennttiittyy  oowwnneedd  bbyy  oonnee  ppeerrssoonn  iiss  uuppoonn  tthhee  
iinnddiivviidduuaall  oowwnneerr..  

        22..0000  TThhee  ttaaxx  iimmppoosseedd  bbyy  SSeeccttiioonn  117711..0033((aa))((33))  iiss  
iimmppoosseedd  oonn  aallll  rreessiiddeenntt  uunniinnccoorrppoorraatteedd  
eennttiittiieess  hhaavviinngg  nneett  pprrooffiittss  aattttrriibbuuttaabbllee  ttoo  tthhee  
MMuunniicciippaalliittyy  uunnddeerr  tthhee  mmeetthhoodd  ooff  aallllooccaattiioonn  
pprroovviiddeedd  ffoorr,,  rreeggaarrddlleessss  ooff  wwhheerree  tthhee  oowwnneerr  
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oorr  oowwnneerrss  ooff  ssuucchh  rreessiiddeenntt  uunniinnccoorrppoorraatteedd  
bbuussiinneessss  eennttiittyy  rreessiiddee..  

        33..0000  RReessiiddeenntt  aassssoocciiaattiioonnss  oorr  uunniinnccoorrppoorraatteedd  
eennttiittiieess  oowwnneedd  eexxcclluussiivveellyy  bbyy  rreessiiddeennttss  ooff  tthhee  
MMuunniicciippaalliittyy  mmaayy  eelleecctt  ttoo  ddiissrreeggaarrdd  tthhee  mmeetthhoodd  
ooff  aallllooccaattiioonn  pprroovviiddeedd  ffoorr  aanndd  ppaayy  tthhee  ttaaxx  oonn  
tthheeiirr  eennttiirree  nneett  pprrooffiittss  iiff  nnoo  aallllooccaattiioonn  bbyy  tthhee  
eennttiittyy  ttoo  aannootthheerr  mmuunniicciippaalliittyy  eexxiissttss..    IInn  ssuucchh  
ccaassee,,  tthhee  ttaaxx  ppaaiidd  bbyy  tthhee  eennttiittyy  sshhaallll  
ccoonnssttiittuuttee  aallll  ttaaxx  dduuee  ffrroomm  tthhee  oowwnneerrss  oorr  
mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  eennttiittyy  ffoorr  tthheeiirr  ddiissttrriibbuuttiivvee  
sshhaarree  ooff  ssuucchh  nneett  pprrooffiittss;;  hhoowweevveerr,,  aann  
aaddddiittiioonnaall  rreettuurrnn  sshhaallll  bbee  rreeqquuiirreedd  ffrroomm  aannyy  
ssuucchh  oowwnneerr  oorr  mmeemmbbeerr  hhaavviinngg  ttaaxxaabbllee  iinnccoommee  
ootthheerr  tthhaann  tthhee  ddiissttrriibbuuttiivvee  sshhaarree  ooff  tthhee  nneett  
pprrooffiittss  ffrroomm  tthhee  eennttiittyy..  

        44..0000  TThhee  ttaaxx  iimmppoosseedd  sshhaallll  nnoott  aappppllyy  ttoo  iinnccoommee  
ddeerriivveedd  wwiitthhiinn  tthhee  MMuunniicciippaalliittyy  bbyy  aannyy  ppeerrssoonn  
ffrroomm  iinntteerrssttaattee  ccoommmmeerrccee  iiff  tthhee  oonnllyy  bbuussiinneessss  
aaccttiivviittiieess  wwiitthhiinn  tthhee  SSttaattee  ooff  OOhhiioo  bbyy  oorr  oonn  
bbeehhaallff  ooff  ssuucchh  ppeerrssoonn  aarree  eeiitthheerr  oorr  bbootthh  tthhee  
ffoolllloowwiinngg::  

          aa..  SSoolliicciittaattiioonn  ooff  oorrddeerrss  bbyy  ssuucchh  ppeerrssoonn,,  oorr  hhiiss  
rreepprreesseennttaattiivvee,,  iinn  tthhee  SSttaattee  ooff  OOhhiioo  ffoorr  ssaalleess  
ooff  ttaannggiibbllee  ppeerrssoonnaall  pprrooppeerrttyy,,  wwhhiicchh  oorrddeerrss  
aarree  sseenntt  oouuttssiiddee  tthhee  SSttaattee  ooff  OOhhiioo  ffoorr  
aapppprroovvaall  oorr  rreejjeeccttiioonn,,  aanndd,,  iiff  aapppprroovveedd,,  aarree  
ffiilllleedd  bbyy  sshhiippmmeenntt  oorr  ddeelliivveerryy  ffrroomm  aa  ppooiinntt  
oouuttssiiddee  tthhee  SSttaattee  ooff  OOhhiioo;;  aanndd  

          bb..  TThhee  ssoolliicciittaattiioonn  ooff  oorrddeerrss  bbyy  ssuucchh  ppeerrssoonn,,  oorr  
hhiiss  rreepprreesseennttaattiivvee  iinn  tthhee  SSttaattee  ooff  OOhhiioo,,  iinn  tthhee  
nnaammee  ooff  oorr  ffoorr  tthhee  bbeenneeffiitt  ooff  aa  pprroossppeeccttiivvee  
ccuussttoommeerr  ooff  ssuucchh  ppeerrssoonn,,  iiff  oorrddeerrss  bbyy  ssuucchh  
ccuussttoommeerr  ttoo  ssuucchh  ppeerrssoonn  ttoo  eennaabbllee  ssuucchh  
ccuussttoommeerr  ttoo  ffiillll  oorrddeerrss  rreessuullttiinngg  ffrroomm  ssuucchh  
ssoolliicciittaattiioonnss  aarree  oorrddeerrss  ddeessccrriibbeedd  iinn  
ssuubbsseeccttiioonn  aa..  aabboovvee;;  pprroovviiddeedd,,  hhoowweevveerr,,  tthhaatt  
tthhee  pprroovviissiioonnss  ooff  tthhiiss  ssuubbsseeccttiioonn  sshhaallll  nnoott  
aappppllyy  ttoo  aannyy  ccoorrppoorraattiioonn  wwhhiicchh  iiss  iinnccoorrppoorraatteedd  
uunnddeerr  tthhee  llaawwss  ooff  tthhee  SSttaattee  ooff  OOhhiioo  oorr  aannyy  
iinnddiivviidduuaall  wwhhoo  iiss  ddoommiicciilleedd  iinn  oorr  aa  rreessiiddeenntt  ooff  
tthhee  SSttaattee  ooff  OOhhiioo..    FFoorr  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  tthhiiss  
ssuubbsseeccttiioonn  aa  ppeerrssoonn  sshhaallll  nnoott  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  ttoo  
hhaavvee  eennggaaggeedd  iinn  aa  bbuussiinneessss  aaccttiivviittyy  wwiitthhiinn  tthhee  
SSttaattee  ooff  OOhhiioo  dduurriinngg  aannyy  ttaaxxaabbllee  yyeeaarr  mmeerreellyy  bbyy  
rreeaassoonn  ooff  ssaalleess  iinn  tthhee  SSttaattee  ooff  OOhhiioo,,  oorr  tthhee  
ssoolliicciittaattiioonn  ooff  oorrddeerrss  ffoorr  ssaalleess  wwiitthhiinn  tthhee  
SSttaattee  ooff  OOhhiioo,,  ooff  ttaannggiibbllee  ppeerrssoonnaall  pprrooppeerrttyy  
oonn  bbeehhaallff  ooff  ssuucchh  ppeerrssoonn  bbyy  oonnee  oorr  mmoorree  
iinnddeeppeennddeenntt  ccoonnttrraaccttoorrss  oorr  bbyy  rreeaassoonn  ooff  tthhee  
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mmaaiinntteennaannccee  ooff  aann  ooffffiiccee  wwiitthhiinn  tthhee  SSttaattee  ooff  
OOhhiioo  bbyy  oonnee  oorr  mmoorree  iinnddeeppeennddeenntt  ccoonnttrraaccttoorrss  
wwhhoossee  aaccttiivviittiieess  oonn  bbeehhaallff  ooff  ssuucchh  ppeerrssoonn  iinn  
tthhee  SSttaattee  ooff  OOhhiioo  ccoonnssiisstt  ssoolleellyy  ooff  mmaakkiinngg  
ssaalleess  oorr  ssoolliicciittiinngg  oorrddeerrss  ffoorr  ssaalleess  ooff  
ttaannggiibbllee  ppeerrssoonnaall  pprrooppeerrttyy..    FFoorr  tthhee  ppuurrppoossee  
ooff  tthhiiss  ssuubbsseeccttiioonn  tthhee  tteerrmm  ""iinnddeeppeennddeenntt  
ccoonnttrraaccttoorr""  mmeeaannss  aa  ccoommmmiissssiioonn  aaggeenntt,,  bbrrookkeerr,,  
oorr  ootthheerr  iinnddeeppeennddeenntt  ccoonnttrraaccttoorr  wwhhoo  iiss  
eennggaaggeedd  iinn  sseelllliinngg  oorr  ssoolliicciittiinngg  oorrddeerrss  ffoorr  
ssaalleess  ooff  ttaannggiibbllee  ppeerrssoonnaall  pprrooppeerrttyy  ffoorr  mmoorree  
tthhaann  oonnee  pprriinncciippaall  aanndd  wwhhoo  hhoollddss  hhiimmsseellff  oouutt  
aass  ssuucchh  iinn  tthhee  rreegguullaarr  ccoouurrssee  ooff  hhiiss  bbuussiinneessss  
aaccttiivviittiieess..    FFoorr  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  tthhiiss  ssuubbsseeccttiioonn,,  
tthhee  tteerrmm  ""rreepprreesseennttaattiivvee""  ddooeess  nnoott  iinncclluuddee  aann  
iinnddeeppeennddeenntt  ccoonnttrraaccttoorr..  

      BB..  IImmppoossiittiioonn  ooff  TTaaxx  oonn  RReessiiddeenntt''ss  DDiissttrriibbuuttiivvee  SShhaarree  ooff  
PPrrooffiittss  ooff  aa  RReessiiddeenntt  UUnniinnccoorrppoorraatteedd  BBuussiinneessss  EEnnttiittyy  
NNoott  AAttttrriibbuuttaabbllee  ttoo  tthhee  MMuunniicciippaalliittyy..  

        11..0000  AA  rreessiiddeenntt  iinnddiivviidduuaall  wwhhoo  iiss  aann  oowwnneerr  ooff  aa  
rreessiiddeenntt  uunniinnccoorrppoorraatteedd  eennttiittyy  sshhaallll  ppaayy  tthhee  
ttaaxx  oonn  hhiiss  eennttiirree  sshhaarree  ooff  nneett  pprrooffiittss  ooff  tthhee  
rreessiiddeenntt  uunniinnccoorrppoorraatteedd  bbuussiinneessss  eennttiittyy  
uunnlleessss  aallllooccaattiioonn  ttoo  aannootthheerr  mmuunniicciippaalliittyy  
eexxiissttss..    SSeeee  SSeeccttiioonn  117711..1155  ffoorr  ccrreeddiittss..  

        22..0000  IInn  tthhee  ccaassee  ooff  aa  rreessiiddeenntt  iinnddiivviidduuaall  ppaarrttnneerr  oorr  
ppaarrtt  oowwnneerr  ooff  aa  rreessiiddeenntt  uunniinnccoorrppoorraatteedd  
eennttiittyy,,  tthhee  ttaaxx  iiss  iimmppoosseedd  oonn  ssuucchh  iinnddiivviidduuaall''ss  
ddiissttrriibbuuttiivvee  sshhaarree  ooff  nneett  pprrooffiittss  nnoott  
aattttrriibbuuttaabbllee  ttoo  tthhee  MMuunniicciippaalliittyy  uunnddeerr  tthhee  
mmeetthhoodd  ooff  aallllooccaattiioonn  pprroovviiddeedd  ffoorr  iinn  SSeeccttiioonn  
117711..0033,,  aanndd  nnoott  ttaaxxeedd  aaggaaiinnsstt  tthhee  eennttiittyy..  

  
    ((44))  AA..  IImmppoossiittiioonn  ooff  TTaaxx  oonn  NNeett  PPrrooffiittss  ooff  NNoonnrreessiiddeenntt  

UUnniinnccoorrppoorraatteedd  BBuussiinneesssseess..  
        11..0000  IInn  tthhee  ccaassee  ooff  nnoonnrreessiiddeenntt  aassssoocciiaattiioonnss  oorr  

ootthheerr  uunniinnccoorrppoorraatteedd  eennttiittiieess,,  wwhheetthheerr  oorr  nnoott  
tthheeyy  hhaavvee  aann  ooffffiiccee  oorr  aannyy  ppllaaccee  ooff  bbuussiinneessss  iinn  
tthhee  MMuunniicciippaalliittyy,,  tthhee  ttaaxx  iiss  iimmppoosseedd  oonn  nneett  
pprrooffiittss  aattttrriibbuuttaabbllee  ttoo  tthhee  MMuunniicciippaalliittyy  uunnddeerr  
tthhee  mmeetthhoodd  ooff  aallllooccaattiioonn  pprroovviiddeedd  ffoorr  iinn  
SSeeccttiioonn  117711..0033..  

        22..0000  TThhee  ttaaxx  iimmppoosseedd  oonn  nnoonnrreessiiddeenntt  aassssoocciiaattiioonnss  oorr  
ootthheerr  uunniinnccoorrppoorraatteedd  eennttiittiieess  iiss  uuppoonn  tthhee  
eennttiittiieess  rraatthheerr  tthhaann  tthhee  iinnddiivviidduuaall  mmeemmbbeerrss  oorr  
oowwnneerrss  tthheerreeooff..  

        33..0000  TThhee  ttaaxx  iimmppoosseedd  bbyy  SSeeccttiioonn  117711..0033((aa))((33))AA..  iiss  
iimmppoosseedd  oonn  aallll  nnoonnrreessiiddeenntt  aassssoocciiaattiioonnss  aanndd  
ootthheerr  uunniinnccoorrppoorraatteedd  eennttiittiieess  hhaavviinngg  nneett  
pprrooffiittss  aattttrriibbuuttaabbllee  ttoo  tthhee  MMuunniicciippaalliittyy  uunnddeerr  
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tthhee  mmeetthhoodd  ooff  aallllooccaattiioonn  pprroovviiddeedd  ffoorr,,  
rreeggaarrddlleessss  ooff  wwhheerree  tthhee  oowwnneerr  oorr  oowwnneerrss  ooff  
ssuucchh  nnoonnrreessiiddeenntt  aassssoocciiaattiioonnss  oorr  
uunniinnccoorrppoorraatteedd  eennttiittiieess  rreessiiddee..  

        44..0000  NNoonnrreessiiddeenntt  uunniinnccoorrppoorraatteedd  eennttiittiieess  oowwnneedd  
eexxcclluussiivveellyy  bbyy  rreessiiddeennttss  ooff  tthhee  MMuunniicciippaalliittyy  
mmaayy  eelleecctt  ttoo  ddiissrreeggaarrdd  tthhee  mmeetthhoodd  ooff  
aallllooccaattiioonn  pprroovviiddeedd  ffoorr  aanndd  ppaayy  tthhee  ttaaxx  oonn  
tthheeiirr  eennttiirree  nneett  pprrooffiittss  iiff  nnoo  aallllooccaattiioonn  bbyy  tthhee  
eennttiittyy  ttoo  aannootthheerr  mmuunniicciippaalliittyy  eexxiissttss..    IInn  ssuucchh  
ccaassee,,  tthhee  ttaaxx  ppaaiidd  bbyy  tthhee  eennttiittyy  sshhaallll  
ccoonnssttiittuuttee  aallll  ttaaxx  dduuee  ffrroomm  tthhee  oowwnneerrss  oorr  
mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  eennttiittyy  ffoorr  tthheeiirr  ddiissttrriibbuuttiivvee  
sshhaarree  ooff  tthhee  nneett  pprrooffiittss;;  hhoowweevveerr,,  aa  rreettuurrnn  
sshhaallll  bbee  rreeqquuiirreedd  ffrroomm  ssuucchh  oowwnneerr  oorr  mmeemmbbeerr  
hhaavviinngg  ttaaxxaabbllee  iinnccoommee  ootthheerr  tthhaann  tthhee  
ddiissttrriibbuuttiivvee  sshhaarree  ooff  tthhee  nneett  pprrooffiittss  ffrroomm  tthhee  
eennttiittyy..  

      BB..  IImmppoossiittiioonn  ooff  TTaaxx  oonn  RReessiiddeenntt''ss  SShhaarree  ooff  PPrrooffiittss  ooff  aa  
NNoonnrreessiiddeenntt  UUnniinnccoorrppoorraatteedd  BBuussiinneessss  EEnnttiittyy  NNoott  
AAttttrriibbuuttaabbllee  ttoo  tthhee  MMuunniicciippaalliittyy..  

        11..0000  AA  rreessiiddeenntt  iinnddiivviidduuaall  wwhhoo  iiss  aann  oowwnneerr  ooff  aa  
nnoonnrreessiiddeenntt  uunniinnccoorrppoorraatteedd  bbuussiinneessss  eennttiittyy  
sshhaallll  ppaayy  tthhee  ttaaxx  oonn  hhiiss  eennttiirree  sshhaarree  ooff  nneett  
pprrooffiittss  ooff  tthhee  uunniinnccoorrppoorraatteedd  eennttiittyy,,  uunnlleessss  
aallllooccaattiioonn  ttoo  aannootthheerr  mmuunniicciippaalliittyy  eexxiissttss..  

        22..0000  IInn  tthhee  ccaassee  ooff  aa  rreessiiddeenntt  iinnddiivviidduuaall  ppaarrttnneerr  oorr  
ppaarrtt  oowwnneerr  ooff  aa  nnoonnrreessiiddeenntt  uunniinnccoorrppoorraatteedd  
eennttiittyy,,  tthhee  ttaaxx  iiss  iimmppoosseedd  oonn  ssuucchh  iinnddiivviidduuaall''ss  
ddiissttrriibbuuttiivvee  sshhaarree  ooff  nneett  pprrooffiittss  nnoott  
aattttrriibbuuttaabbllee  ttoo  tthhee  MMuunniicciippaalliittyy  uunnddeerr  tthhee  
mmeetthhoodd  ooff  aallllooccaattiioonn  pprroovviiddeedd  ffoorr  iinn  SSeeccttiioonn  
117711..0033,,  aanndd  nnoott  ttaaxxeedd  aaggaaiinnsstt  tthhee  eennttiittyy..  

  
  
  
    ((55))  IImmppoossiittiioonn  ooff  TTaaxx  oonn  NNeett  PPrrooffiittss  ooff  CCoorrppoorraattiioonnss..  
      AA..  IInn  tthhee  ccaassee  ooff  ccoorrppoorraattiioonnss,,  wwhheetthheerr  ddoommeessttiicc  oorr  

ffoorreeiiggnn  aanndd  wwhheetthheerr  oorr  nnoott  ssuucchh  ccoorrppoorraattiioonnss  hhaavvee  
aann  ooffffiiccee  oorr  ppllaaccee  ooff  bbuussiinneessss  iinn  tthhee  MMuunniicciippaalliittyy,,  tthhee  
ttaaxx  iiss  iimmppoosseedd  oonn  tthhee  nneett  pprrooffiittss  aattttrriibbuuttaabbllee  ttoo  tthhee  
MMuunniicciippaalliittyy  uunnddeerr  tthhee  ffoorrmmuullaa  oorr  sseeppaarraattee  
aaccccoouunnttiinngg  mmeetthhoodd  pprroovviiddeedd  ffoorr..  

      BB..  IInn  ddeetteerrmmiinniinngg  wwhheetthheerr  aa  ccoorrppoorraattiioonn  iiss  ccoonndduuccttiinngg  aa  
bbuussiinneessss  oorr  ootthheerr  aaccttiivviittyy  iinn  tthhee  MMuunniicciippaalliittyy,,  tthhee  
pprroovviissiioonnss  ooff  tthheessee  RReegguullaattiioonnss  sshhaallll  bbee  aapppplliiccaabbllee..  

      CC..  CCoorrppoorraattiioonnss  wwhhiicchh  aarree  rreeqquuiirreedd  bbyy  tthhee  pprroovviissiioonnss  ooff  
OOhhiioo  RR..CC..  55772277..3388  ttoo  55772277..4411,,  iinncclluussiivvee,,  ttoo  ppaayy  aann  
eexxcciissee  ttaaxx  iinn  aannyy  ttaaxxaabbllee  yyeeaarr,,  mmaayy  eexxcclluuddee  tthhaatt  ppaarrtt  
ooff  tthheeiirr  ggrroossss  rreecceeiippttss  uuppoonn  wwhhiicchh  tthhee  eexxcciissee  ttaaxx  iiss  
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ppaaiidd..    IInn  ssuucchh  ccaassee,,  eexxppeennsseess  iinnccuurrrreedd  iinn  tthhee  
pprroodduuccttiioonn  ooff  ssuucchh  ggrroossss  rreecceeiippttss  sshhaallll  nnoott  bbee  
ddeedduucctteedd  iinn  ccoommppuuttiinngg  nneett  pprrooffiittss  ssuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  ttaaxx  
iimmppoosseedd  bbyy  SSeeccttiioonn  117711..0033..  

    ((66))  AAmmpplliiffiiccaattiioonn..      
IInn  aammpplliiffiiccaattiioonn  ooff  tthhee  ddeeffiinniittiioonn  ccoonnttaaiinneedd  hheerreeiinn,,  bbuutt  
nnoott  iinn  lliimmiittaattiioonn  tthheerreeooff,,  tthhee  ffoolllloowwiinngg  aaddddiittiioonnaall  
iinnffoorrmmaattiioonn  rreessppeeccttiinngg  nneett  bbuussiinneessss  pprrooffiittss  iiss  ffuurrnniisshheedd..  

      AA..  NNeett  PPrrooffiittss..  
        11..0000  NNeett  pprrooffiittss  sshhoowwnn  oonn  rreettuurrnnss  ffiilleedd  ppuurrssuuaanntt  

ttoo  tthhiiss  cchhaapptteerr  mmuusstt  bbee  rreeccoonncciilleedd  wwiitthh  tthhee  
iinnccoommee  rreeppoorrtteedd  ttoo  tthhee  FFeeddeerraall  IInntteerrnnaall  
RReevveennuuee  SSeerrvviiccee..  

      BB..  GGrroossss  RReecceeiippttss..  
        11..0000  GGrroossss  rreecceeiippttss  sshhaallll  iinncclluuddee  bbuutt  nnoott  bbee  lliimmiitteedd  

ttoo  iinnccoommee  iinn  tthhee  ffoorrmm  ooff  ccoommmmiissssiioonnss,,  ffeeeess,,  
ccaappiittaall  ggaaiinnss,,  rreennttaallss  ffrroomm  rreeaall  aanndd  ttaannggiibbllee  
ppeerrssoonnaall  pprrooppeerrttyy,,  aanndd  ootthheerr  ccoommppeennssaattiioonn  
ffoorr  wwoorrkk  oorr  sseerrvviicceess  ppeerrffoorrmmeedd  oorr  rreennddeerreedd  
aass  wweellll  aass  iinnccoommee  ffrroomm  ssaalleess  ooff  ssttoocckk  iinn  ttrraaddee..  

        22..0000  FFrroomm  ggrroossss  rreecceeiippttss  tthheerree  sshhaallll  bbee  ddeedduucctteedd  
aalllloowwaabbllee  eexxppeennsseess  ttoo  aarrrriivvee  aatt  tthhee  nneett  
pprrooffiittss  ssuubbjjeecctt  ttoo  ttaaxx..  

      CC..  EExxppeennsseess..  
        11..0000  AAllll  oorrddiinnaarryy  aanndd  nneecceessssaarryy  eexxppeennsseess  ooff  ddooiinngg  

bbuussiinneessss,,  iinncclluuddiinngg  rreeaassoonnaabbllee  ccoommppeennssaattiioonn  
ppaaiidd  eemmppllooyyeeeess,,  sshhaallll  bbee  aalllloowweedd  bbuutt  nnoo  
ddeedduuccttiioonn  mmaayy  bbee  ccllaaiimmeedd  ffoorr  ssaallaarryy  oorr  
wwiitthhddrraawwaall  ooff  aa  pprroopprriieettoorr  oorr  ooff  tthhee  ppaarrttnneerrss,,  
mmeemmbbeerrss  oorr  ootthheerr  oowwnneerrss  ooff  aann  
uunniinnccoorrppoorraatteedd  bbuussiinneessss  oorr  eenntteerrpprriissee..  

          11..0011  IIff  nnoott  ccllaaiimmeedd  aass  ppaarrtt  ooff  tthhee  ccoosstt  ooff  ggooooddss  
ssoolldd  oorr  eellsseewwhheerree  iinn  tthhee  rreettuurrnn  ffiilleedd,,  tthheerree  
mmaayy  bbee  ccllaaiimmeedd  aanndd  aalllloowweedd  aa  rreeaassoonnaabbllee  
ddeedduuccttiioonn  ffoorr  ddeepprreecciiaattiioonn,,  ddeepplleettiioonn,,  
oobbssoolleesscceennccee,,  lloosssseess  rreessuullttiinngg  ffrroomm  tthheefftt  oorr  
ccaassuuaallttyy  nnoott  ccoommppeennssaatteedd  ffoorr  bbyy  iinnssuurraannccee  oorr  
ootthheerrwwiissee  ooff  pprrooppeerrttyy  uusseedd  iinn  tthhee  ttrraaddee  oorr  
bbuussiinneessss,,  bbuutt  tthhee  aammoouunntt  mmaayy  nnoott  eexxcceeeedd  tthhaatt  
rreeccooggnniizzeedd  ffoorr  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  tthhee  FFeeddeerraall  
iinnccoommee  ttaaxx..    PPrroovviiddeedd  hhoowweevveerr,,  tthhaatt  lloossss  oonn  tthhee  
ssaallee,,  eexxcchhaannggee  oorr  ootthheerr  ddiissppoossiittiioonn  ooff  
ddeepprreecciiaabbllee  pprrooppeerrttyy  oorr  rreeaall  eessttaattee,,  uusseedd  iinn  
tthhee  ttaaxxppaayyeerr''ss  bbuussiinneessss  sshhaallll  nnoott  eexxcceeeedd  tthhaatt  
rreeccooggnniizzeedd  ffoorr  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  tthhee  FFeeddeerraall  
iinnccoommee  ttaaxx..  

          11..0022  CCuurrrreenntt  aammoorrttiizzaattiioonn  ooff  eemmeerrggeennccyy  ffaacciilliittiieess  
uunnddeerr  tthhee  pprroovviissiioonnss  ooff  tthhee  IInntteerrnnaall  RReevveennuuee  
CCooddee,,  iiff  rreeccooggnniizzeedd  aass  ssuucchh  ffoorr  FFeeddeerraall  iinnccoommee  
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ttaaxx  ppuurrppoosseess,,  mmaayy  bbee  iinncclluuddeedd  aass  aann  eexxppeennssee  
ddeedduuccttiioonn  hheerreeuunnddeerr..  

          11..0033  WWhheerree  ddeepprreecciiaabbllee  pprrooppeerrttyy  iiss  vvoolluunnttaarriillyy  
ddeessttrrooyyeedd  tthhee  ccoosstt  ooff  ddeemmoolliittiioonn  ooff  tthhee  
bbuuiillddiinngg,,  lleessss  aannyy  iinnccrreeaassee  iinn  tthhee  vvaalluuee  ooff  tthhee  
llaanndd  ccaauusseedd  bbyy  ssuucchh  ddeemmoolliittiioonn,,  wwiillll  bbee  
aalllloowweedd  aass  aann  eexxppeennssee  aanndd  mmaayy  bbee  ccoommpplleetteellyy  
ttaakkeenn  iinn  tthhee  yyeeaarr  ooff  ddeemmoolliittiioonn  oorr  oovveerr  aa  ppeerriioodd  
ooff  nnoott  ttoo  eexxcceeeedd  ffiivvee  ((55))  yyeeaarrss..  

          11..0044  BBaadd  ddeebbttss  iinn  aa  rreeaassoonnaabbllee  aammoouunntt  mmaayy  bbee  
aalllloowweedd  iinn  tthhee  yyeeaarr  aasscceerrttaaiinneedd  wwoorrtthhlleessss  aanndd  
cchhaarrggeedd  ooffff,,  oorr  aatt  tthhee  ddiissccrreettiioonn  ooff  tthhee  TTaaxx  
CCoommmmiissssiioonneerr  ((iiff  tthhee  rreesseerrvvee  mmeetthhoodd  iiss  uusseedd)),,  aass  
rreeaassoonnaabbllee  aaddddiittiioonn  ttoo  tthhee  rreesseerrvvee  mmaayy  bbee  
ccllaaiimmeedd,,  bbuutt  iinn  nnoo  eevveenntt  sshhaallll  tthhee  aammoouunntt  
eexxcceeeedd  tthhee  aammoouunntt  aalllloowwaabbllee  ffoorr  FFeeddeerraall  
iinnccoommee  ttaaxx  ppuurrppoosseess..  

          11..0055  OOnnllyy  ttaaxxeess  ddiirreeccttllyy  ccoonnnneecctteedd  wwiitthh  tthhee  
bbuussiinneessss  mmaayy  bbee  ccllaaiimmeedd  aass  aa  ddeedduuccttiioonn..    IIff  ffoorr  
aannyy  rreeaassoonn  tthhee  iinnccoommee  ffrroomm  pprrooppeerrttyy  iiss  nnoott  
ssuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  ttaaxx,,  tthheenn  ttaaxxeess  oonn  aanndd  ootthheerr  
eexxppeennsseess  ooff  ssuucchh  pprrooppeerrttyy  aarree  nnoott  ddeedduuccttiibbllee..    
IInn  aannyy  eevveenntt,,  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ttaaxxeess  aarree  nnoott  
ddeedduuccttiibbllee  ffrroomm  iinnccoommee::    ((11))  TThhee  ttaaxx  uunnddeerr  
CChhaapptteerr  117711;;  ((22))  FFeeddeerraall  oorr  ootthheerr  ttaaxxeess  bbaasseedd  
uuppoonn  iinnccoommee;;  ((33))  GGiifftt,,  eessttaattee  oorr  iinnhheerriittaannccee  
ttaaxxeess;;  aanndd  ((44))  TTaaxxeess  ffoorr  llooccaall  bbeenneeffiitt  oorr  
iimmpprroovveemmeennttss  ttoo  pprrooppeerrttyy  wwhhiicchh  tteenndd  ttoo  
aapppprreecciiaattee  tthhee  vvaalluuee  tthheerreeooff..  

          11..0066  IInn  ggeenneerraall  nnoonnttaaxxaabbllee  iinnccoommee  aanndd  eexxppeennsseess  
iinnccuurrrreedd  iinn  ccoonnnneeccttiioonn  tthheerreewwiitthh  aarree  nnoott  ttoo  bbee  
ccoonnssiiddeerreedd  iinn  ddeetteerrmmiinniinngg  nneett  pprrooffiittss..    IInnccoommee  
ffrroomm  iinnttaannggiibblleess,,  bbyy  wwaayy  ooff  ddiivviiddeennddss,,  iinntteerreesstt  
aanndd  tthhee  lliikkee,,  sshhaallll  nnoott  bbee  iinncclluuddeedd  iiff  ssuucchh  
iinnccoommee  iiss  ssuubbjjeecctt  ttoo  ttaaxxaattiioonn  uunnddeerr  tthhee  
iinnttaannggiibbllee  ppeerrssoonnaall  pprrooppeerrttyy  llaawwss  ooff  tthhee  SSttaattee  
ooff  OOhhiioo  oorr  iiss  ssppeecciiffiiccaallllyy  eexxeemmpptt  ffrroomm  ttaaxxaattiioonn  
uunnddeerr  ssuucchh  llaaww..  

          11..0077  EExxppeennsseess  aattttrriibbuuttaabbllee  ttoo  nnoonnttaaxxaabbllee  iinnccoommee  
sshhaallll  nnoott  bbee  aalllloowweedd..    WWhheerree  nnoo  rreeccoorrdd  ooff  
ssuucchh  eexxppeennsseess  iiss  kkeepptt,,  ffiivvee  ppeerrcceenntt  ((55%%))  ooff  tthhee  
nnoonnttaaxxaabbllee  iinnccoommee  wwiillll  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  aass  
eexxppeennsseess  aapppplliiccaabbllee..    HHoowweevveerr,,  wwhheerree  iinntteerreesstt  
iinnccoommee  iiss  eeqquuaall  ttoo  oorr  ggrreeaatteerr  tthhaann  ttwweennttyy--ffiivvee  
ppeerrcceenntt  ((2255%%))  ooff  nneett  iinnccoommee,,  aanndd  iinntteerreesstt  
eexxppeennsseess  aarree  ccllaaiimmeedd,,  tthhee  eexxppeennsseess  
aattttrriibbuuttaabbllee  ttoo  nnoonnttaaxxaabbllee  iinnccoommee  sshhaallll  bbee  
ffiiffttyy  ppeerrcceenntt  ((5500%%))  ooff  tthhee  iinntteerreesstt  iinnccoommee  oorr  
ffiivvee  ppeerrcceenntt  ((55%%))  ooff  tthhee  ttoottaall  nnoonnttaaxxaabbllee  
iinnccoommee  rreeppoorrtteedd,,  wwhhiicchheevveerr  iiss  ggrreeaatteerr..  
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          11..0088  AAnn  eemmppllooyyeeee  wwhhoo  iiss  ppaaiidd  oonn  aa  ccoommmmiissssiioonn  oorr  
ootthheerr  ccoommppeennssaattiioonn  bbaassiiss  aanndd  wwhhoo  ppaayyss  hhiiss  
bbuussiinneessss  eexxppeennssee  ffrroomm  hhiiss  ccoommmmiissssiioonnss  oorr  
ootthheerr  ccoommppeennssaattiioonn,,  wwiitthhoouutt  rreeiimmbbuurrsseemmeenntt  
ffrroomm  hhiiss  eemmppllooyyeerr,,  mmaayy  ddeedduucctt  ffrroomm  hhiiss  ggrroossss  
ccoommmmiissssiioonnss  oorr  ootthheerr  ccoommppeennssaattiioonnss,,  bbuussiinneessss  
eexxppeennsseess  aalllloowweedd  bbyy  tthhee  IInntteerrnnaall  RReevveennuuee  
SSeerrvviiccee  ffoorr  FFeeddeerraall  iinnccoommee  ttaaxx  ppuurrppoosseess  bbuutt  
oonnllyy  ttoo  tthhee  eexxtteenntt  ssuucchh  eexxppeennsseess  aarree  iinnccuurrrreedd  
iinn  eeaarrnniinngg  ccoommmmiissssiioonnss  oorr  ootthheerr  ccoommppeennssaattiioonnss  
ssuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  ttaaxx  iimmppoosseedd  bbyy  CChhaapptteerr  117711..  

          11..0099  IInnccoommee  ffrroomm  tthhee  ssaallee  oorr  lleeaassee  ooff  mmiinneerraall  rriigghhttss  
aarree  nnoott  ttaaxxaabbllee  aanndd  eexxppeennsseess  oorr  lloossss  iinn  
ccoonnnneeccttiioonn  tthheerreewwiitthh  aarree  nnoott  ddeedduuccttiibbllee  ffoorr  
ttaaxx  ppuurrppoosseess  eexxcceepptt  iinn  ccaasseess  wwhheerree  tthhee  
ttaaxxppaayyeerr  ccoonndduuccttss  tthhee  aaccttiivviittiieess  bbyy  wwhhiicchh  tthhee  
mmiinneerraallss  aarree  eexxttrraacctteedd  ffrroomm  tthhee  llaanndd..  

          11..1100  FFuunnddss  aallllooccaatteedd  bbyy  aann  eemmppllooyyeerr  ttoo  aann  
eemmppllooyyeeee''ss  qquuaalliiffiieedd  pprrooffiitt  sshhaarriinngg,,  ppeennssiioonn  oorr  
rreettiirreemmeenntt  ffuunndd  aarree  nnoott  ttaaxxaabbllee  ttoo  tthhee  
eemmppllooyyeeee..  

  
    ((77))  RReennttaall  ffrroomm  RReeaall  PPrrooppeerrttyy..  
      AA..  TThhee  rreennttaall  ooff  rreeaall  eessttaattee  iiss  oorrddiinnaarriillyy  aa  bbuussiinneessss  

aaccttiivviittyy,,  aanndd  tthhee  iinnccoommee  ffrroomm  ssuucchh  rreennttaallss  iiss  ttaaxxaabbllee,,  
pprroovviiddeedd  hhoowweevveerr,,  wwhheerree  tthhee  ttaaxxppaayyeerr''ss  eennttiirree  rreennttaall  
aaccttiivviittyy  pprroodduucceess  ggrroossss  rreennttaallss  ooff  lleessss  tthhaann  ttwwoo  
hhuunnddrreedd  ffiiffttyy  ddoollllaarrss  (($$225500..0000))  ppeerr  mmoonntthh,,  iitt  wwiillll  bbee  
pprriimmaa--ffaacciiee  eevviiddeennccee  tthhaatt  ssuucchh  rreennttaall  aaccttiivviittiieess  aarree  
nnoott  aa  bbuussiinneessss  aaccttiivviittyy..    IIff  ggrroossss  rreennttaallss  eeqquuaall  oorr  
eexxcceeeedd  ttwwoo  hhuunnddrreedd  ffiiffttyy  ddoollllaarrss  (($$225500..0000))  ppeerr  mmoonntthh,,  
tthhee  eennttiirree  nneett  iinnccoommee  ffrroomm  rreennttaallss  iiss  ttaaxxaabbllee..    IInn  
ddeetteerrmmiinniinngg  tthhee  aammoouunntt  ooff  ggrroossss  mmoonntthhllyy  rreennttaall  ooff  
aannyy  rreeaall  pprrooppeerrttyy,,  ppeerriiooddss  dduurriinngg  wwhhiicchh,,  bbyy  rreeaassoonn  ooff  
vvaaccaannccyy  oorr  aannyy  ootthheerr  ccaauussee,,  rreennttaallss  aarree  nnoott  rreecceeiivveedd  
sshhaallll  nnoott  bbee  ttaakkeenn  iinnttoo  ccoonnssiiddeerraattiioonn  bbyy  tthhee  ttaaxxppaayyeerr..  

      BB..  RReennttaallss  rreecceeiivveedd  bbyy  aa  ttaaxxppaayyeerr  eennggaaggeedd  iinn  tthhee  bbuussiinneessss  
ooff  bbuuyyiinngg  aanndd  sseelllliinngg  rreeaall  eessttaattee  sshhaallll  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  
aass  ppaarrtt  ooff  bbuussiinneessss  iinnccoommee..  

      CC..  RReeaall  pprrooppeerrttyy,,  aass  tthhee  tteerrmm  iiss  uusseedd  iinn  tthheessee  RRuulleess  aanndd  
RReegguullaattiioonnss,,  sshhaallll  iinncclluuddee  ccoommmmeerrcciiaall  pprrooppeerrttyy,,  
rreessiiddeennttiiaall  pprrooppeerrttyy,,  ffaarrmm  pprrooppeerrttyy  aanndd  aannyy  aanndd  aallll  
ootthheerr  ttyyppeess  ooff  rreeaall  eessttaattee..  

      DD..  IInn  ddeetteerrmmiinniinngg  tthhee  ttaaxxaabbllee  iinnccoommee  ffrroomm  rreennttaallss,,  tthhee  
ddeedduuccttiibbllee  eexxppeennsseess  sshhaallll  bbee  ooff  tthhee  ssaammee  nnaattuurree,,  
eexxtteenntt  aanndd  aammoouunntt  aass  aarree  aalllloowweedd  bbyy  tthhee  IInntteerrnnaall  
RReevveennuuee  SSeerrvviiccee  ffoorr  FFeeddeerraall  iinnccoommee  ttaaxx  ppuurrppoosseess..  

      EE..  RReessiiddeennttss  ooff  tthhee  MMuunniicciippaalliittyy  aarree  ssuubbjjeecctt  ttoo  ttaaxxaattiioonn  
uuppoonn  tthhee  nneett  iinnccoommee  ffrroomm  rreennttaallss  ((ttoo  tthhee  eexxtteenntt  aabboovvee  
ssppeecciiffiieedd)),,  rreeggaarrddlleessss  ooff  tthhee  llooccaattiioonn  ooff  tthhee  rreeaall  
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pprrooppeerrttyy  oowwnneedd..    HHoowweevveerr,,  iiff  aannyy  ssuucchh  pprrooppeerrttyy  iiss  
llooccaatteedd  oouuttssiiddee  tthhee  MMuunniicciippaalliittyy,,  aanndd  iiss  ssuubbjjeecctt  ttoo  
aannootthheerr  mmuunniicciippaall  iinnccoommee  ttaaxx,,  ccrreeddiitt  sshhaallll  bbee  ccllaaiimmeedd  
iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  SSeeccttiioonn  117711..1155..  

      FF..  NNoonnrreessiiddeennttss  ooff  tthhee  MMuunniicciippaalliittyy  aarree  ssuubbjjeecctt  ttoo  ssuucchh  
ttaaxxaattiioonn  oonnllyy  iiff  tthhee  rreeaall  pprrooppeerrttyy  iiss  ssiittuuaatteedd  wwiitthhiinn  
tthhee  MMuunniicciippaalliittyy..  

      GG..  BBuussiinneesssseess  oowwnniinngg  oorr  mmaannaaggiinngg  rreeaall  eessttaattee  aarree  ttaaxxeedd  
oonnllyy  oonn  tthhaatt  ppoorrttiioonn  ooff  iinnccoommee  ddeerriivveedd  ffrroomm  pprrooppeerrttyy  
llooccaatteedd  iinn  tthhee  MMuunniicciippaalliittyy..  

    ((88))  PPaatteennttss  aanndd  CCooppyyrriigghhttss..  
      AA..  IInnccoommee  ffrroomm  ppaatteennttss  oorr  ccooppyyrriigghhttss  iiss  nnoott  ttoo  bbee  

iinncclluuddeedd  iinn  nneett  pprrooffiittss  ssuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  ttaaxx  iiff  tthhee  iinnccoommee  
ffrroomm  ssuucchh  ppaatteennttss  oorr  ccooppyyrriigghhttss  iiss  ssuubbjjeecctt  ttoo  SSttaattee  
IInnttaannggiibbllee  TTaaxx..    CCoonnvveerrsseellyy,,  ssuucchh  aa  SSttaattee  IInnttaannggiibbllee  
TTaaxx  iiss  nnoott  ddeedduuccttiibbllee  iinn  ddeetteerrmmiinniinngg  tthhee  MMuunniicciippaall  ttaaxx..    
SSuucchh  iitteemmss  sshhaallll  bbee  cclleeaarrllyy  ddiisscclloosseedd  oonn  aann  
aattttaacchhmmeenntt  ttoo  bbee  ffiilleedd  wwiitthh  tthhee  MMuunniicciippaall  ttaaxx  rreettuurrnn..  

      
    ((99))  RRooyyaallttiieess..  
      AA..  IInnccoommee  iinn  tthhee  ffoorrmm  ooff  rrooyyaallttiieess  iiss  ttaaxxaabbllee  iiff  tthhee  

ttaaxxppaayyeerr''ss  aaccttiivviittiieess  pprroodduucceedd  tthhee  ppuubblliiccaattiioonn  oorr  
ootthheerr  pprroodduucctt  tthhee  ssaallee  ooff  wwhhiicchh  pprroodduucceess  tthhee  
rrooyyaallttiieess..  

  
  ((bb))  AAllllooccaattiioonn  ooff  BBuussiinneessss  PPrrooffiittss..    AA  rreeqquueesstt  ttoo  cchhaannggee  tthhee  
mmeetthhoodd  ooff  aallllooccaattiioonn  sshhaallll  bbee  mmaaddee  iinn  wwrriittiinngg  bbeeffoorree  tthhee  eenndd  ooff  
tthhee  ttaaxx  yyeeaarr..  
  
  
    ((11))  SSeeppaarraattee  AAccccoouunnttiinngg  MMeetthhoodd..  
      AA..  TThhee  nneett  pprrooffiittss  aallllooccaabbllee  ttoo  tthhee  MMuunniicciippaalliittyy  ffrroomm  

bbuussiinneessss,,  pprrooffeessssiioonnaall  oorr  ootthheerr  aaccttiivviittiieess  ccoonndduucctteedd  
iinn  tthhee  MMuunniicciippaalliittyy  bbyy  ccoorrppoorraattiioonnss  oorr  uunniinnccoorrppoorraatteedd  
eennttiittiieess,,  wwhheetthheerr  rreessiiddeenntt  oorr  nnoonnrreessiiddeenntt,,  mmaayy  bbee  
ddeetteerrmmiinneedd  ffrroomm  tthhee  rreeccoorrddss  ooff  tthhee  ttaaxxppaayyeerr  iiff  
ttaaxxppaayyeerr  hhaass  bboonnaa  ffiiddee  rreeccoorrddss  wwhhiicchh  ddiisscclloossee  wwiitthh  
rreeaassoonnaabbllee  aaccccuurraaccyy  wwhhaatt  ppoorrttiioonn  ooff  hhiiss  nneett  pprrooffiittss  
iiss  aattttrriibbuuttaabbllee  ttoo  tthhaatt  ppaarrtt  ooff  hhiiss  aaccttiivviittiieess  ccoonndduucctteedd  
wwiitthhiinn  tthhee  MMuunniicciippaalliittyy..  

      BB..  IIff  tthhee  bbooookkss  aanndd  rreeccoorrddss  ooff  tthhee  ttaaxxppaayyeerr  aarree  uusseedd  aass  
tthhee  bbaassiiss  ooff  aappppoorrttiioonniinngg  nneett  pprrooffiittss  rraatthheerr  tthhaann  tthhee  
bbuussiinneessss  aallllooccaattiioonn  ffoorrmmuullaa,,  aa  ssttaatteemmeenntt  mmuusstt  
aaccccoommppaannyy  tthhee  rreettuurrnn  eexxppllaaiinniinngg  tthhee  mmaannnneerr  iinn  wwhhiicchh  
ssuucchh  aappppoorrttiioonnmmeenntt  iiss  mmaaddee  iinn  ssuuffffiicciieenntt  ddeettaaiill  ttoo  
eennaabbllee  tthhee  TTaaxx  CCoommmmiissssiioonneerr  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  wwhheetthheerr  tthhee  
nneett  pprrooffiittss  aattttrriibbuuttaabbllee  ttoo  tthhee  MMuunniicciippaalliittyy  aarree  
aappppoorrttiioonneedd  wwiitthh  rreeaassoonnaabbllee  aaccccuurraaccyy..  

      CC..  IInn  ddeetteerrmmiinniinngg  tthhee  iinnccoommee  aallllooccaabbllee  ttoo  tthhee  
MMuunniicciippaalliittyy  ffrroomm  tthhee  bbooookkss  aanndd  rreeccoorrddss  ooff  aa  
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ttaaxxppaayyeerr,,  aann  aaddjjuussttmmeenntt  mmaayy  bbee  mmaaddee  ffoorr  tthhee  
ccoonnttrriibbuuttiioonn  mmaaddee  ttoo  tthhee  pprroodduuccttiioonn  ooff  ssuucchh  iinnccoommee  
bbyy  hheeaaddqquuaarrtteerrss  aaccttiivviittiieess  ooff  tthhee  ttaaxxppaayyeerr,,  wwhheetthheerr  
ssuucchh  hheeaaddqquuaarrtteerrss  iiss  wwiitthhiinn  oorr  wwiitthhoouutt  tthhee  
MMuunniicciippaalliittyy..  

    ((22))  BBuussiinneessss  AAllllooccaattiioonn  PPeerrcceennttaaggee  MMeetthhoodd..  
      AA..  SStteepp  11::    AAsscceerrttaaiinn  tthhee  ppeerrcceennttaaggee  wwhhiicchh  tthhee  aavveerraaggee  

nneett  bbooookk  vvaalluuee  ooff  rreeaall  aanndd  ttaannggiibbllee  ppeerrssoonnaall  
pprrooppeerrttyy,,  iinncclluuddiinngg  lleeaasseehhoolldd  iimmpprroovveemmeennttss,,  oowwnneedd  oorr  
uusseedd  iinn  tthhee  bbuussiinneessss  aanndd  ssiittuuaatteedd  wwiitthhiinn  tthhee  
MMuunniicciippaalliittyy  iiss  ooff  tthhee  aavveerraaggee  nneett  bbooookk  vvaalluuee  ooff  aallll  
rreeaall  aanndd  ttaannggiibbllee  ppeerrssoonnaall  pprrooppeerrttyy  iinncclluuddiinngg  
lleeaasseehhoolldd  iimmpprroovveemmeennttss,,  oowwnneedd  oorr  uusseedd  iinn  tthhee  
bbuussiinneessss  wwhheerreevveerr  ssiittuuaatteedd,,  dduurriinngg  tthhee  ppeerriioodd  ccoovveerreedd  
bbyy  tthhee  rreettuurrnn..  

        11..0000  TThhee  ppeerrcceennttaaggee  ooff  tthhee  ttaaxxppaayyeerr''ss  rreeaall  aanndd  
ttaannggiibbllee  ppeerrssoonnaall  pprrooppeerrttyy  wwiitthhiinn  tthhee  
MMuunniicciippaalliittyy  iiss  ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  ddiivviiddiinngg  tthhee  
aavveerraaggee  nneett  bbooookk  vvaalluuee  ooff  ssuucchh  pprrooppeerrttyy  
wwiitthhiinn  tthhee  MMuunniicciippaalliittyy  ((wwiitthhoouutt  ddeedduuccttiioonn  ooff  
aannyy  iinnccuummbbrraanncceess))  bbyy  tthhee  aavveerraaggee  nneett  bbooookk  
vvaalluuee  ooff  aallll  ssuucchh  pprrooppeerrttyy  wwiitthhiinn  aanndd  wwiitthhoouutt  
tthhee  MMuunniicciippaalliittyy..    IInn  ddeetteerrmmiinniinngg  ssuucchh  
ppeerrcceennttaaggee,,  pprrooppeerrttyy  rreenntteedd  ttoo  tthhee  ttaaxxppaayyeerr  aass  
wweellll  aass  rreeaall  aanndd  ttaannggiibbllee  ppeerrssoonnaall  pprrooppeerrttyy  
oowwnneedd  bbyy  ttaaxxppaayyeerr  mmuusstt  bbee  ccoonnssiiddeerreedd..  

          11..0011  TThhee  nneett  bbooookk  vvaalluuee  ooff  rreeaall  aanndd  ttaannggiibbllee  
ppeerrssoonnaall  pprrooppeerrttyy  rreenntteedd  bbyy  tthhee  ttaaxxppaayyeerr  
sshhaallll  bbee  ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  mmuullttiippllyyiinngg  ggrroossss  
aannnnuuaall  rreennttss  bbyy  eeiigghhtt  ((88))..  

          11..0022  GGrroossss  rreennttss  mmeeaannss  tthhee  aaccttuuaall  ssuumm  ooff  mmoonneeyy  oorr  
ootthheerr  ccoonnssiiddeerraattiioonn  ppaayyaabbllee,,  ddiirreeccttllyy  oorr  
iinnddiirreeccttllyy  bbyy  tthhee  ttaaxxppaayyeerr  ffoorr  tthhee  uussee  oorr  
ppoosssseessssiioonn  ooff  pprrooppeerrttyy  aanndd  iinncclluuddeess::  

            ..000011  AAnnyy  aammoouunntt  ppaayyaabbllee  
ffoorr  tthhee  uussee  oorr  ppoosssseessssiioonn  ooff  rreeaall  aanndd  ttaannggiibbllee  
ppeerrssoonnaall  pprrooppeerrttyy  oorr  aannyy  ppaarrtt  tthheerreeooff,,  
wwhheetthheerr  ddeessiiggnnaatteedd  aass  aa  ffiixxeedd  ssuumm  ooff  mmoonneeyy  oorr  
aass  aa  ppeerrcceennttaaggee  ooff  ssaalleess  oorr  pprrooffiittss  oorr  
ootthheerrwwiissee..  

            ..000022  AAnnyy  aammoouunntt  ppaayyaabbllee  
aass  aaddddiittiioonnaall  rreenntt  
oorr  iinn  lliieeuu  ooff  rreenntt  
ssuucchh  aass  iinntteerreesstt,,  
ttaaxxeess,,  iinnssuurraannccee,,  
rreeppaaiirrss  oorr  ootthheerr  
aammoouunnttss  rreeqquuiirreedd  
ttoo  bbee  ppaaiidd  bbyy  tthhee  
tteerrmmss  ooff  aa  lleeaassee  oorr  
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ootthheerr  
aarrrraannggeemmeenntt..  

          11..0033  NNoonnrreessiiddeenntt  pprrooffeessssiioonnaall  ppeerrssoonnss  sshhaallll  
uussee  tthhee  ffaaccttoorr  ooff  nnuummbbeerr  ooff  ooffffiicceess  
eevveerryywwhheerree  ttoo  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  ooffffiicceess  llooccaatteedd  iinn  
tthhee  MMuunniicciippaalliittyy..  

            ..000011  AA  rreessiiddeennccee  mmaayy  
nnoott  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  
aann  ooffffiiccee  uunnlleessss  aa  
ppoorrttiioonn  tthheerreeooff  iiss  
uusseedd  eexxcclluussiivveellyy  
ffoorr  bbuussiinneessss  
ppuurrppoosseess  aanndd  iiss  
rreeaacchheedd  bbyy  aa  
sseeppaarraattee  eennttrraannccee  
iinn  aann  eexxtteerriioorr  wwaallll  
wwhhiicchh  ddooeess  nnoott  
sseerrvvee  aass  tthhee  
eennttrraannccee  ttoo  tthhee  
bbaallaannccee  ooff  tthhee  
bbuuiillddiinngg..  

      BB..  SStteepp  22::    AAsscceerrttaaiinn  tthhee  ppeerrcceennttaaggee  wwhhiicchh  tthhee  ggrroossss  
rreecceeiippttss  ooff  tthhee  ttaaxxppaayyeerr  ddeerriivveedd  ffrroomm  ssaalleess  mmaaddee  aanndd  
sseerrvviicceess  rreennddeerreedd  iinn  tthhee  MMuunniicciippaalliittyy  iiss  ooff  tthhee  ttoottaall  
ggrroossss  rreecceeiippttss  wwhheerreevveerr  ddeerriivveedd  dduurriinngg  tthhee  ppeerriioodd  
ccoovveerreedd  bbyy  tthhee  rreettuurrnn..    AAllll  rreessiiddeenntt  ccoorrppoorraattiioonnss,,  
uunniinnccoorrppoorraatteedd  bbuussiinneesssseess,,  oorr  ootthheerr  eennttiittiieess  wwhhoossee  
pprriinncciippaall  ppllaaccee  ooff  bbuussiinneessss  iiss  wwiitthhiinn  tthhee  MMuunniicciippaalliittyy,,  
sshhaallll  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  aa  rreessiiddeenntt  MMuunniicciippaall  bbuussiinneessss  aanndd  
bbee  ssuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  ffoolllloowwiinngg  pprroovviissiioonn::  
IIff  tthhee  ssaalleess  aallllooccaattiioonn  ppeerrcceennttaaggee  iiss  lleessss  tthhaann  oonnee  
hhuunnddrreedd  ppeerrcceenntt  ((110000%%)),,  aa  ssttaatteemmeenntt  sshhaallll  bbee  
ssuubbmmiitttteedd  wwiitthh  tthhee  rreettuurrnn  iinnddiiccaattiinngg::    ((11))  ootthheerr  
mmuunniicciippaalliittiieess  ttoo  wwhhiicchh  ssaalleess  aarree  aallllooccaatteedd;;  ((22))  
ppeerrcceennttaaggee  ooff  ssaalleess  aallllooccaatteedd  ttoo  eeaacchh  mmuunniicciippaalliittyy;;  ((33))  
wwhheetthheerr  oorr  nnoott  aa  rreettuurrnn  wwaass  ffiilleedd  aanndd  ttaaxx  ppaaiidd  oonn  tthhee  
ssaalleess  aallllooccaatteedd  ttoo  eeaacchh  mmuunniicciippaalliittyy..    FFaaiilluurree  ttoo  
ssuubbmmiitt  tthhiiss  ssttaatteemmeenntt  ((oorr  wwhheenn  tthhee  ssttaatteemmeenntt  
iinnddiiccaatteess  nnoo  ootthheerr  mmuunniicciippaall  ttaaxx  wwaass  ffiilleedd  aanndd  ppaaiidd)),,  
sshhaallll  rreessuulltt  iinn  aallll  ssaalleess  bbeeiinngg  ccoonnssiiddeerreedd  aass  ssaalleess  ooff  
tthhee  MMuunniicciippaalliittyy..  

        11..0000  TThhee  ffoolllloowwiinngg  ssaalleess  sshhaallll  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  
MMuunniicciippaalliittyy  ssaalleess::  

          11..0011  AAllll  ssaalleess  mmaaddee  tthhrroouugghh  rreettaaiill  ssttoorreess  
llooccaatteedd  wwiitthhiinn  tthhee  MMuunniicciippaalliittyy  ttoo  ppuurrcchhaasseerrss  
wwiitthhiinn  oorr  wwiitthhoouutt  tthhee  MMuunniicciippaalliittyy  eexxcceepptt  ssuucchh  
ssaalleess  ttoo  ppuurrcchhaasseerrss  oouuttssiiddee  tthhee  MMuunniicciippaalliittyy  
tthhaatt  aarree  ddiirreeccttllyy  aattttrriibbuuttaabbllee  ttoo  rreegguullaarr  
ssoolliicciittaattiioonnss  mmaaddee  oouuttssiiddee  tthhee  MMuunniicciippaalliittyy  
ppeerrssoonnaallllyy  bbyy  tthhee  ttaaxxppaayyeerr''ss  eemmppllooyyeeeess..  
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          11..0022  AAllll  ssaalleess  ooff  ttaannggiibbllee  ppeerrssoonnaall  pprrooppeerrttyy  
ddeelliivveerreedd  ttoo  ppuurrcchhaasseerrss  wwiitthhiinn  tthhee  MMuunniicciippaalliittyy  
iiff  sshhiippppeedd  oorr  ddeelliivveerreedd  ffrroomm  aann  ooffffiiccee,,  ssttoorree,,  
wwaarreehhoouussee,,  ffaaccttoorryy  oorr  ppllaaccee  ooff  ssttoorraaggee  
llooccaatteedd  wwiitthhiinn  tthhee  MMuunniicciippaalliittyy..  

          11..0033  AAllll  ssaalleess  ooff  ttaannggiibbllee  ppeerrssoonnaall  pprrooppeerrttyy  
ddeelliivveerreedd  ttoo  ppuurrcchhaasseerrss  wwiitthhiinn  tthhee  MMuunniicciippaalliittyy  
eevveenn  tthhoouugghh  ttrraannssppoorrtteedd  ffrroomm  aa  ppooiinntt  oouuttssiiddee  
tthhee  MMuunniicciippaalliittyy  iiff  tthhee  ttaaxxppaayyeerr  iiss  rreegguullaarrllyy  
eennggaaggeedd  tthhrroouugghh  iittss  oowwnn  eemmppllooyyeeeess  iinn  tthhee  
ssoolliicciittaattiioonn  oorr  pprroommoottiioonn  ooff  ssaalleess  wwiitthhiinn  tthhee  
MMuunniicciippaalliittyy  aanndd  tthhee  ssaallee  iiss  ddiirreeccttllyy  oorr  
iinnddiirreeccttllyy  tthhee  rreessuulltt  ooff  ssuucchh  ssoolliicciittaattiioonn..  

          11..0044  AAllll  ssaalleess  ooff  ttaannggiibbllee  ppeerrssoonnaall  pprrooppeerrttyy  
sshhiippppeedd  ffrroomm  aann  ooffffiiccee,,  ssttoorree,,  wwaarreehhoouussee,,  
ffaaccttoorryy  oorr  ppllaaccee  ooff  ssttoorraaggee  wwiitthhiinn  tthhee  
MMuunniicciippaalliittyy  ttoo  ppuurrcchhaasseerrss  oouuttssiiddee  tthhee  
MMuunniicciippaalliittyy  iiff  tthhee  ttaaxxppaayyeerr  iiss  nnoott,,  tthhrroouugghh  iittss  
oowwnn  eemmppllooyyeeeess  rreegguullaarrllyy  eennggaaggeedd  iinn  tthhee  
ssoolliicciittaattiioonn  oorr  pprroommoottiioonn  ooff  ssaalleess  aatt  tthhee  ppllaaccee  
ooff  ddeelliivveerryy..  

          11..0055  CChhaarrggeess  ffoorr  wwoorrkk  ddoonnee  oorr  sseerrvviicceess  
ppeerrffoorrmmeedd  iinncciiddeenntt  ttoo  aa  ssaallee,,  wwhheetthheerr  oorr  nnoott  
iinncclluuddeedd  iinn  tthhee  pprriiccee  ooff  tthhee  pprrooppeerrttyy  sshhaallll  bbee  
ccoonnssiiddeerreedd  ggrroossss  rreecceeiippttss  ffrroomm  ssuucchh  ssaallee..  

        22..0000  IInn  tthhee  aapppplliiccaattiioonn  ooff  tthhee  ffoorreeggooiinngg  
ssuubbppaarraaggrraapphhss  aa  ccaarrrriieerr  sshhaallll  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  
tthhee  aaggeenntt  ooff  tthhee  sseelllleerr,,  rreeggaarrddlleessss  ooff  tthhee  FFOOBB  
ppooiinntt  oorr  ootthheerr  ccoonnddiittiioonnss  ooff  tthhee  ssaallee..    TThhee  
ppllaaccee  aatt  wwhhiicchh  oorrddeerrss  aarree  aacccceepptteedd  oorr  
ccoonnttrraaccttss  lleeggaallllyy  ccoonnssuummmmaatteedd  sshhaallll  bbee  
iimmmmaatteerriiaall..    SSoolliicciittaattiioonn  ooff  ccuussttoommeerrss  oouuttssiiddee  
tthhee  MMuunniicciippaalliittyy  bbyy  mmaaiill  oorr  pphhoonnee  ffrroomm  aann  
ooffffiiccee  oorr  ppllaaccee  ooff  bbuussiinneessss  wwiitthhiinn  tthhee  
MMuunniicciippaalliittyy  sshhaallll  nnoott  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  aa  
ssoolliicciittaattiioonn  ooff  ssaalleess  oouuttssiiddee  tthhee  MMuunniicciippaalliittyy..  

        33..0000  NNoonnrreessiiddeenntt  pprrooffeessssiioonnaall  ppeerrssoonnss  sshhaallll  uussee  
tthhee  ffaaccttoorr  ooff  MMuunniicciippaalliittyy  bbiilllliinnggss  oovveerr  ttoottaall  
bbiilllliinnggss..  

      CC..  SStteepp  33::    AAsscceerrttaaiinn  tthhee  ppeerrcceennttaaggee  wwhhiicchh  tthhee  ttoottaall  
wwaaggeess,,  ssaallaarriieess,,  ccoommmmiissssiioonnss  aanndd  ootthheerr  ccoommppeennssaattiioonn  
ooff  eemmppllooyyeeeess  wwiitthhiinn  tthhee  MMuunniicciippaalliittyy  iiss  ooff  tthhee  ttoottaall  
wwaaggeess,,  ssaallaarriieess,,  ccoommmmiissssiioonnss  aanndd  ootthheerr  ccoommppeennssaattiioonn  
ooff  aallll  tthhee  ttaaxxppaayyeerr''ss  eemmppllooyyeeeess  wwiitthhiinn  aanndd  wwiitthhoouutt  tthhee  
MMuunniicciippaalliittyy  dduurriinngg  tthhee  ppeerriioodd  ccoovveerreedd  bbyy  tthhee  rreettuurrnn..  

        11..0000  SSaallaarriieess  aanndd  rreeaassoonnaabbllee  ccoommppeennssaattiioonn  ppaaiidd  
oowwnneerrss  oorr  ccrreeddiitteedd  ttoo  tthhee  aaccccoouunntt  ooff  oowwnneerrss  
oorr  ppaarrttnneerrss  dduurriinngg  tthhee  ppeerriioodd  ccoovveerreedd  bbyy  tthhee  
rreettuurrnn  aarree  ccoonnssiiddeerreedd  wwaaggeess  ffoorr  tthhee  ppuurrppoossee  
ooff  tthhiiss  ccoommppuuttaattiioonn..  
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        22..0000  WWaaggeess,,  ssaallaarriieess  aanndd  ootthheerr  ccoommppeennssaattiioonn  sshhaallll  
bbee  ccoommppuutteedd  oonn  tthhee  ccaasshh  oorr  aaccccrruuaall  bbaassiiss  iinn  
aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  mmeetthhoodd  ooff  aaccccoouunnttiinngg  
uusseedd  iinn  tthhee  ccoommppuuttaattiioonn  ooff  tthhee  eennttiirree  nneett  
iinnccoommee  ooff  tthhee  ttaaxxppaayyeerr..  

        33..0000  IInn  tthhee  ccaassee  ooff  aann  eemmppllooyyeeee  wwhhoo  ppeerrffoorrmmss  
sseerrvviicceess  bbootthh  wwiitthhiinn  aanndd  wwiitthhoouutt  tthhee  
MMuunniicciippaalliittyy  tthhee  aammoouunntt  ttrreeaatteedd  aass  
ccoommppeennssaattiioonn  ffoorr  sseerrvviicceess  ppeerrffoorrmmeedd  wwiitthhiinn  
tthhee  MMuunniicciippaalliittyy  sshhaallll  bbee  ddeeeemmeedd  ttoo  bbee::  

          33..0011  IInn  tthhee  ccaassee  ooff  aann  eemmppllooyyeeee  wwhhoossee  
ccoommppeennssaattiioonn  ddeeppeennddss  ddiirreeccttllyy  oonn  tthhee  vvoolluummee  
ooff  bbuussiinneessss  sseeccuurreedd  bbyy  hhiimm,,  ssuucchh  aass  aa  ssaalleessmmaann  
oonn  aa  ccoommmmiissssiioonn  bbaassiiss,,  tthhee  aammoouunntt  rreecceeiivveedd  bbyy  
hhiimm  ffoorr  tthhee  bbuussiinneessss  aattttrriibbuuttaabbllee  ttoo  hhiiss  
eeffffoorrttss  wwiitthhiinn  tthhee  MMuunniicciippaalliittyy..  

          33..0022  IInn  tthhee  ccaassee  ooff  aann  eemmppllooyyeeee  wwhhoossee  
ccoommppeennssaattiioonn  ddeeppeennddss  oonn  ootthheerr  rreessuullttss  
aacchhiieevveedd,,  tthhee  pprrooppoorrttiioonn  ooff  tthhee  ttoottaall  
ccoommppeennssaattiioonn  rreecceeiivveedd  wwhhiicchh  tthhee  vvaalluuee  ooff  hhiiss  
sseerrvviicceess  wwiitthhiinn  tthhee  MMuunniicciippaalliittyy  bbeeaarrss  ttoo  tthhee  
vvaalluuee  ooff  aallll  hhiiss  sseerrvviicceess;;  aanndd  

          33..0033  IInn  tthhee  ccaassee  ooff  aann  eemmppllooyyeeee  ccoommppeennssaatteedd  oonn  
aa  ttiimmee  bbaassiiss,,  tthhee  pprrooppoorrttiioonn  ooff  tthhee  ttoottaall  
aammoouunntt  rreecceeiivveedd  bbyy  hhiimm  wwhhiicchh  hhiiss  wwoorrkkiinngg  ttiimmee  
wwiitthhiinn  tthhee  MMuunniicciippaalliittyy  iiss  ooff  hhiiss  ttoottaall  wwoorrkkiinngg  
ttiimmee..  

          33..0044  PPrroovviiddeedd  hhoowweevveerr,,  aann  eemmppllooyyeeee  rreegguullaarrllyy  
ccoonnnneecctteedd  wwiitthh  oorr  wwoorrkkiinngg  oouutt  ooff  aa  ppllaaccee  ooff  
bbuussiinneessss  mmaaiinnttaaiinneedd  bbyy  tthhee  ttaaxxppaayyeerr  iinn  tthhee  
MMuunniicciippaalliittyy  wwhhoo  ppeerrffoorrmmss  sseevveennttyy--ffiivvee  ppeerrcceenntt  
((7755%%))  oorr  mmoorree  ooff  hhiiss  sseerrvviicceess  wwiitthhiinn  tthhee  
MMuunniicciippaalliittyy  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  aann  eemmppllooyyeeee  wwiitthhiinn  
tthhee  MMuunniicciippaalliittyy..  

        44..0000  NNoonnrreessiiddeenntt  pprrooffeessssiioonnaall  ppeerrssoonnss  sshhaallll  uussee  
tthhee  ffaaccttoorr  ooff  ddaayyss  ssppeenntt  wwiitthhiinn  tthhee  
MMuunniicciippaalliittyy  ttoo  ttoottaall  wwoorrkkiinngg  ddaayyss..  

          AAllll  eemmppllooyyeeeess  rreegguullaarrllyy  ccoonnnneecctteedd  wwiitthh  oorr  
wwoorrkkiinngg  oouutt  ooff  aa  ppllaaccee  ooff  bbuussiinneessss  mmaaiinnttaaiinneedd  bbyy  
tthhee  ttaaxxppaayyeerr  oouuttssiiddee  tthhee  MMuunniicciippaalliittyy  wwhhoo  
ppeerrffoorrmmss  ttwweennttyy--ffiivvee  ppeerrcceenntt  ((2255%%))  oorr  lleessss  ooff  
tthheeiirr  sseerrvviicceess  wwiitthhiinn  tthhee  MMuunniicciippaalliittyy  sshhaallll  bbee  
ccoonnssiiddeerreedd  eemmppllooyyeeeess  oouuttssiiddee  tthhee  MMuunniicciippaalliittyy..    
TThhee  pprroovviissiioonnss  ooff  tthhiiss  ssuubbsseeccttiioonn  aarree  nnoott  
aapppplliiccaabbllee  iinn  ddeetteerrmmiinniinngg  tthhee  ttaaxx  lliiaabbiilliittyy  ooff  aa  
nnoonnrreessiiddeenntt  wwhhoo  wwoorrkkss  iinn  aanndd  oouuttssiiddee  tthhee  
MMuunniicciippaalliittyy..  

      DD..  SStteepp  44::     AAdddd  tthhee  ppeerrcceennttaaggeess  ddeetteerrmmiinneedd  iinn  aaccccoorrddaannccee  
wwiitthh  SStteeppss  11,,  22,,  aanndd  33  oorr  ssuucchh  ooff  tthhee  aaffoorreessaaiidd  
ppeerrcceennttaaggeess  aass  mmaayy  bbee  aapppplliiccaabbllee  ttoo  tthhee  ppaarrttiiccuullaarr  
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ttaaxxppaayyeerr''ss  bbuussiinneessss  aanndd  ddiivviiddee  tthhee  ttoottaall  ssoo  oobbttaaiinneedd  bbyy  
tthhee  nnuummbbeerr  ooff  ppeerrcceennttaaggeess  uusseedd  iinn  aasscceerrttaaiinniinngg  ssuucchh  
ttoottaall..    TThhee  rreessuulltt  ssoo  oobbttaaiinneedd  iiss  tthhee  bbuussiinneessss  
aallllooccaattiioonn  ppeerrcceennttaaggee..    IInn  ddeetteerrmmiinniinngg  tthhee  aavveerraaggee  
ppeerrcceennttaaggee,,  aa  ffaaccttoorr  sshhaallll  nnoott  bbee  eexxcclluuddeedd  ffrroomm  tthhee  
ccoommppuuttaattiioonn  mmeerreellyy  bbeeccaauussee  ssuucchh  ffaaccttoorr  iiss  ffoouunndd  ttoo  
bbee  aallllooccaabbllee  eennttiirreellyy  iinn  oorr  oouuttssiiddee  tthhee  MMuunniicciippaalliittyy..    AA  
ffaaccttoorr  iiss  eexxcclluuddeedd  oonnllyy  wwhheenn  iitt  ddooeess  nnoott  eexxiisstt  
aannyywwhheerree..  

      EE..  SStteepp  55::    TThhee  bbuussiinneessss  aallllooccaattiioonn  ppeerrcceennttaaggee  
ddeetteerrmmiinneedd  iinn  SStteepp  44  aabboovvee  sshhaallll  bbee  aapppplliieedd  ttoo  tthhee  
eennttiirree  ttaaxxaabbllee  nneett  pprrooffiittss  ooff  tthhee  ttaaxxppaayyeerr  wwhheerreevveerr  
ddeerriivveedd  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  tthhee  nneett  pprrooffiittss  aallllooccaabbllee  ttoo  tthhee  
MMuunniicciippaalliittyy..  

    ((33))  SSuubbssttiittuuttee  MMeetthhoodd..  
      AA..  IInn  tthhee  eevveenntt  aa  jjuusstt  aanndd  eeqquuiittaabbllee  rreessuulltt  ccaannnnoott  bbee  

oobbttaaiinneedd  uunnddeerr  tthhee  ffoorrmmuullaa,,  tthhee  TTaaxx  CCoommmmiissssiioonneerr,,  
uuppoonn  aapppplliiccaattiioonn  ooff  tthhee  ttaaxxppaayyeerr,,  mmaayy  ssuubbssttiittuuttee  ootthheerr  
ffaaccttoorrss  iinn  tthhee  ffoorrmmuullaa  oorr  pprreessccrriibbee  ootthheerr  mmeetthhooddss  ooff  
aallllooccaattiinngg  nneett  iinnccoommee  ccaallccuullaatteedd  ttoo  eeffffeecctt  aa  ffaaiirr  aanndd  
pprrooppeerr  aallllooccaattiioonn..  

      BB..  AApppplliiccaattiioonn  ttoo  tthhee  TTaaxx  CCoommmmiissssiioonneerr  ttoo  ssuubbssttiittuuttee  
ootthheerr  ffaaccttoorrss  iinn  tthhee  ffoorrmmuullaa  oorr  ttoo  uussee  aa  ddiiffffeerreenntt  
mmeetthhoodd  ttoo  aallllooccaattee  nneett  pprrooffiittss  sshhaallll  bbee  mmaaddee  iinn  
wwrriittiinngg  aanndd  sshhaallll  ssttaattee  tthhee  ssppeecciiffiicc  ggrroouunnddss  oonn  wwhhiicchh  
tthhee  ssuubbssttiittuuttiioonn  ooff  ffaaccttoorrss  oorr  uussee  ooff  aa  ddiiffffeerreenntt  
mmeetthhoodd  iiss  rreeqquueesstteedd  aanndd  tthhee  rreelliieeff  ssoouugghhtt  ttoo  bbee  
oobbttaaiinneedd..    AA  ccooppyy  tthheerreeooff  sshhaallll  bbee  sseerrvveedd  aatt  tthhee  ttiimmee  
ooff  ffiilliinngg  uuppoonn  tthhee  ttaaxxppaayyeerr  oorr  tthhee  TTaaxx  CCoommmmiissssiioonneerr  aass  
tthhee  ccaassee  mmaayy  bbee..    NNoo  ssppeecciiffiicc  ffoorrmm  nneeeedd  bbee  ffoolllloowweedd  iinn  
mmaakkiinngg  ssuucchh  aapppplliiccaattiioonn..    OOnnccee  aa  ttaaxxppaayyeerr  hhaass  ffiilleedd  
uunnddeerr  aa  ssuubbssttiittuuttee  mmeetthhoodd  hhee  mmuusstt  ccoonnttiinnuuee  ttoo  ssoo  ffiillee  
uunnttiill  ggiivveenn  ppeerrmmiissssiioonn  ttoo  cchhaannggee  bbyy  tthhee  TTaaxx  
CCoommmmiissssiioonneerr..  

      CC..  TThhee  ddeecciissiioonn  ooff  tthhee  TTaaxx  CCoommmmiissssiioonneerr  oonn  ssuubbsseeccttiioonnss  
((33))AA..  aanndd  BB..  hheerreeooff  mmaayy  bbee  aappppeeaalleedd  bbyy  tthhee  ttaaxxppaayyeerr  ttoo  
tthhee  BBooaarrdd  ooff  RReevviieeww,,  wwhhiicchh  sshhaallll  hhaavvee  tthhee  ppoowweerr  ttoo  
aaddjjuusstt,,  mmooddiiffyy  oorr  oovveerrrruullee  ssuucchh  ddeecciissiioonn  ooff  tthhee  TTaaxx  
CCoommmmiissssiioonneerr..  

    ((44))  AA..  IInn  tthhee  ccaassee  ooff  pprrooffeessssiioonnaall  ppeeooppllee  aanndd  
ootthheerrss  ffuurrnniisshhiinngg  ppeerrssoonnaall  sseerrvviicceess,,  iiff  tthheeiirr  oonnllyy  
ppllaaccee  ooff  bbuussiinneessss  iiss  wwiitthhiinn  tthhee  MMuunniicciippaalliittyy  aallll  tthheeiirr  
nneett  pprrooffiittss  sshhaallll  pprriimmaa  ffaacciiee  bbee  aattttrriibbuuttaabbllee  ttoo  tthhee  
MMuunniicciippaalliittyy..  

  
  ((cc))  OOppeerraattiinngg  LLoossss  CCaarrrryy  FFoorrwwaarrdd..  
    ((11))  TThhee  ppoorrttiioonn  ooff  aa  nneett  ooppeerraattiinngg  lloossss  ttoo  bbee  ccaarrrriieedd  

ffoorrwwaarrdd  sshhaallll  bbee  ddeetteerrmmiinneedd  iinn  tthhee  yyeeaarr  tthhee  nneett  
ooppeerraattiinngg  lloossss  iiss  ssuussttaaiinneedd,,  oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff  tthhee  
aallllooccaattiioonn  ffaaccttoorrss  aapppplliiccaabbllee  ttoo  tthhaatt  yyeeaarr..  
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      TThhee  ssaammee  mmeetthhoodd  ooff  aaccccoouunnttiinngg  aanndd  aallllooccaattiioonn  mmuusstt  bbee  
uusseedd  iinn  tthhee  yyeeaarr  ttoo  wwhhiicchh  aann  ooppeerraattiinngg  lloossss  iiss  ccaarrrriieedd  aass  
wwaass  uusseedd  iinn  tthhee  yyeeaarr  iinn  wwhhiicchh  tthhee  ooppeerraattiinngg  lloossss  wwaass  
ssuussttaaiinneedd..  

    ((22))  AA  sshhoorrtt  ffiissccaall  yyeeaarr  ((aa  ffiissccaall  yyeeaarr  ooff  lleessss  tthhaann  ttwweellvvee  
((1122))  mmoonntthhss))  bbrroouugghhtt  aabboouutt  bbyy  aa  cchhaannggee  iinn  aaccccoouunnttiinngg  
ppeerriioodd,,  aa  nneeww  ttaaxxppaayyeerr  sseelleeccttiinngg  aa  sshhoorrtt  ffiissccaall  yyeeaarr  oorr  aa  
ttaaxxppaayyeerr  ooppeerraattiinngg  iinn  tthhee  MMuunniicciippaalliittyy  ffoorr  lleessss  tthhaann  hhiiss  
ffuullll  aaccccoouunnttiinngg  ppeerriioodd,,  sshhaallll  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  aass  aa  ffuullll  
ttaaxxaabbllee  ffiissccaall  yyeeaarr  ffoorr  ppuurrppoosseess  ooff  lloossss  ccaarrrryy--ffoorrwwaarrdd..  

    ((33))  IInn  aannyy  rreettuurrnn  iinn  wwhhiicchh  aa  nneett  ooppeerraattiinngg  lloossss  ddeedduuccttiioonn  iiss  
ccllaaiimmeedd,,  aa  sscchheedduullee  sshhoouulldd  bbee  aattttaacchheedd  sshhoowwiinngg::  

      AA..  YYeeaarr  iinn  wwhhiicchh  nneett  ooppeerraattiinngg  lloossss  wwaass  ssuussttaaiinneedd..  
      BB..  MMeetthhoodd  ooff  aaccccoouunnttiinngg  aanndd  aallllooccaattiioonn  uusseedd  ttoo  

ddeetteerrmmiinnee  ppoorrttiioonn  ooff  nneett  ooppeerraattiinngg  lloossss  aallllooccaabbllee  ttoo  
tthhee  MMuunniicciippaalliittyy..  

      CC..  AAmmoouunntt  ooff  nneett  ooppeerraattiinngg  lloossss  uusseedd  aass  aa  ddeedduuccttiioonn  iinn  
pprriioorr  yyeeaarrss..  

      DD..  AAmmoouunntt  ooff  nneett  ooppeerraattiinngg  lloossss  ccllaaiimmeedd  aass  aa  ddeedduuccttiioonn  
iinn  ccuurrrreenntt  yyeeaarr..  

    ((44))  TThhee  nneett  ooppeerraattiinngg  lloossss  ooff  aa  ttaaxxppaayyeerr  wwhhiicchh  lloosseess  iittss  
iiddeennttiittyy  tthhrroouugghh  mmeerrggeerr,,  ccoonnssoolliiddaattiioonn,,  eettcc..,,  sshhaallll  nnoott  
bbee  aalllloowweedd  aass  aa  ccaarrrryy  ffoorrwwaarrdd  lloossss  ddeedduuccttiioonn  ttoo  tthhee  
ssuurrvviivviinngg  oorr  nneeww  ttaaxxppaayyeerr..  

  
  ((dd))  CCoonnssoolliiddaatteedd  RReettuurrnnss..  
    ((11))  CCoonnssoolliiddaatteedd  rreettuurrnnss  mmaayy  bbee  ffiilleedd  bbyy  aa  ggrroouupp  ooff  

ccoorrppoorraattiioonnss  wwhhoo  aarree  aaffffiilliiaatteedd  tthhrroouugghh  ssttoocckk  
oowwnneerrsshhiipp..    FFoorr  aa  ccoorrppoorraattiioonn  ttoo  bbee  iinncclluuddeedd  iinn  aa  
ccoonnssoolliiddaatteedd  rreettuurrnn  eeiigghhttyy  ppeerrcceenntt  ((8800%%))  ooff  iittss  ssttoocckk  
mmuusstt  bbee  oowwnneedd  bbyy  tthhee  ootthheerr  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  aaffffiilliiaatteedd  
ggrroouupp..    AA  ccoonnssoolliiddaatteedd  rreettuurrnn  mmuusstt  iinncclluuddee  aallll  
ccoommppaanniieess  wwhhiicchh  aarree  ssoo  aaffffiilliiaatteedd..  

    ((22))  OOnnccee  aa  ccoonnssoolliiddaatteedd  rreettuurrnn  hhaass  bbeeeenn  ffiilleedd  ffoorr  aannyy  
ttaaxxaabbllee  yyeeaarr  tthhee  ccoonnssoolliiddaatteedd  ggrroouupp  mmuusstt  ccoonnttiinnuuee  ttoo  
ffiillee  ccoonnssoolliiddaatteedd  rreettuurrnnss  iinn  ssuubbsseeqquueenntt  yyeeaarrss  uunnlleessss::  

      AA..  PPeerrmmiissssiioonn  iinn  wwrriittiinngg  iiss  ggrraanntteedd  bbyy  tthhee  TTaaxx  
CCoommmmiissssiioonneerr  ttoo  ffiillee  sseeppaarraattee  rreettuurrnnss..  

      BB..  AA  nneeww  ccoorrppoorraattiioonn  ootthheerr  tthhaann  aa  ccoorrppoorraattiioonn  ccrreeaatteedd  
oorr  oorrggaanniizzeedd  bbyy  aa  mmeemmbbeerr  ooff  tthhee  ggrroouupp  hhaass  bbeeccoommee  aa  
mmeemmbbeerr  ooff  tthhee  ggrroouupp  dduurriinngg  tthhee  ttaaxxaabbllee  yyeeaarr..  

      CC..  AA  ccoorrppoorraattiioonn  mmeemmbbeerr  ooff  tthhee  ggrroouupp  iiss  ssoolldd  oorr  
eexxcchhaannggeedd..    LLiiqquuiiddaattiinngg  aa  ccoorrppoorraattiioonn  oorr  mmeerrggiinngg  oonnee  
ooff  tthhee  ccoorrppoorraattiioonnss  ooff  tthhee  ggrroouupp  iinnttoo  aannootthheerr  wwiillll  
nnoott  qquuaalliiffyy  tthhee  ggrroouupp  ffoorr  ffiilliinngg  sseeppaarraattee  rreettuurrnnss..  

  
  ((ee))  RReeccaappttuurree  ooff  DDeepprreecciiaattiioonn..    CCaappiittaall  ggaaiinnss  aanndd  lloosssseess  ffrroomm  

tthhee  ssaallee,,  eexxcchhaannggee  oorr  ootthheerr  ddiissppoossiittiioonn  ooff  pprrooppeerrttyy  sshhaallll  
nnoott  bbee  ttaakkeenn  iinnttoo  ccoonnssiiddeerraattiioonn  iinn  aarrrriivviinngg  aatt  nneett  pprrooffiittss  
eeaarrnneedd..    HHoowweevveerr,,  aannyy  aammoouunntt  oorr  vvaalluuee  rreeaalliizzeedd  oonn  aa  ssaallee,,  
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eexxcchhaannggee  oorr  ootthheerr  ddiissppoossiittiioonn  ooff  ttaannggiibbllee  ppeerrssoonnaall  
pprrooppeerrttyy  oorr  rreeaall  pprrooppeerrttyy  uusseedd  iinn  bbuussiinneessss  iinn  eexxcceessss  ooff  
bbooookk  vvaalluuee  sshhaallll  bbee  ttrreeaatteedd  aass  ttaaxxaabbllee  iinnccoommee  uunnddeerr  tthhee  
CChhaapptteerr  ttoo  tthhee  eexxtteenntt  ooff  ddeepprreecciiaattiioonn  aalllloowweedd  oorr  
aalllloowwaabbllee..    

  
  
  ((ff))  EExxcceeppttiioonnss..    TThhee  ffoolllloowwiinngg  sshhaallll  nnoott  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  ttaaxxaabbllee..  
    ((11))  PPoooorr  rreelliieeff,,  uunneemmppllooyymmeenntt  iinnssuurraannccee  bbeenneeffiittss,,  oolldd  aaggee  

ppeennssiioonnss  oorr  ssiimmiillaarr  ppaayymmeennttss  rreecceeiivveedd  ffrroomm  llooccaall,,  SSttaattee  
oorr  FFeeddeerraall  ggoovveerrnnmmeenntt  oorr  cchhaarriittaabbllee  oorr  rreelliiggiioouuss  
oorrggaanniizzaattiioonnss..  

    ((22))  PPrroocceeeeddss  ooff  iinnssuurraannccee,,  aannnnuuiittiieess,,  wwoorrkkeerrss''  ccoommppeennssaattiioonn  
iinnssuurraannccee,,  ssoocciiaall  sseeccuurriittyy  bbeenneeffiittss,,  ppeennssiioonnss,,  
ccoommppeennssaattiioonn  ffoorr  ddaammaaggeess  ffoorr  ppeerrssoonnaall  iinnjjuurriieess  aanndd  lliikkee  
rreeiimmbbuurrsseemmeenntt,,  nnoott  iinncclluuddiinngg  ddaammaaggeess  ffoorr  lloossss  ooff  
pprrooffiittss..  

    ((33))  CCoommppeennssaattiioonn  ffoorr  ddaammaaggee  ttoo  pprrooppeerrttyy  bbyy  wwaayy  ooff  
iinnssuurraannccee  oorr  ootthheerrwwiissee..  

    ((44))  IInntteerreesstt  aanndd  ddiivviiddeennddss  ffrroomm  iinnttaannggiibbllee  pprrooppeerrttyy,,  aanndd  
ddiissttrriibbuuttiioonnss  ffrroomm  aa  ddeecceeddeenntt''ss  eessttaattee  oorr  aa  ttrruusstt..  

    ((55))  MMiilliittaarryy  ppaayy  aanndd  aalllloowwaanncceess  rreecceeiivveedd  aass  aa  mmeemmbbeerr  ooff  tthhee  
AArrmmeedd  FFoorrcceess  ooff  tthhee  UUnniitteedd  SSttaatteess..  

    ((66))  AAnnyy  cchhaarriittaabbllee,,  eedduuccaattiioonnaall,,  ffrraatteerrnnaall  oorr  ootthheerr  ttyyppee  ooff  
nnoonnpprrooffiitt  aassssoocciiaattiioonn  oorr  oorrggaanniizzaattiioonn  eennuummeerraatteedd  iinn  
OOhhiioo  RR..CC..  771188..0011  ttoo  tthhee  eexxtteenntt  tthhaatt  ssuucchh  iinnccoommee  iiss  
ddeerriivveedd  ffrroomm  ttaaxx  eexxeemmpptt  rreeaall  eessttaattee,,  ttaaxx  eexxeemmpptt  ttaannggiibbllee  
oorr  iinnttaannggiibbllee  pprrooppeerrttyy  oorr  ttaaxx  eexxeemmpptt  aaccttiivviittiieess..  

    ((77))  CCoommppeennssaattiioonn  eeaarrnneedd  bbyy  ooccccaassiioonnaall  eennttrraannttss  aass  ddeeffiinneedd  
iinn  117711..0033((aa))((22))((AA))..  

    ((88))  IInnccoommee  ffrroomm  aa  ffeelllloowwsshhiipp  iiss  eexxeemmpptt  oonnllyy  wwhheenn  ggiivveenn  ffoorr  
aatttteennddaannccee  aass  aa  ssttuuddeenntt  aatt  aa  rreeccooggnniizzeedd  ccoolllleeggee  oorr  
uunniivveerrssiittyy  aanndd  eexxeemmpptt  ffoorr  FFeeddeerraall  iinnccoommee  ttaaxx  ppuurrppoosseess..  

    ((99))  AAlliimmoonnyy  iiss  nnoott  ttaaxxeedd  ttoo  tthhee  rreecciippiieenntt  nnoorr  iiss  iitt  aalllloowweedd  aass  
aa  ddeedduuccttiioonn  bbyy  tthhee  ppaayyoorr..  

    ((1100))  CCoommppeennssaattiioonn  ppaaiidd  uunnddeerr  SSeeccttiioonn  33550011..2288  oorr  33550011..3366  
ooff  tthhee  OOhhiioo  RReevviisseedd  CCooddee  ttoo  aa  ppeerrssoonn  sseerrvviinngg  aass  aa  
pprreecciinncctt  ooffffiicciiaall,,  ttoo  tthhee  eexxtteenntt  tthhaatt  ssuucchh  
ccoommppeennssaattiioonn  ddooeess  nnoott  eexxcceeeedd  oonnee  tthhoouussaanndd  ddoollllaarrss  
(($$11,,000000))  aannnnuuaallllyy..    SSuucchh  ccoommppeennssaattiioonn  iinn  eexxcceessss  ooff  oonnee  
tthhoouussaanndd  ddoollllaarrss  (($$11,,000000))  mmaayy  bbee  ssuubbjjeecctteedd  ttoo  
ttaaxxaattiioonn..    TThhee  ppaayyeerr  ooff  ssuucchh  ccoommppeennssaattiioonn  iiss  nnoott  
rreeqquuiirreedd  ttoo  wwiitthhhhoolldd  MMuunniicciippaall  ttaaxx  ffrroomm  tthhaatt  
ccoommppeennssaattiioonn..  

    ((1111))  CCoommppeennssaattiioonn  ppaaiidd  ttoo  aann  eemmppllooyyeeee  ooff  aa  ttrraannssiitt  
aauutthhoorriittyy,,  rreeggiioonnaall  ttrraannssiitt  aauutthhoorriittyy,,  oorr  rreeggiioonnaall  
ttrraannssiitt  ccoommmmiissssiioonn  ccrreeaatteedd  uunnddeerr  CChhaapptteerr  330066  ooff  tthhee  
OOhhiioo  RReevviisseedd  CCooddee  ffoorr  ooppeerraattiinngg  aa  ttrraannssiitt  bbuuss  oorr  
ootthheerr  mmoottoorr  vveehhiiccllee  ffoorr  tthhee  aauutthhoorriittyy  oorr  ccoommmmiissssiioonn  
iinn  oorr  tthhrroouugghh  tthhee  MMuunniicciippaalliittyy,,  uunnlleessss  tthhee  bbuuss  oorr  
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vveehhiiccllee  iiss  ooppeerraatteedd  oonn  aa  rreegguullaarrllyy  sscchheedduulleedd  rroouuttee,,  
tthhee  ooppeerraattoorr  iiss  ssuubbjjeecctt  ttoo  ssuucchh  aa  ttaaxx  bbyy  rreeaassoonn  ooff  
rreessiiddeennccee  oorr  ddoommiicciillee  iinn  tthhee  MMuunniicciippaalliittyy,,  oorr  tthhee  
hheeaaddqquuaarrtteerrss  ooff  tthhee  aauutthhoorriittyy  oorr  ccoommmmiissssiioonn  iiss  
llooccaatteedd  wwiitthh  tthhee  MMuunniicciippaalliittyy..  

((1122))  TThhee  iinnccoommee  ooff  aa  ppuubblliicc  uuttiilliittyy  wwhheenn  tthhaatt  ppuubblliicc  uuttiilliittyy  
iiss  ssuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  ttaaxx  lleevviieedd  uunnddeerr  SSeeccttiioonn  55772277..2244  oorr  
55772277..3300  ooff  tthhee  OOhhiioo  RReevviisseedd  CCooddee,,  eexxcceepptt  ssttaarrttiinngg  
JJaannuuaarryy  11,,  22000022,,  tthhee  iinnccoommee  ooff  aann  eelleeccttrriicc  ccoommppaannyy  oorr  
ccoommbbiinneedd  ccoommppaannyy,,  aass  ddeeffiinneedd  iinn  SSeeccttiioonn  55772277..0011  ooff  tthhee  
OOhhiioo  RReevviisseedd  CCooddee,,  mmaayy  bbee  ttaaxxeedd  bbyy  tthhee  MMuunniicciippaalliittyy  
ssuubbjjeecctt  ttoo  CChhaapptteerr  55774455  ooff  tthhee  OOhhiioo  RReevviisseedd  CCooddee..  

  AAnnyy  ttaaxxppaayyeerr  nnoott  eexxeemmpptt  bbyy  ssuubbsseeccttiioonnss  ((ff))((11))  tthhrroouugghh  ((99))  
hheerreeooff  iiss  rreeqquuiirreedd  ttoo  ffiillee  aa  ddeeccllaarraattiioonn  aanndd  ffiinnaall  rreettuurrnn  aanndd  
rreemmiitt  tthhee  ttaaxxeess  lleevviieedd  uunnddeerr  tthhiiss  cchhaapptteerr..  
((OOrrdd..  22000000--8877..    PPaasssseedd  1111--99--0000..))  
  
  117711..2233  RREETTUURRNN  AANNDD  PPAAYYMMEENNTT  OOFF  TTAAXX  
  ((aa))  DDaattee  aanndd  RReeqquuiirreemmeenntt  ffoorr  FFiilliinngg..  
    ((11))  TThhee  TTaaxx  CCoommmmiissssiioonneerr  sshhaallll  aacccceepptt  aa  ggeenneerriicc  ffoorrmm  ooff  aannyy  

rreettuurrnn,,  rreeppoorrtt,,  oorr  ddooccuummeenntt  rreeqquuiirreedd  ttoo  bbee  ffiilleedd  iiff  tthhee  
ggeenneerriicc  ffoorrmm  oonnccee  ccoommpplleetteedd  aanndd  ffiilleedd,,  ccoonnttaaiinnss  aallll  ooff  
tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  rreeqquuiirreedd  ttoo  bbee  ssuubbmmiitttteedd  wwiitthh  tthhee  
MMuunniicciippaalliittyy''ss  pprreessccrriibbeedd  rreettuurrnnss,,  rreeppoorrttss  oorr  
ddooccuummeennttss,,  aanndd  iiff  tthhee  ttaaxxppaayyeerr  oorr  rreettuurrnn  pprreeppaarreerr  ffiilliinngg  
tthhee  ggeenneerriicc  ffoorrmm  ootthheerrwwiissee  ccoommpplliieess  wwiitthh  tthhee  rruulleess  oorr  
oorrddiinnaanncceess  ooff  tthhee  MMuunniicciippaalliittyy..      

    ((22))  TThhee  rreettuurrnn  sshhaallll  bbee  aaccccoommppaanniieedd  bbyy  ppaayymmeenntt  ooff  aannyy  ttaaxxeess  
dduuee  tthheerreeoonn..  

    ((33))  EEvveerryy  ppeerrssoonn  ssuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  pprroovviissiioonnss  ooff  SSeeccttiioonn  
117711..0033  sshhaallll,,  eexxcceepptt  aass  hheerreeiinnaafftteerr  pprroovviiddeedd,,  ffiillee  aa  
rreettuurrnn  sseettttiinngg  ffoorrtthh  tthhee  aaggggrreeggaattee  aammoouunntt  ooff  ssaallaarriieess,,  
wwaaggeess,,  ccoommmmiissssiioonnss  aanndd  ootthheerr  ppeerrssoonnaall  sseerrvviiccee  
ccoommppeennssaattiioonn,,  nneett  pprrooffiittss  ffrroomm  bbuussiinneessss  oorr  ootthheerr  
aaccttiivviittiieess,,  iinncclluuddiinngg  tthhee  rreennttaall  ffrroomm  uussee  ooff  rreeaall  aanndd  
ppeerrssoonnaall  pprrooppeerrttyy,,  ddiissttrriibbuuttiivvee  sshhaarreess  ffrroomm  
ppaarrttnneerrsshhiippss,,  ootthheerr  iinnccoommee  ttaaxxaabbllee  uunnddeerr  CChhaapptteerr  117711,,  
rreecceeiivveedd  ffoorr  tthhee  ppeerriioodd  ccoovveerreedd  bbyy  tthhee  rreettuurrnn  aanndd  ssuucchh  
ootthheerr  ppeerrttiinneenntt  ffaaccttss  aanndd  iinnffoorrmmaattiioonn  iinn  ddeettaaiill  aass  tthhee  
TTaaxx  CCoommmmiissssiioonneerr  mmaayy  rreeqquuiirree..  

    ((44))  WWhheerree  aann  eemmppllooyyeeee''ss  eennttiirree  eeaarrnniinnggss  ffoorr  tthhee  ttaaxx  ppeerriioodd  
aarree  ppaaiidd  bbyy  aann  eemmppllooyyeerr  oorr  eemmppllooyyeerrss,,  aanndd  tthhee  ttaaxx  
tthheerreeoonn  hhaass  iinn  eeaacchh  iinnssttaannccee  bbeeeenn  wwiitthhhheelldd  aanndd  
ddeedduucctteedd  bbyy  tthhee  eemmppllooyyeerr  oorr  eemmppllooyyeerrss  ffrroomm  tthhee  ggrroossss  
aammoouunntt  ooff  tthhee  eennttiirree  eeaarrnniinnggss  ooff  ssuucchh  eemmppllooyyeeee--
ttaaxxppaayyeerr,,  aanndd  wwhheerree  tthhee  eemmppllooyyeerr  ooff  ssuucchh  eemmppllooyyeeee  hhaass  
ffiilleedd  aa  rreeppoorrtt  oorr  rreettuurrnn  iinn  wwhhiicchh  ssuucchh  eemmppllooyyeeee''ss  eennttiirree  
aanndd  oonnllyy  eeaarrnniinnggss  aarree  rreeppoorrtteedd  ttoo  tthhee  TTaaxx  CCoommmmiissssiioonneerr,,  
aanndd  wwhheerree  ssuucchh  eemmppllooyyeeee  hhaass  nnoo  ttaaxxaabbllee  iinnccoommee  ootthheerr  
tthhaann  ssuucchh  eeaarrnniinnggss  aanndd  tthhee  ttaaxx  ssoo  wwiitthhhheelldd  hhaass  bbeeeenn  



 47 

ppaaiidd  ttoo  tthhee  TTaaxx  CCoommmmiissssiioonneerr,,  ssuucchh  eemmppllooyyeeee  nneeeedd  nnoott  
ffiillee  aa  rreettuurrnn..  

    ((55))  AAnn  eemmppllooyyeeee  wwhhoo  iiss  ppeerrmmiitttteedd  ttoo  ddeedduucctt  bbuussiinneessss  
eexxppeennsseess  ffrroomm  ggrroossss  wwaaggeess,,  ssaallaarriieess  oorr  ccoommmmiissssiioonnss  
sshhaallll  ffiillee  aa  rreettuurrnn  iinn  oorrddeerr  ttoo  ccllaaiimm  ssuucchh  ddeedduuccttiioonnss  
eevveenn  tthhoouugghh  aallll  oorr  ppaarrtt  ooff  ssuucchh  wwaaggeess,,  ssaallaarriieess  oorr  
ccoommmmiissssiioonnss  aarree  ssuubbjjeecctt  ttoo  wwiitthhhhoollddiinngg..  

    ((66))  EExxcceepptt  aass  pprroovviiddeedd  ffoorr  hheerreeiinn,,  tthhee  ttaaxx  iiss  oonn  tthhee  
ppaarrttnneerrsshhiipp,,  oorr  aassssoocciiaattiioonn  aass  aann  eennttiittyy  wwhheetthheerr  
rreessiiddeenntt  oorr  nnoonnrreessiiddeenntt  aanndd  aa  rreettuurrnn  iiss  rreeqquuiirreedd  
ddiisscclloossiinngg  tthhee  nneett  pprrooffiittss  aallllooccaabbllee  ttoo  tthhee  MMuunniicciippaalliittyy  
aanndd  tthhee  ttaaxx  ppaaiidd  tthheerreeoonn..    HHoowweevveerr,,  aannyy  rreessiiddeenntt  ppaarrttnneerr  
iiss  rreeqquuiirreedd  ttoo  mmaakkee  aa  rreettuurrnn  aanndd  ppaayy  tthhee  ttaaxx  iinn  
aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthheessee  RRuulleess  aanndd  RReegguullaattiioonnss  iiff  aa  
MMuunniicciippaall  ttaaxx  iiss  dduuee..  

    ((77))  EExxeeccuuttoorrss  aanndd  aaddmmiinniissttrraattoorrss  aarree  lliiaabbllee  ffoorr  tthhee  ppaayymmeenntt  
ooff  aannyy  ttaaxxeess  dduuee  bbyy  aa  ddeecceeaasseedd  ffrroomm  aann  eessttaattee  ooff  ssuucchh  
ddeecceeaasseedd..  

    ((88))  WWiitthh  rreessppeecctt  ttoo  aa  rreettuurrnn  ccoommbbiinniinngg  ttaaxxaabbllee  iinnccoommee  ffrroomm  
ttwwoo  oorr  mmoorree  ssoouurrcceess,,  tthhee  ffoolllloowwiinngg  rruulleess  sshhaallll  bbee  
aapppplliieedd::  

      AA..  LLoosssseess  ffrroomm  tthhee  ooppeerraattiioonn  ooff  aa  bbuussiinneessss  oorr  pprrooffeessssiioonn  
aarree  nnoott  ddeedduuccttiibbllee  ffrroomm  eemmppllooyyeeee  eeaarrnniinnggss  bbuutt  mmaayy  bbee  
ccaarrrriieedd  ffoorrwwaarrdd  aass  sseett  ffoorrtthh  iinn  SSeeccttiioonn  117711..0033((cc))..  

      BB..  AA  lloossss  ffrroomm  tthhee  ooppeerraattiioonn  ooff  aa  bbuussiinneessss  oorr  pprrooffeessssiioonn  
mmaayy  bbee  ooffffsseett  aaggaaiinnsstt  nneett  pprrooffiittss  ffrroomm  ootthheerr  bbuussiinneessss  
oorr  pprrooffeessssiioonnaall  aaccttiivviittiieess  iinn  tthhee  aammoouunntt  ooff  tthhee  lloossss  
ccoommmmeennssuurraattee  wwiitthh  tthhee  ppoorrttiioonn  ooff  pprrooffiittss,,  iiff  pprrooffiittss  
eexxiisstteedd,,  wwiitthh  rreessppeecctt  ttoo  wwhhiicchh  ccrreeddiitt  ccoouulldd  nnoott  bbee  
ccllaaiimmeedd  ffoorr  ttaaxx  ppaaiidd  ttoo  aannootthheerr  mmuunniicciippaalliittyy..    
AAccccoorrddiinnggllyy,,  iiff  tthhee  pprrooffiittss  ooff  aann  aaccttiivviittyy  aarree  ssuubbjjeecctt  
ttoo  ttaaxx  bbyy  aannootthheerr  mmuunniicciippaalliittyy,,  tthhee  ppoorrttiioonn  ooff  aa  lloossss  
tthhaatt  mmaayy  nnoott  bbee  uusseedd  ttoo  ooffffsseett  pprrooffiittss  iiss  ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  
mmuullttiippllyyiinngg  tthhee  lloossss  bbyy  aa  ffrraaccttiioonn,,  tthhee  nnuummeerraattoorr  
bbeeiinngg  eeiitthheerr  tthhee  ttaaxx  rraattee  ooff  tthhee  ootthheerr  ttaaxxiinngg  
mmuunniicciippaalliittyy  oorr  tthhee  ppeerrcceennttaaggee  rraattee  ttoo  wwhhiicchh  ccrreeddiitt  
ffoorr  ttaaxx  ppaaiidd  ttoo  aannootthheerr  mmuunniicciippaalliittyy  iiss  lliimmiitteedd,,  
wwhhiicchheevveerr  iiss  tthhee  lleesssseerr,,  aanndd  tthhee  ddeennoommiinnaattoorr  bbeeiinngg  
tthhee  eexxiissttiinngg  MMuunniicciippaalliittyy  ttaaxx  rraattee..    AAnnyy  uunnuusseedd  lloossss,,  oorr  
ppoorrttiioonn  tthheerreeooff,,  aalllloowwaabbllee  ffoorr  ooffffsseett  aass  ddeetteerrmmiinneedd  
iinn  tthhiiss  mmaannnneerr,,  mmaayy  bbee  ccaarrrriieedd  ffoorrwwaarrdd  aass  sseett  ffoorrtthh  iinn  
SSeeccttiioonn  117711..2222((cc))..  

      CC..  LLoosssseess  ffrroomm  tthhee  ooppeerraattiioonn  ooff  aa  ffaarrmm,,  ddeetteerrmmiinneedd  iinn  
aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  aaccccoouunnttiinngg  mmeetthhooddss  uusseedd  bbyy  ttaaxxppaayyeerr  
ffoorr  FFeeddeerraall  iinnccoommee  ttaaxx  ppuurrppoosseess,,  sshhaallll  bbee  aalllloowwaabbllee  
aass  aann  ooffffsseett  ttoo  nneett  pprrooffiitt  aass  sseett  ffoorrtthh  hheerreeiinn..  

  
  ((bb))  IInnffoorrmmaattiioonn  RReeqquuiirreedd  aanndd  RReeccoonncciilliiaattiioonn  wwiitthh  FFeeddeerraall  

RReettuurrnnss..  
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    ((11))  IInn  rreettuurrnnss  ffiilleedd  hheerreeuunnddeerr,,  tthheerree  sshhaallll  bbee  sseett  ffoorrtthh  tthhee  
aaggggrreeggaattee  aammoouunntt  ooff  ssaallaarriieess,,  wwaaggeess,,  bboonnuusseess,,  iinncceennttiivvee  
ppaayymmeennttss,,  ccoommmmiissssiioonnss,,  ffeeeess  aanndd  ootthheerr  ccoommppeennssaattiioonn  
ssuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  ttaaxx  eeaarrnneedd  ffrroomm  eeaacchh  eemmppllooyyeerr,,  ttaaxxaabbllee  
nneett  pprrooffiittss  aanndd  ootthheerr  ppeerrttiinneenntt  iinnffoorrmmaattiioonn  aass  tthhee  TTaaxx  
CCoommmmiissssiioonneerr  mmaayy  rreeqquuiirree..  

    ((22))  WWhheerree  ffiigguurreess  ooff  ttoottaall  iinnccoommee,,  ddeedduuccttiioonnss  aanndd  nneett  
pprrooffiittss  aarree  iinncclluuddeedd,,  aass  sshhoowwnn  bbyy  aa  FFeeddeerraall  rreettuurrnn,,  aannyy  
iitteemmss  ooff  iinnccoommee  wwhhiicchh  aarree  nnoott  ssuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  ttaaxx  aanndd  
uunnaalllloowwaabbllee  eexxppeennsseess  sshhaallll  bbee  eelliimmiinnaatteedd  iinn  ddeetteerrmmiinniinngg  
nneett  iinnccoommee  ssuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  ttaaxx..    TThhee  ffaacctt  tthhaatt  aannyy  
ttaaxxppaayyeerr  iiss  nnoott  rreeqquuiirreedd  ttoo  ffiillee  aa  FFeeddeerraall  rreettuurrnn  ddooeess  
nnoott  rreelliieevvee  hhiimm  ffrroomm  ffiilliinngg  aa  ttaaxx  rreettuurrnn  uunnddeerr  CChhaapptteerr  
117711..  

    ((33))  IIff  aa  cchhaannggee  iinn  FFeeddeerraall  iinnccoommee  ttaaxx  lliiaabbiilliittyy  mmaaddee  bbyy  tthhee  
FFeeddeerraall  IInntteerrnnaall  RReevveennuuee  SSeerrvviiccee  oorr  bbyy  aa  jjuuddiicciiaall  
ddeecciissiioonn  rreessuullttss  iinn  aann  aaddddiittiioonnaall  aammoouunntt  ooff  ttaaxx  ppaayyaabbllee  
ttoo  tthhee  MMuunniicciippaalliittyy,,  aa  rreeppoorrtt  ooff  ssuucchh  cchhaannggee  sshhaallll  bbee  
ffiilleedd  bbyy  tthhee  ttaaxxppaayyeerr  wwiitthhiinn  tthhrreeee  ((33))  mmoonntthhss  aafftteerr  
rreecceeiipptt  ooff  tthhee  ffiinnaall  nnoottiiccee  ffrroomm  tthhee  FFeeddeerraall  IInntteerrnnaall  
RReevveennuuee  SSeerrvviiccee  oorr  ffiinnaall  ccoouurrtt  ddeecciissiioonn..  

    ((44))  IIff  aa  cchhaannggee  iinn  FFeeddeerraall  iinnccoommee  ttaaxx  lliiaabbiilliittyy  rreessuullttss  iinn  aa  
rreedduuccttiioonn  ooff  ttaaxxeess  oowweedd  aanndd  ppaaiidd  ttoo  tthhee  MMuunniicciippaalliittyy,,  aa  
ccllaaiimm  ffoorr  rreeffuunndd  sshhaallll  bbee  ffiilleedd  wwiitthh  tthhee  TTaaxx  
CCoommmmiissssiioonneerr  aass  pprreessccrriibbeedd  iinn  SSeeccttiioonn  117711..1111..  

      ((OOrrdd..  9977--4400..    PPaasssseedd  55--88--9977..))  
  
  
  117711..2244  CCOOLLLLEECCTTIIOONN  OOFF  TTAAXX  AATT  TTHHEE  SSOOUURRCCEE..  
  ((aa))  DDuuttyy  ooff  WWiitthhhhoollddiinngg..  
    ((11))  TThhee  TTaaxx  CCoommmmiissssiioonneerr  sshhaallll  hhaavvee  tthhee  aauutthhoorriittyy  ttoo  ggrraanntt  

ttoo  eemmppllooyyeerrss  wwiitthh  tthhrreeee  ((33))  oorr  lleessss  rreessiiddeenntt  eemmppllooyyeeeess  
ppeerrmmiissssiioonn  ffoorr  ssuucchh  eemmppllooyyeeeess  ttoo  ffiillee  iinnddiivviidduuaallllyy..    TThhee  
ttaaxx  sshhaallll  bbee  ddeedduucctteedd  bbyy  tthhee  eemmppllooyyeerr  ffrroomm::  

      AA..  TThhee  ggrroossss  aammoouunntt  ooff  aallll  ssaallaarriieess,,  wwaaggeess,,  bboonnuusseess,,  
iinncceennttiivvee  ppaayymmeennttss,,  ffeeeess,,  ccoommmmiissssiioonnss  oorr  ootthheerr  ffoorrmmss  
ooff  ccoommppeennssaattiioonn  aallllooccaatteedd,,  sseett  aassiiddee  oorr  ppaaiidd  rreessiiddeennttss  
ooff  tthhee  MMuunniicciippaalliittyy,,  rreeggaarrddlleessss  ooff  tthhee  ppllaaccee  wwhheerree  tthhee  
sseerrvviicceess  aarree  rreennddeerreedd;;  aanndd  

      BB..  AAllll  ccoommppeennssaattiioonn  aallllooccaatteedd,,  sseett  aassiiddee  oorr  ppaaiidd  
nnoonnrreessiiddeennttss  ffoorr  sseerrvviicceess  rreennddeerreedd,,  wwoorrkk  ppeerrffoorrmmeedd  
oorr  ootthheerr  aaccttiivviittiieess  eennggaaggeedd  iinn  wwiitthhiinn  tthhee  MMuunniicciippaalliittyy..  

      CC..  AAnn  eemmppllooyyeerr  iiss  lliiaabbllee  ffoorr  tthhee  ppaayymmeenntt  ooff  tthhee  ttaaxx  
rreeqquuiirreedd  ttoo  bbee  ddeedduucctteedd  aanndd  wwiitthhhheelldd,,  wwhheetthheerr  oorr  nnoott  
ssuucchh  ttaaxx  iinn  ffaacctt  hhaass  bbeeeenn  wwiitthhhheelldd..  

    ((22))  AAllll  eemmppllooyyeerrss  wwiitthhiinn  oorr  ddooiinngg  bbuussiinneessss  wwiitthhiinn  tthhee  
MMuunniicciippaalliittyy  aarree  rreeqquuiirreedd  ttoo  mmaakkee  tthhee  ccoolllleeccttiioonnss  aanndd  
ddeedduuccttiioonnss  ssppeecciiffiieedd,,  rreeggaarrddlleessss  ooff  tthhee  ffaacctt  tthhaatt  tthhee  
sseerrvviicceess  oonn  aaccccoouunntt  ooff  wwhhiicchh  aannyy  ppaarrttiiccuullaarr  ddeedduuccttiioonn  
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iiss  rreeqquuiirreedd  aass  ttoo  rreessiiddeennttss  ooff  tthhee  MMuunniicciippaalliittyy  wweerree  
ppeerrffoorrmmeedd  oouuttssiiddee  tthhee  MMuunniicciippaalliittyy..  

    ((33))  EEmmppllooyyeerrss  wwhhoo  ddoo  nnoott  mmaaiinnttaaiinn  aa  ppeerrmmaanneenntt  ooffffiiccee  oorr  
ppllaaccee  ooff  bbuussiinneessss  iinn  tthhee  MMuunniicciippaalliittyy,,  bbuutt  wwhhoo  aarree  
ssuubbjjeecctt  ttoo  ttaaxx  oonn  nneett  pprrooffiittss  aattttrriibbuuttaabbllee  ttoo  tthhee  
MMuunniicciippaalliittyy,,  uunnddeerr  tthhee  mmeetthhoodd  ooff  aallllooccaattiioonn  pprroovviiddeedd  
ffoorr,,  aarree  ccoonnssiiddeerreedd  ttoo  bbee  eemmppllooyyeerrss  wwiitthhiinn  tthhee  
MMuunniicciippaalliittyy,,  aanndd  ssuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  rreeqquuiirreemmeennttss  ooff  
wwiitthhhhoollddiinngg..  
      AA..  $$115500  DDeemmiinniimmuuss  RRuullee..    IIff  nnoott  ccuurrrreennttllyy  

rreeqquuiirreedd  ttoo  wwiitthhhhoolldd  MMuunniicciippaall  iinnccoommee  ttaaxx,,  aa  
nnoonnrreessiiddeenntt  eemmppllooyyeerr,,  oorr  ootthheerr  ppaayyeerr  tthhaatt  iiss  nnoott  
ssiittuuaatteedd  iinn  tthhee  MMuunniicciippaalliittyy  sshhaallll  nnoott  bbee  rreeqquuiirreedd  ttoo  
ddeedduucctt  aanndd  wwiitthhhhoolldd  ttaaxxeess  ffrroomm  tthhee  ttaaxxaabbllee  iinnccoommee  ooff  
aann  iinnddiivviidduuaall  uunnlleessss  tthhee  ttoottaall  aammoouunntt  ooff  ttaaxx  rreeqquuiirreedd  
ttoo  bbee  ddeedduucctteedd  aanndd  wwiitthhhheelldd  ffoorr  tthhee  MMuunniicciippaalliittyy  oonn  
aaccccoouunntt  ooff  aallll  ooff  tthhee  eemmppllooyyeerr''ss  eemmppllooyyeeeess  oorr  aallll  ooff  
tthhee  ootthheerr  ppaayyeerr''ss  ppaayyeeeess  eexxcceeeeddss  oonnee  hhuunnddrreedd  ffiiffttyy  
ddoollllaarrss  (($$115500))  ffoorr  aa  ccaalleennddaarr  yyeeaarr..  

      BB..  IIff  tthhee  ttoottaall  aammoouunntt  ooff  ttaaxx  rreeqquuiirreedd  ttoo  bbee  ddeedduucctteedd  
aanndd  wwiitthhhheelldd  oonn  aaccccoouunntt  ooff  aallll  ooff  tthhee  nnoonnrreessiiddeenntt  
eemmppllooyyeerr''ss  eemmppllooyyeeeess  oorr  aallll  ooff  tthhee  ootthheerr  ppaayyeerr''ss  
ppaayyeeeess  eexxcceeeeddss  oonnee  hhuunnddrreedd  ffiiffttyy  ddoollllaarrss  (($$115500))  ffoorr  aa  
ccaalleennddaarr  yyeeaarr,,  tthhee  eemmppllooyyeerr,,  aaggeenntt  ooff  ssuucchh  aann  
eemmppllooyyeerr  oorr  ootthheerr  ppaayyeerr  mmuusstt  ddeedduucctt  aanndd  wwiitthhhhoolldd  
ttaaxxeess  iinn  tthhaatt  ccaalleennddaarr  yyeeaarr  aanndd  iinn  eeaacchh  eennssuuiinngg  yyeeaarr  
eevveenn  iiff  tthhee  aammoouunntt  rreeqquuiirreedd  ttoo  bbee  ddeedduucctteedd  aanndd  
wwiitthhhheelldd  iinn  eeaacchh  ooff  tthhoossee  eennssuuiinngg  yyeeaarrss  iiss  oonnee  
hhuunnddrreedd  ffiiffttyy  ddoollllaarrss  (($$115500))  oorr  lleessss,,  uunnttiill  ssuucchh  ttiimmee  
tthhaatt  tthhee  ttaaxx  ssoo  ddeedduucctteedd  aanndd  wwiitthhhheelldd  iiss  oonnee  hhuunnddrreedd  
ffiiffttyy  ddoollllaarrss  (($$115500))  oorr  lleessss  ffoorr  tthhrreeee  ((33))  ccoonnsseeccuuttiivvee  
yyeeaarrss..  

      CC..  AA  nnoonnrreessiiddeenntt  eemmppllooyyeerr,,  aaggeenntt  ooff  ssuucchh  aann  eemmppllooyyeerr,,  
oorr  ootthheerr  ppaayyeerr  tthhaatt  iiss  nnoott  ssiittuuaatteedd  iinn  tthhee  MMuunniicciippaalliittyy  
aanndd  iiss  eexxeemmpptt  ffrroomm  wwiitthhhhoollddiinngg  ppuurrssuuaanntt  ttoo  tthhiiss  
sseeccttiioonn  sshhaallll  rreeppoorrtt  aallll  ttaaxxaabbllee  iinnccoommee  ppaaiidd  ttoo  iittss  
eemmppllooyyeeeess  oorr  aaggeennttss  wwoorrkkiinngg  iinn  tthhee  MMuunniicciippaalliittyy  oonn  aann  
aannnnuuaall  bbaassiiss..    TThhiiss  rreeppoorrtt  sshhaallll  bbee  dduuee  oonn  oorr  bbeeffoorree  
JJaannuuaarryy  3311sstt  ooff  eeaacchh  yyeeaarr,,  aanndd  sshhaallll  iinncclluuddee  aa  
ccaallccuullaattiioonn  ooff  tthhee  ttoottaall  ccoommppeennssaattiioonn  eeaarrnneedd  iinn  tthhee  
MMuunniicciippaalliittyy  bbyy  aallll  eemmppllooyyeeeess  dduurriinngg  tthhee  pprreecceeddiinngg  
ccaalleennddaarr  yyeeaarr..  

    ((44))  TThhee  mmeerree  ffaacctt  tthhaatt  tthhee  ttaaxx  iiss  nnoott  wwiitthhhheelldd  wwiillll  nnoott  
rreelliieevvee  tthhee  eemmppllooyyeeee  ooff  tthhee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ooff  ffiilliinngg  aa  
rreettuurrnn  aanndd  ppaayyiinngg  tthhee  ttaaxx  oonn  tthhee  ccoommppeennssaattiioonn  ppaaiidd..    IIff  
tthhee  eemmppllooyyeerr  hhaass  wwiitthhhheelldd  tthhee  ttaaxx  aanndd  ffaaiilleedd  ttoo  ppaayy  tthhee  
ttaaxx  wwiitthhhheelldd  ttoo  tthhee  TTaaxx  CCoommmmiissssiioonneerr,,  tthhee  eemmppllooyyeeee  iiss  
nnoott  lliiaabbllee  ffoorr  tthhee  ttaaxx  ssoo  wwiitthhhheelldd..  

    ((55))  CCoommmmiissssiioonnss  aanndd  ffeeeess  ppaaiidd  ttoo  pprrooffeessssiioonnaallss,,  bbrrookkeerrss  aanndd  
ootthheerrss  wwhhoo  aarree  iinnddeeppeennddeenntt  ccoonnttrraaccttoorrss,,  aanndd  nnoott  
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eemmppllooyyeeeess  ooff  tthhee  ppaayyoorr,,  aarree  nnoott  ssuubbjjeecctt  ttoo  wwiitthhhhoollddiinngg  
oorr  ccoolllleeccttiioonn  ooff  tthhee  ttaaxx  aatt  tthhee  ssoouurrccee..    SSuucchh  ttaaxxppaayyeerrss  
mmuusstt  iinn  aallll  iinnssttaanncceess  ffiillee  aa  ddeeccllaarraattiioonn  aanndd  rreettuurrnn  aanndd  
ppaayy  tthhee  ttaaxx..  

    ((66))  WWhheerree  aa  nnoonnrreessiiddeenntt  rreecceeiivveess  ccoommppeennssaattiioonn  ffoorr  
ppeerrssoonnaall  sseerrvviicceess  rreennddeerreedd  oorr  ppeerrffoorrmmeedd  ppaarrttllyy  wwiitthhiinn  
aanndd  ppaarrttllyy  wwiitthhoouutt  tthhee  MMuunniicciippaalliittyy,,  tthhee  wwiitthhhhoollddiinngg  
eemmppllooyyeerr  sshhaallll  ddeedduucctt,,  wwiitthhhhoolldd  aanndd  rreemmiitt  tthhee  ttaaxx  oonn  
tthhaatt  ppoorrttiioonn  ooff  tthhee  ccoommppeennssaattiioonn  wwhhiicchh  iiss  eeaarrnneedd  wwiitthhiinn  
tthhee  MMuunniicciippaalliittyy  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  ffoolllloowwiinngg  rruulleess  
ooff  aappppoorrttiioonnmmeenntt::  

      AA..  IIff  tthhee  nnoonnrreessiiddeenntt  iiss  aa  ssaalleessmmaann,,  aaggeenntt  oorr  ootthheerr  
eemmppllooyyeeee  wwhhoossee  ccoommppeennssaattiioonn  ddeeppeennddss  ddiirreeccttllyy  oonn  tthhee  
vvoolluummee  ooff  bbuussiinneessss  ttrraannssaacctteedd  oorr  cchhiieeffllyy  eeffffeecctteedd  bbyy  
hhiimm,,  tthhee  ddeedduuccttiinngg  aanndd  wwiitthhhhoollddiinngg  sshhaallll  aattttaacchh  ttoo  tthhee  
ppoorrttiioonn  ooff  tthhee  eennttiirree  ccoommppeennssaattiioonn  wwhhiicchh  tthhee  vvoolluummee  
ooff  bbuussiinneessss  ttrraannssaacctteedd  oorr  cchhiieeffllyy  eeffffeecctteedd  bbyy  tthhee  
eemmppllooyyeeee  wwiitthhiinn  tthhee  MMuunniicciippaalliittyy  bbeeaarrss  ttoo  tthhee  ttoottaall  
vvoolluummee  ooff  bbuussiinneessss  ttrraannssaacctteedd  bbyy  hhiimm  wwiitthhiinn  aanndd  
oouuttssiiddee  tthhee  MMuunniicciippaalliittyy..  

      BB..  TThhee  ddeedduuccttiinngg  aanndd  wwiitthhhhoollddiinngg  ooff  ppeerrssoonnaall  sseerrvviiccee  
ccoommppeennssaattiioonn  ooff  ootthheerr  nnoonnrreessiiddeenntt  eemmppllooyyeeeess,,  
iinncclluuddiinngg  ooffffiicceerrss  ooff  ccoorrppoorraattiioonnss,,  sshhaallll  aattttaacchh  ttoo  
tthhee  pprrooppoorrttiioonn  ooff  tthhee  ppeerrssoonnaall  sseerrvviiccee  ccoommppeennssaattiioonn  
ooff  ssuucchh  eemmppllooyyeeee  wwhhiicchh  tthhee  ttoottaall  nnuummbbeerr  ooff  hhiiss  
wwoorrkkiinngg  hhoouurrss  wwiitthhiinn  tthhee  MMuunniicciippaalliittyy  iiss  ooff  tthhee  ttoottaall  
nnuummbbeerr  ooff  wwoorrkkiinngg  hhoouurrss..  

      CC..  TThhee  ffaacctt  tthhaatt  nnoonnrreessiiddeenntt  eemmppllooyyeeeess  aarree  ssuubbjjeecctt  ttoo  
ccaallll  aatt  aannyy  ttiimmee  ddooeess  nnoott  ppeerrmmiitt  tthhee  aallllooccaattiioonn  ooff  ppaayy  
ffoorr  ttiimmee  wwoorrkkeedd  wwiitthhiinn  tthhee  MMuunniicciippaalliittyy  oonn  aa  sseevveenn--ddaayy  
ppeerr  wweeeekk  bbaassiiss..    TThhee  ppeerrcceennttaaggee  ooff  ttiimmee  wwoorrkkeedd  iinn  tthhee  
MMuunniicciippaalliittyy  wwiillll  bbee  ccoommppuutteedd  oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff  aa  ffoorrttyy--
hhoouurr  wweeeekk  uunnlleessss  tthhee  eemmppllooyyeerr  nnoottiiffiieess  tthhee  TTaaxx  
CCoommmmiissssiioonneerr  tthhaatt  aa  ggrreeaatteerr  oorr  lleessss  nnuummbbeerr  ooff  hhoouurrss  
ppeerr  wweeeekk  iiss  wwoorrkkeedd..  

        11..0011  TThhee  ddeetteerrmmiinnaattiioonn  ooff  ttaaxx  lliiaabbiilliittyy  ooff  
nnoonnrreessiiddeennttss  wwoorrkkiinngg  iinn  aanndd  oouutt  ooff  tthhee  
ccoorrppoorraattee  lliimmiittss  iiss  ttoo  bbee  ccoommppuutteedd  oonn  tthhee  
ffoorrmmuullaa  ooff  tthhee  ttoottaall  nnuummbbeerr  ooff  ddaayyss  wwoorrkkeedd  iinn  
tthhee  MMuunniicciippaalliittyy  ddiivviiddeedd  bbyy  tthhee  ttoottaall  nnuummbbeerr  ooff  
ddaayyss  wwoorrkkeedd  dduurriinngg  tthhee  yyeeaarr  aanndd  tthhee  rreessuullttiinngg  
ppeerrcceennttaaggee  aapppplliieedd  ttoo  tthhee  ttoottaall  aannnnuuaall  iinnccoommee  
ffrroomm  wwaaggeess  iinncclluuddiinngg  ssiicckk  lleeaavvee  aanndd  vvaaccaattiioonn  
ppaayy..    WWhheerree  nnoo  rreeccoorrdd  ccaann  bbee  ssuubbssttaannttiiaatteedd  ooff  
tthhee  nnuummbbeerr  ooff  ddaayyss  wwoorrkkeedd,,  tthhee  ffiigguurree  225544  iiss  ttoo  
bbee  uusseedd  aass  tthhee  ttoottaall  nnuummbbeerr  ooff  ddaayyss  wwoorrkkeedd..  

      DD..  WWaaggeess  ooff  ooccccaassiioonnaall  eennttrraannttss  aass  ddeeffiinneedd  iinn  SSeeccttiioonn  
117711..0033((aa))((22))((AA))  aarree  nnoott  ssuubbjjeecctt  ttoo  wwiitthhhhoollddiinngg..    
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    ((77))  AAnn  eemmppllooyyeerr  sshhaallll  wwiitthhhhoolldd  tthhee  ttaaxx  oonn  tthhee  ffuullll  aammoouunntt  
ooff  aannyy  aaddvvaanncceess  mmaaddee  ttoo  aann  eemmppllooyyeeee  oonn  aaccccoouunntt  ooff  
ccoommmmiissssiioonnss..  

    ((88))  AAnn  eemmppllooyyeerr  rreeqquuiirreedd  ttoo  wwiitthhhhoolldd  tthhee  ttaaxx  oonn  
ccoommppeennssaattiioonn  ppaaiidd  ttoo  aann  eemmppllooyyeeee  sshhaallll,,  iinn  ddeetteerrmmiinniinngg  
tthhee  aammoouunntt  oonn  wwhhiicchh  tthhee  ttaaxx  iiss  ttoo  bbee  wwiitthhhheelldd,,  iiggnnoorree  
aannyy  aammoouunntt  aalllloowweedd  aanndd  ppaaiidd  ttoo  tthhee  eemmppllooyyeeee  ffoorr  
eexxppeennsseess  nneecceessssaarriillyy  aanndd  aaccttuuaallllyy  iinnccuurrrreedd  bbyy  tthhee  
eemmppllooyyeeee  iinn  tthhee  aaccttuuaall  ppeerrffoorrmmaannccee  ooff  hhiiss  sseerrvviicceess,,  
pprroovviiddeedd  ssuucchh  eexxppeennsseess  aarree  iinnccuurrrreedd  iinn  eeaarrnniinngg  
ccoommppeennssaattiioonn,,  iinncclluuddiinngg  ccoommmmiissssiioonnss,,  aanndd  aarree  nnoott  
ddeedduucctteedd  aass  aa  bbuussiinneessss  eexxppeennssee  bbyy  tthhee  eemmppllooyyeeee..  

    ((99))  AAnn  eemmppllooyyeerr  wwhhoossee  rreeccoorrddss  sshhooww  tthhaatt  aann  eemmppllooyyeeee  iiss  aa  
nnoonnrreessiiddeenntt  ooff  tthhee  MMuunniicciippaalliittyy,,  aanndd  hhaass  nnoo  kknnoowwlleeddggee  
ttoo  tthhee  ccoonnttrraarryy,,  sshhaallll  bbee  rreelliieevveedd  ooff  tthhee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  
ooff  wwiitthhhhoollddiinngg  tthhee  ttaaxx  oonn  ppeerrssoonnaall  sseerrvviiccee  
ccoommppeennssaattiioonn  ppaaiidd  ttoo  ssuucchh  eemmppllooyyeeee  ffoorr  sseerrvviicceess  
rreennddeerreedd  oorr  wwoorrkk  ddoonnee  oouuttssiiddee  tthhee  MMuunniicciippaalliittyy  bbyy  ssuucchh  
eemmppllooyyeeee,,  pprroovviiddeedd  hhoowweevveerr,,  tthhaatt  ssuucchh  eemmppllooyyeerr  mmuusstt  
wwiitthhhhoolldd  tthhee  ttaaxx  oonn  aallll  ppeerrssoonnaall  sseerrvviiccee  ccoommppeennssaattiioonn  
ppaaiidd  ssuucchh  eemmppllooyyeeee  aafftteerr  tthhee  TTaaxx  CCoommmmiissssiioonneerr  nnoottiiffiieess  
ssuucchh  eemmppllooyyeerr  iinn  wwrriittiinngg  tthhaatt  ssuucchh  eemmppllooyyeeee  iiss  aa  
rreessiiddeenntt  ooff  tthhee  MMuunniicciippaalliittyy..    AAllll  eemmppllooyyeeeess  aarree  rreeqquuiirreedd  
ttoo  nnoottiiffyy  tthhee  eemmppllooyyeerr  ooff  aannyy  cchhaannggee  ooff  rreessiiddeennccee  aanndd  
tthhee  ddaattee  tthheerreeooff..  

    ((1100))  AAnn  eemmppllooyyeerr  sshhaallll  nnoott  bbee  rreeqquuiirreedd  ttoo  wwiitthhhhoolldd  tthhee  
ttaaxx  ffrroomm  tthhee  wwaaggeess  aanndd  ootthheerr  ccoommppeennssaattiioonn  eeaarrnneedd  bbyy  
aa  rreessiiddeenntt  ooff  tthhee  MMuunniicciippaalliittyy  ffoorr  wwoorrkk  ddoonnee  oorr  
sseerrvviicceess  ppeerrffoorrmmeedd  iinn  aannootthheerr  mmuunniicciippaalliittyy  wwhhiicchh  
iimmppoosseess  aa  ttaaxx  uuppoonn  ssuucchh  wwaaggeess  aanndd  ootthheerr  
ccoommppeennssaattiioonn  ooff  ssuucchh  rreessiiddeenntt  iiff  ssuucchh  eemmppllooyyeerr  
wwiitthhhhoollddss  tthhee  ttaaxx  oonn  ssuucchh  rreessiiddeenntt''ss  wwaaggeess  oorr  ootthheerr  
ccoommppeennssaattiioonn  ffoorr  ssuucchh  ootthheerr  mmuunniicciippaalliittyy..  WWhheerree  ssuucchh  
mmuunniicciippaall  ttaaxx  iiss  ffoorr  aa  ssmmaalllleerr  aammoouunntt  tthhaann  tthhee  ttaaxx  
iimmppoosseedd  bbyy  CChhaapptteerr  117711,,  tthhee  eemmppllooyyeerr  sshhaallll  ffuurrnniisshh  
tthhee  TTaaxx  CCoommmmiissssiioonneerr  wwiitthh  aa  lliisstt  ooff  rreessiiddeenntt  eemmppllooyyeeeess  
ffoorr  wwhhoomm  ssuucchh  lleesssseerr  ttaaxx  iiss  wwiitthhhheelldd..  

    ((1111))  TThhee  TTaaxx  CCoommmmiissssiioonneerr  sshhaallll  hhaavvee  tthhee  aauutthhoorriittyy  ttoo  
eenntteerr  iinnttoo  aaggrreeeemmeenntt  wwiitthh  ootthheerr  ttaaxxiinngg  mmuunniicciippaalliittiieess  
ppeerrmmiittttiinngg  aann  eemmppllooyyeerr  ttoo  wwiitthhhhoolldd  tthhee  eennttiirree  ttaaxx  oonn  
tthhee  wwaaggeess  ooff  aa  ffllooaatteerr  eeiitthheerr  ffoorr  tthhee  ttaaxxiinngg  
mmuunniicciippaalliittyy  iinn  wwhhiicchh  tthhee  eemmppllooyyeerr  hhaass  hhiiss  pprriinncciippaall  
ppllaaccee  ooff  bbuussiinneessss  oorr  tthhee  ttaaxxiinngg  mmuunniicciippaalliittyy  iinn  wwhhiicchh  
tthhee  eemmppllooyyeeee  rreessiiddeess..  

  
  ((bb))  RReettuurrnn  aanndd  PPaayymmeenntt  ooff  TTaaxx  WWiitthhhheelldd  aanndd  SSttaattuuss  ooff  

EEmmppllooyyeerrss..  
    ((11))  TThhee  TTaaxx  CCoommmmiissssiioonneerr  mmaayy  rreeqquuiirree  aann  eemmppllooyyeerr  ttoo  ffiillee  

rreettuurrnnss  ooff  aanndd  ttoo  rreemmiitt  ttaaxxeess  wwiitthhhheelldd  mmoorree  ffrreeqquueennttllyy  
tthhaann  qquuaarrtteerrllyy  iinn  ccaasseess  wwhheerree  tthhee  eemmppllooyyeerr  wwiillll  bbee  
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pprreesseenntt  wwiitthhiinn  tthhee  ccoorrppoorraattee  lliimmiittss  ooff  tthhee  MMuunniicciippaalliittyy  
ffoorr  aa  ppeerriioodd  ooff  lleessss  tthhaann  aa  yyeeaarr..  

    ((22))  IIff  mmoorree  tthhaann  tthhee  aammoouunntt  ooff  ttaaxx  rreeqquuiirreedd  ttoo  bbee  ddeedduucctteedd  
iiss  wwiitthhhheelldd  ffrroomm  tthhee  eemmppllooyyeeee''ss  ppaayy,,  tthhee  eexxcceessss  sshhaallll  bbee  
rreeffuunnddeedd  bbyy  tthhee  eemmppllooyyeerr  ttoo  tthhee  eemmppllooyyeeee..    IIff  lleessss  tthhaann  
tthhee  aammoouunntt  ooff  ttaaxx  rreeqquuiirreedd  ttoo  bbee  ddeedduucctteedd  iiss  ddeedduucctteedd  
aanndd  wwiitthhhheelldd  bbyy  tthhee  eemmppllooyyeerr  iinn  aannyy  ppaayy  ppeerriioodd  oorr  ppaayy  
ppeerriiooddss,,  tthhee  ddeeffiicciieennccyy  sshhaallll  bbee  ddeedduucctteedd  iinn  ssuubbsseeqquueenntt  
ppaayy  ppeerriiooddss..  

  
  ((cc))  FFrraaccttiioonnaall  PPaarrttss  ooff  CCeenntt..    IInn  ddeedduuccttiinngg  aanndd  wwiitthhhhoollddiinngg  tthhee  
ttaaxx  aatt  tthhee  ssoouurrccee  aanndd  iinn  ppaayymmeenntt  ooff  aannyy  ttaaxx  dduuee,,  aa  ffrraaccttiioonnaall  ppaarrtt  
ooff  aa  cceenntt  sshhaallll  bbee  ddiissrreeggaarrddeedd  uunnlleessss  iitt  aammoouunnttss  ttoo  oonnee--hhaallff  cceenntt  
((11//22¢¢))  oorr  mmoorree  iinn  wwhhiicchh  ccaassee  iitt  sshhaallll  bbee  iinnccrreeaasseedd  ttoo  oonnee  cceenntt  ((11¢¢))..  
((OOrrdd..  22000000--8877..    PPaasssseedd  1111--99--0000..))  
  
  117711..2255  DDEECCLLAARRAATTIIOONN..  
  ((aa))  RReeqquuiirreemmeenntt  ooff  FFiilliinngg..  
    ((11))  AA  ttaaxxppaayyeerr''ss  ffiinnaall  rreettuurrnn  ffoorr  tthhee  pprreecceeddiinngg  yyeeaarr  mmaayy  bbee  

uusseedd  aass  tthhee  bbaassiiss  ffoorr  ccoommppuuttiinngg  hhiiss  ddeeccllaarraattiioonn  ooff  
eessttiimmaatteedd  ttaaxx  ffoorr  tthhee  ccuurrrreenntt  yyeeaarr..    IInn  tthhee  eevveenntt  aa  
ttaaxxppaayyeerr  hhaass  nnoott  pprreevviioouussllyy  bbeeeenn  rreeqquuiirreedd  ttoo  ffiillee  aa  
rreettuurrnn,,  aa  ddeeccllaarraattiioonn  ooff  eessttiimmaatteedd  ttaaxx  oonn  aannttiicciippaatteedd  
iinnccoommee  sshhaallll  bbee  ffiilleedd  iinn  ggoooodd  ffaaiitthh..  

  
  ((bb))  AAmmeennddeedd  DDeeccllaarraattiioonn..  
    ((11))  AAnn  aammeennddeedd  ddeeccllaarraattiioonn  mmuusstt  bbee  ffiilleedd  oonn  oorr  bbeeffoorree  tthhee  

llaasstt  ddaayy  ooff  tthhee  mmoonntthh  ffoolllloowwiinngg  tthhee  cclloossee  ooff  tthhee  
ttaaxxppaayyeerr''ss  ttaaxx  yyeeaarr  iiff  iitt  aappppeeaarrss  tthhaatt  tthhee  oorriiggiinnaall  
ddeeccllaarraattiioonn  mmaaddee  ffoorr  ssuucchh  ffiissccaall  yyeeaarr  uunnddeerreessttiimmaatteedd  
tthhee  ttaaxxppaayyeerr''ss  iinnccoommee  bbyy  tthhiirrttyy  ppeerrcceenntt  ((3300%%))  oorr  mmoorree..    
AAtt  ssuucchh  ttiimmee  aa  ppaayymmeenntt  wwhhiicchh  ttooggeetthheerr  wwiitthh  pprriioorr  
ppaayymmeennttss  iiss  ssuuffffiicciieenntt  ttoo  ppaayy  tthhee  ttaaxxppaayyeerr''ss  eennttiirree  
eessttiimmaatteedd  lliiaabbiilliittyy  sshhaallll  bbee  mmaaddee..    IIff  uuppoonn  tthhee  ffiilliinngg  ooff  
tthhee  rreettuurrnn  rreeqquuiirreedd  iitt  aappppeeaarrss  tthhaatt  tthhee  ttaaxxppaayyeerr  ddiidd  nnoott  
ppaayy  sseevveennttyy  ppeerrcceenntt  ((7700%%))  ooff  hhiiss  ttaaxx  lliiaabbiilliittyy,,  aass  sshhoowwnn  
oonn  ssuucchh  rreettuurrnn,,  oonn  oorr  bbeeffoorree  tthhee  llaasstt  ddaayy  ooff  tthhee  mmoonntthh  
ffoolllloowwiinngg  tthhee  cclloossee  ooff  aa  ttaaxx  yyeeaarr,,  tthhee  ddiiffffeerreennccee  
bbeettwweeeenn  sseevveennttyy  ppeerrcceenntt  ((7700%%))  ooff  ssuucchh  ttaaxxppaayyeerr''ss  ttaaxx  
lliiaabbiilliittyy  aanndd  tthhee  aammoouunntt  ooff  eessttiimmaatteedd  ttaaxx  hhee  aaccttuuaallllyy  ppaaiidd  
oonn  oorr  bbeeffoorree  ssuucchh  ddaattee  sshhaallll  bbee  ssuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  iinntteerreesstt  
aanndd  ppeennaallttyy  pprroovviissiioonnss  ooff  SSeeccttiioonn  117711..1100..  

    ((22))  IInn  tthhee  eevveenntt  aann  aammeennddeedd  ddeeccllaarraattiioonn  hhaass  bbeeeenn  ffiilleedd  tthhee  
uunnppaaiidd  bbaallaannccee  sshhoowwnn  dduuee  tthheerreeoonn  sshhaallll  bbee  ppaaiidd  iinn  eeqquuaall  
iinnssttaallllmmeennttss  oovveerr  tthhee  rreemmaaiinniinngg  ppaayymmeenntt  ddaatteess..  

        
  117711..2266  DDUUTTIIEESS  OOFF  TTAAXX  CCOOMMMMIISSSSIIOONNEERR..  
  ((aa))  EEnnffoorrcceemmeenntt  PPrroovviissiioonnss..  
    ((11))  AAnnyy  ttaaxxppaayyeerr  oorr  eemmppllooyyeerr  ddeessiirriinngg  aa  ssppeecciiaall  rruulliinngg  oonn  

aannyy  mmaatttteerr  ppeerrttaaiinniinngg  ttoo  CChhaapptteerr  117711  oorr  tthheessee  RRuulleess  aanndd  
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RReegguullaattiioonnss,,  sshhoouulldd  ssuubbmmiitt  ttoo  tthhee  TTaaxx  CCoommmmiissssiioonneerr  iinn  
wwrriittiinngg  aallll  tthhee  ffaaccttss  ppeerrttiinneenntt  ttoo  tthhee  mmaatttteerr  oonn  wwhhiicchh  
tthhee  rruulliinngg  iiss  ssoouugghhtt..  

    ((22))  TThhee  TTaaxx  CCoommmmiissssiioonneerr  iiss  aauutthhoorriizzeedd  ttoo  aarrrraannggee  ffoorr  tthhee  
ppaayymmeenntt  ooff  uunnppaaiidd  ttaaxxeess,,  iinntteerreesstt  aanndd  ppeennaallttiieess  oonn  aa  
sscchheedduullee  ooff  iinnssttaallllmmeenntt  ppaayymmeennttss,,  wwhheenn  tthhee  ttaaxxppaayyeerr  
hhaass  pprroovveedd  ttoo  tthhee  TTaaxx  CCoommmmiissssiioonneerr  tthhaatt,,  dduuee  ttoo  cceerrttaaiinn  
hhaarrddsshhiipp  ccoonnddiittiioonnss,,  hhee  iiss  uunnaabbllee  ttoo  ppaayy  tthhee  ffuullll  aammoouunntt  
ooff  tthhee  ttaaxx  dduuee..    SSuucchh  aauutthhoorriizzaattiioonn  sshhaallll  nnoott  bbee  ggrraanntteedd  
uunnttiill  tthhee  pprrooppeerr  rreettuurrnnss  aarree  ffiilleedd  bbyy  tthhee  ttaaxxppaayyeerr  ffoorr  
aallll  aammoouunnttss  oowweedd  bbyy  hhiimm..  

    ((33))  FFaaiilluurree  ttoo  mmaakkee  aannyy  ddeeffeerrrreedd  ppaayymmeenntt  wwhheenn  dduuee  sshhaallll  
ccaauussee  tthhee  ttoottaall  uunnppaaiidd  aammoouunntt,,  iinncclluuddiinngg  ppeennaallttyy  aanndd  
iinntteerreesstt,,  ttoo  bbeeccoommee  ppaayyaabbllee  iimmmmeeddiiaatteellyy  aanndd  tthhee  
pprroovviissiioonnss  ooff  SSeeccttiioonnss  117711..1111  aanndd  117711..1122  sshhaallll  aappppllyy..  

  
  ((bb))  EEssttiimmaattiioonn  ooff  TTaaxx  bbyy  TTaaxx  CCoommmmiissssiioonneerr..  
    ((11))  WWhheenneevveerr  tthhee  TTaaxx  CCoommmmiissssiioonneerr  hhaass  bbeeeenn  uunnaabbllee  ttoo  

sseeccuurree  iinnffoorrmmaattiioonn  ffrroomm  tthhee  ttaaxxppaayyeerr  aass  ttoo  hhiiss  ttaaxxaabbllee  
iinnccoommee  ffoorr  aannyy  yyeeaarr,,  hhee  mmaayy  ddeetteerrmmiinnee  tthhee  aammoouunntt  ooff  ttaaxx  
aappppeeaarriinngg  ttoo  bbee  dduuee  aanndd  aasssseessss  tthhee  ttaaxxppaayyeerr  uuppoonn  tthhee  
bbaassiiss  ooff  ssuucchh  ddeetteerrmmiinnaattiioonn,,  ttooggeetthheerr  wwiitthh  iinntteerreesstt  aanndd  
ppeennaallttiieess  aass  pprreessccrriibbeedd  iinn  SSeeccttiioonn  117711..1100..  

    ((22))  SSuucchh  ddeetteerrmmiinnaattiioonn  ooff  ttaaxx  mmaayy  bbee  aaddjjuusstteedd  uuppoonn  
ssuubbmmiissssiioonn  bbyy  tthhee  ttaaxxppaayyeerr  ooff  aaccttuuaall  rreeccoorrddss  ffrroomm  wwhhiicchh  
hhiiss  ttaaxx  mmaayy  bbee  ccoommppuutteedd,,  pprroovviiddeedd  tthhee  ssuubbmmiissssiioonn  ooff  ssuucchh  
aaccttuuaall  rreeccoorrddss  ooccccuurrss  wwiitthhiinn  tthhiirrttyy  ((3300))  ddaayyss  ooff  tthhee  TTaaxx  
CCoommmmiissssiioonneerr''ss  aasssseessssmmeenntt  nnoottiiccee..  

        
  117711..2277  EEXXAAMMIINNAATTIIOONN  OOFF  BBOOOOKKSS  AANNDD  RREECCOORRDDSS..  
  ((aa))  IInnvveessttiiggaattiioonnss  bbyy  TTaaxx  CCoommmmiissssiioonneerr..  
    ((11))  AAnn  eemmppllooyyeerr  oorr  ssuuppppoosseedd  eemmppllooyyeerr  aanndd  eevveerryy  ttaaxxppaayyeerr  

sshhaallll  ffuurrnniisshh,,  wwiitthhiinn  tteenn  ((1100))  ddaayyss  ffoolllloowwiinngg  aa  wwrriitttteenn  
rreeqquueesstt  bbyy  tthhee  TTaaxx  CCoommmmiissssiioonneerr,,  oorr  hhiiss  dduullyy  aauutthhoorriizzeedd  
aaggeenntt,,  tthhee  mmeeaannss,,  ffaacciilliittiieess  aanndd  ooppppoorrttuunniittyy  ffoorr  mmaakkiinngg  
eexxaammiinnaattiioonnss  aanndd  iinnvveessttiiggaattiioonnss..  

        
  117711..2288  CCRREEDDIITT  AALLLLOOWWEEDD  FFOORR  TTHHEE  TTAAXX  PPAAIIDD  IINN                                                              AANNOOTTHHEERR  MMUUNNIICCIIPPAALLIITTYY..  
  ((aa))  MMeetthhoodd  ooff  AAppppllyyiinngg  ffoorr  CCrreeddiitt..  
    ((11))  NNoo  ccrreeddiitt  wwiillll  bbee  ggiivveenn  uunnlleessss  tthhee  ttaaxxppaayyeerr  ccllaaiimmss  ssuucchh  

oonn  hhiiss  ffiinnaall  rreettuurrnn  oorr  ootthheerr  ffoorrmm  pprreessccrriibbeedd  bbyy  tthhee  TTaaxx  
CCoommmmiissssiioonneerr,,  aanndd  pprreesseennttss  ssuucchh  eevviiddeennccee  ooff  tthhee  
ppaayymmeenntt  ooff  aa  ssiimmiillaarr  ttaaxx  ttoo  aannootthheerr  mmuunniicciippaalliittyy,,  aass  tthhee  
TTaaxx  CCoommmmiissssiioonneerr  mmaayy  rreeqquuiirree..  

    ((22))  CCllaaiimmss  ffoorr  rreeffuunndd  ooff  MMuunniicciippaall  iinnccoommee  ttaaxxeess  mmuusstt  bbee  
bbrroouugghhtt  wwiitthhiinn  tthhrreeee  ((33))  yyeeaarrss  aafftteerr  tthhee  ttaaxx  wwaass  dduuee  oorr  
tthhee  rreettuurrnn  wwaass  ffiilleedd,,  wwhhiicchheevveerr  iiss  llaatteerr..    TThhee  TTaaxx  
CCoommmmiissssiioonneerr  mmaayy  rreeqquuiirree  vveerriiffiiccaattiioonn..  

    ((33))  IInntteerreesstt  sshhaallll  bbee  aalllloowweedd  aanndd  ppaaiidd  oonn  aannyy  oovveerrppaayymmeenntt  
bbyy  aa  ttaaxxppaayyeerr  ooff  aannyy  MMuunniicciippaall  iinnccoommee  ttaaxx  oobblliiggaattiioonn  
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ffrroomm  tthhee  ddaattee  ooff  tthhee  oovveerrppaayymmeenntt  uunnttiill  tthhee  ddaattee  ooff  tthhee  
rreeffuunndd  ooff  tthhee  oovveerrppaayymmeenntt,,  eexxcceepptt  tthhaatt  iiff  aannyy  
oovveerrppaayymmeenntt  iiss  rreeffuunnddeedd  wwiitthhiinn  nniinneettyy  ((9900))  ddaayyss  aafftteerr  tthhee  
ffiinnaall  ffiilliinngg  ddaattee  ooff  tthhee  aannnnuuaall  rreettuurrnn  oorr  nniinneettyy  ((9900))  ddaayyss  
aafftteerr  tthhee  ccoommpplleettee  rreettuurrnn  iiss  ffiilleedd,,  wwhhiicchheevveerr  iiss  llaatteerr,,  
nnoo  iinntteerreesstt  sshhaallll  bbee  aalllloowweedd  oonn  tthhee  rreeffuunnddeedd  
oovveerrppaayymmeenntt..    FFoorr  ppuurrppoosseess  ooff  ccoommppuuttiinngg  tthhee  ppaayymmeenntt  ooff  
iinntteerreesstt  oonn  oovveerrppaayymmeennttss,,  nnoo  aammoouunntt  ooff  ttaaxx  ffoorr  aannyy  
ttaaxxaabbllee  yyeeaarr  sshhaallll  bbee  ttrreeaatteedd  aass  hhaavviinngg  bbeeeenn  ppaaiidd  bbeeffoorree  
tthhee  ddaattee  oonn  wwhhiicchh  tthhee  ttaaxx  rreettuurrnn  ffoorr  tthhaatt  yyeeaarr  wwaass  dduuee  
wwiitthhoouutt  rreeggaarrdd  ttoo  aannyy  eexxtteennssiioonn  ooff  ttiimmee  ffoorr  ffiilliinngg  tthhaatt  
rreettuurrnn..    TThhee  iinntteerreesstt  sshhaallll  bbee  ppaaiidd  aatt  tthhee  rraattee  ooff  
iinntteerreesstt  pprreessccrriibbeedd  bbyy  OOhhiioo  RR..CC..  55770033..4477..  

      ((OORRCC  771188..0066))  
  
  117711..2299  SSAAVVIINNGG  CCLLAAUUSSEE..  
  TThheessee  RRuulleess  aanndd  RReegguullaattiioonnss  ccoonnttaaiinn  cchhaannggeess  ffrroomm  tthhee  RRuulleess  
aanndd  RReegguullaattiioonnss  aaddoopptteedd  ffoorr  pprreevviioouuss  yyeeaarrss  iinn  aann  eeffffoorrtt  ttoo  
aaffffeecctt  uunniiffoorrmm  aaddmmiinniissttrraattiioonn  ooff  mmuunniicciippaall  iinnccoommee  ttaaxxeess  
tthhrroouugghhoouutt  OOhhiioo,,  aanndd  cchhaannggeess  iinn  tthheessee  RRuulleess  aanndd  RReegguullaattiioonnss  
ffrroomm  tthhoossee  ooff  pprreevviioouuss  yyeeaarrss  ddoo  nnoott  iimmppllyy  aannyy  iinntteenntt  ttoo  eeffffeecctt  aa  
ssuubbssttaannttiiaall  cchhaannggee  iinn  tthhee  RRuulleess  aanndd  RReegguullaattiioonnss,,  bbuutt  aarree  mmeerreellyy  
cchhaannggeess  iinn  ffoorrmm..  
((OOrrdd..  22000000--8877..    PPaasssseedd  1111--99--0000..))  
  
  117711..3300  AAMMEENNDDMMEENNTTSS  AANNDD  SSUUPPPPLLEEMMEENNTTSS..  
  FFrroomm  ttiimmee  ttoo  ttiimmee,,  aammeennddmmeennttss  aanndd  ssuupppplleemmeennttss  ttoo  tthhiiss  
cchhaapptteerr,,  mmaayy  bbee  rreeccoommmmeennddeedd  bbyy  tthhee  BBooaarrdd  ooff  RReevviieeww  aanndd//oorr  tthhee  
TTaaxx  CCoommmmiissssiioonneerr,,  ffoorr  ccoonnssiiddeerraattiioonn  bbyy  CCoouunncciill..  
((OOrrdd..  22000000--8877..    PPaasssseedd  1111--99--0000..))  
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