
GGUUIIDDEELLIINNEESS  FFOORR  RREEPPOORRTTIINNGG  DDIISSBBUURRSSEEMMEENNTTSS  
  
33  ssiiggnneedd  aanndd  sseeppaarraatteellyy  nnoottaarriizzeedd  ccooppiieess  ooff  tthhiiss  rreeppoorrtt  aarree  ttoo  bbee  ffiilleedd  nnoo  llaatteerr  tthhaann  AApprriill  1155  ooff  eeaacchh  yyeeaarr  wwiitthh  tthhee  
SSeeccrreettaarryy  ooff  SSttaattee  

SSeeccrreettaarryy  ooff  SSttaattee  
PP..  OO..  BBooxx  113366  
JJaacckkssoonn,,  MMSS    3399220055--00113366  
  

MMiissss..  CCooddee  AAnnnn..  §§2255--1111--110066  rreeqquuiirreess  eeaacchh  ccoovveerreedd  ccoonnssttaabbllee  ttoo  ssuubbmmiitt  aa  ccooppyy  ooff  hhiiss  oorr  hheerr  aannnnuuaall  ffiinnaanncciiaall  rreeppoorrtt  
ffoorr  tthhee  pprreecceeddiinngg  ccaalleennddaarr  yyeeaarr  aanndd  rreellaatteedd  ccoonnttrriibbuuttiioonnss  ttoo  PPEERRSS  nnoo  llaatteerr  tthhaann  AApprriill  1155  ooff  eeaacchh  yyeeaarr..    PPEERRSS  wwiillll  
ccaallccuullaattee  aannyy  ccoonnttrriibbuuttiioonnss  dduuee  aanndd  wwiillll  bbiillll  tthhee  ccoonnssttaabbllee  ffoorr  aannyy  bbaallaannccee  dduuee  oorr  rreettuurrnn  aannyy  oovveerrppaayymmeenntt  ttoo  tthhee  
ccoouunnttyy  ffoorr  pprrooppeerr  ddiissbbuurrsseemmeenntt..  

  
TThhiiss  rreeppoorrtt  iiss  rreeqquuiirreedd  bbyy  llaaww  ttoo  bbee  sspprreeaadd  uuppoonn  tthhee  mmiinnuutteess  ooff  tthhee  bbooaarrdd  ooff  ssuuppeerrvviissoorrss  ooff  yyoouurr  ccoouunnttyy  

  
  

PPaarrtt  IIII  ––  DDiissbbuurrsseemmeennttss  
  

IInncclluuddee  oonnllyy  nneecceessssaarryy  eexxppeennsseess  ddiirreeccttllyy  rreellaatteedd  ttoo  tthhee  ooppeerraattiioonnss  ooff  tthhee  ooffffiiccee  ooff  ccoonnssttaabbllee..  
DDoo  nnoott  iinncclluuddee::  

PPeerrssoonnaall  ddeeffeerrrreedd  ccoommppeennssaattiioonn  ppaayymmeennttss  
PPeerrssoonnaall  iinnddiivviidduuaall  rreettiirreemmeenntt  aaccccoouunntt  ppaayymmeennttss  
PPeerrssoonnaall  ssoocciiaall  sseeccuurriittyy  ppaayymmeennttss  
EExxppeennsseess  rreeiimmbbuurrsseedd  bbyy  tthhee  ccoouunnttyy  
PPeerrssoonnaall  cchhaarriittaabbllee  ccoonnttrriibbuuttiioonnss  
PPeerrssoonnaall  ccaammppaaiiggnn  eexxppeennsseess    
PPeerrssoonnaall  lliiffee  iinnssuurraannccee  ppaayymmeennttss  oorr  
AAnnyy  iitteemmss  nnoott  ddeedduuccttiibbllee  aass  aa  bbuussiinneessss  eexxppeennssee  ffoorr  iinnccoommee  ttaaxx  ppuurrppoosseess  
  

LLiinnee  88..  BBaannkk  SSeerrvviiccee  CChhaarrggeess  
IInncclluuddee  hheerree  tthhee  ccoonnssttaabbllee  bbuussiinneessss  ppoorrttiioonn  ooff  sseerrvviiccee  cchhaarrggeess  yyoouu  hhaavvee  oonn  yyoouurr  bbaannkk  aaccccoouunnttss..  
IIff  yyoouu  hhaavvee  aann  aaccccoouunntt  yyoouu  uussee  ffoorr  ccoonnssttaabbllee  bbuussiinneessss  5500%%  ooff  tthhee  ttiimmee  aanndd  sseerrvviiccee  cchhaarrggeess  ffoorr  tthhee  yyeeaarr  aarree  $$220000  

  tthheenn  tthhee  aammoouunntt  oonn  tthhiiss  lliinnee  wwoouulldd  bbee  $$110000  
  
LLiinnee  99..  CCaarr  aanndd  TTrruucckk  EExxppeennssee  ((UUssee  eeiitthheerr  lliinnee  99AA  ffoorr  SSttaannddaarrdd  MMiilleeaaggee  oorr  LLiinnee  99BB  ffoorr  AAccttuuaall  EExxppeennsseess))  

IInncclluuddee  hheerree  yyoouurr  ccaarr  aanndd  ttrruucckk  eexxppeennsseess  ffoorr  yyoouurr  ooffffiicciiaall  ccoonnssttaabbllee  vveehhiiccllee  
TThheerree  aarree  ttwwoo  wwaayyss  ttoo  ccaallccuullaattee  yyoouurr  ccaarr  aanndd  ttrruucckk  eexxppeennsseess  

SSttaannddaarrdd  mmiilleeaaggee  rraattee  
AAccttuuaall  EExxppeennsseess  
  

LLiinnee  99..aa..  SSttaannddaarrdd  MMiilleeaaggee  RRaattee  
SSttaannddaarrdd  mmiilleeaaggee  rraattee  ffoorr  22002211  iiss  5566  cceennttss  ppeerr  mmiillee..      TTaakkee  yyoouurr  bbuussiinneessss  mmiilleess  ddrriivveenn  aanndd  mmuullttiippllyy  bbyy  ..5566  ttoo  ggeett  tthhee  
aammoouunntt  ffoorr  lliinnee  99aa..  

EExxaammppllee  
1144,,000000  bbuussiinneessss  mmiilleess  ddrriivveenn  mmuullttiipplliieedd  bbyy  ..5566  eeqquuaallss  $$77,,884400  tthhee  aammoouunntt  ffoorr  lliinnee  99aa  wwoouulldd  bbee  $$77,,884400  

WWiitthh  tthhee  ssttaannddaarrdd  mmiilleeaaggee  rraattee  tthheerree  wwiillll  bbee  nnoo  ddeedduuccttiioonn  ffoorr  ddeepprreecciiaattiioonn  oonn  lliinnee  99cc  oorr  iinnssuurraannccee//aauuttoo  oonn                
lliinnee  1122  

  
LLiinnee  99..bb..  AAccttuuaall  EExxppeennsseess  

IInncclluuddee  tthhee  aaccttuuaall  bbuussiinneessss  ppoorrttiioonn  ooff  eexxppeennsseess  ffoorr  ggaassoolliinnee,,  ooiill,,  rreeppaaiirrss,,  ttiirreess,,  eettcc..,,  aanndd  sshhooww  tthhee  ddeepprreecciiaattiioonn  oonn  lliinnee  
  99cc  aanndd  tthhee  bbuussiinneessss  ppoorrttiioonn  ooff  aauuttoo  iinnssuurraannccee  oonn  lliinnee  1122  

IIff  ccllaaiimmiinngg  aaccttuuaall  eexxppeennsseess  tthheenn  yyoouu  mmaayy  aallssoo  hhaavvee  tthhee  ffoolllloowwiinngg  
LLiinnee  99bb  aaccttuuaall  eexxppeennsseess            $$99,,000000    
LLiinnee  99cc  ddeepprreecciiaattiioonn                      $$22,,000000  
LLiinnee  1122  iinnssuurraannccee//aauuttoo              $$22,,000000    
  



  
LLiinnee  99..cc..  DDeepprreecciiaattiioonn  

OOnnllyy  uussee  ddeepprreecciiaattiioonn  ffoorr  yyoouurr  ccaarr  oorr  ttrruucckk  iiff  yyoouu  uussee  tthhee  aaccttuuaall  eexxppeennssee  mmeetthhoodd  ffoorr  lliinnee  99bb  
DDeepprreecciiaattiioonn  aalllloowwss  yyoouu  ttoo  ddeedduucctt  tthhee  ccoosstt  ooff  yyoouurr  ccaarr  oorr  ttrruucckk  oorr  ffuurrnniittuurree  aanndd  ccoommppuutteerrss  oovveerr  tthhee  

  eessttiimmaatteedd  uusseeffuull  lliiffee  ooff  tthhaatt  eeqquuiippmmeenntt  
DDeepprreecciiaattiioonn  EExxaammppllee  

CCaarr  ccoosstt  $$1100,,000000  wwiitthh  aa  lliiffee  ooff  55  yyeeaarrss,,  $$1100,,000000  //  55  ==  $$22,,000000  ddeepprreecciiaattiioonn  eexxppeennssee  ppeerr  yyeeaarr  ffoorr  55  yyeeaarrss  
    
LLiinnee  1100..    DDeepprreecciiaattiioonn  ((OOtthheerr))  
  UUssee  tthhiiss  lliinnee  iiff  yyoouu  hhaavvee  eeqquuiippmmeenntt  ootthheerr  tthhaann  aa  ccaarr  oorr  ttrruucckk  ttoo  ddeepprreecciiaattee,,  ssuucchh  aass  aa  ccoommppuutteerr  oorr  ffuurrnniittuurree..    
  CCoommppuutteerr  ccoosstt  $$11,,000000  wwiitthh  aa  lliiffee  ooff  55  yyeeaarrss  uusseedd  5500%%  ooff  tthhee  ttiimmee  ffoorr  bbuussiinneessss  $$11,,000000  //  55  ==  $$220000  xx  5500%%  ==    $$110000  
  ddeepprreecciiaattiioonn  ppeerr  yyeeaarr  ffoorr  55  yyeeaarrss  
  
LLiinnee  1111..  DDuueess  aanndd  ppuubblliiccaattiioonnss  

IInncclluuddee  hheerree  aannyy  pprrooffeessssiioonnaall  dduueess  ppaaiidd  oorr  pprrooffeessssiioonnaall  ppuubblliiccaattiioonnss  ppuurrcchhaasseedd  rreellaatteedd  ttoo  yyoouurr  dduuttiieess  aass  
  ccoonnssttaabbllee  
  
LLiinnee  1122..  IInnssuurraannccee//AAuuttoo  

IInncclluuddee  hheerree  tthhee  bbuussiinneessss  ppoorrttiioonn  ooff  yyoouurr  ccaarr  oorr  ttrruucckk  iinnssuurraannccee  
DDoo  nnoott  iinncclluuddee  aannyy  aammoouunntt  hheerree  iiff  yyoouu  uussee  tthhee  ssttaannddaarrdd  mmiilleeaaggee  rraattee  oonn  lliinnee  99aa  

  
LLiinnee  1133..  IInnssuurraannccee//HHeeaalltthh  

IInncclluuddee  hheerree  aannyy  hheeaalltthh  iinnssuurraannccee  yyoouu  ppaayy  ffoorr  aannyy  ooff  yyoouurr  eemmppllooyyeeeess  
DDoo  nnoott  iinncclluuddee  hheeaalltthh  iinnssuurraannccee  yyoouu  ppaayy  ffoorr  yyoouurrsseellff  

  
LLiinnee  1144..  PPrrooffeessssiioonnaall  FFeeeess  

IInncclluuddee  hheerree  aannyy  pprrooffeessssiioonnaall  ffeeeess  ppaaiidd  rreellaatteedd  ttoo  yyoouurr  dduuttiieess  aass  ccoonnssttaabbllee  
IIff  yyoouu  ppaayy  ssoommeeoonnee  ttoo  pprreeppaarree  yyoouurr  ttaaxxeess  ggeett  tthheemm  ttoo  pprroo--rraattee  tthhee  ppoorrttiioonn  ooff  tthhee  bbiillll  rreellaatteedd  ttoo  tthhee  pprreeppaarraattiioonn  ooff  

  yyoouurr  sscchheedduullee  CC  aanndd  ddeedduucctt  tthhaatt  aammoouunntt  hheerree  
IIff  yyoouu  ppaayy  $$335500  ffoorr  yyoouurr  ttaaxx  rreettuurrnn  pprreeppaarraattiioonn  aanndd  3355%%  iiss  rreellaatteedd  ttoo  sscchheedduullee  CC,,  tthheenn  iinncclluuddee  $$112233  hheerree  

  
LLiinnee  1155..  OOffffiiccee  EExxppeennsseess  

IInncclluuddee  hheerree  yyoouurr  bbuussiinneessss  eexxppeennsseess  ffoorr  ooffffiiccee  ssuupppplliieess  aanndd  ppoossttaaggee  
  
LLiinnee  1166..  SSuupppplliieess  

IInncclluuddee  hheerree  aannyy  ssuupppplliieess  yyoouu  aaccttuuaallllyy  ccoonnssuummeedd  aanndd  uusseedd  iinn  tthhee  ddiisscchhaarrggee  ooff  yyoouurr  dduuttiieess  aass  ccoonnssttaabbllee  wwiitthhiinn  tthhee  
  yyeeaarr,,  ssuucchh  aass  ppaappeerr,,  iinnkk  ccaarrttrriiddggeess,,  llaatteexx  gglloovveess,,  eettcc..  
  
LLiinnee  1177..  TTrraavveell  

IInncclluuddee  hheerree  tthhee  ccoosstt  ooff  uunnrreeiimmbbuurrsseedd  ttrraavveell,,  llooddggiinngg  ccoonnnneecctteedd  wwiitthh  oovveerrnniigghhtt  ttrraavveell  ffoorr  ooffffiicciiaall  ccoonnssttaabbllee    bbuussiinneessss  
  wwhhiillee  aawwaayy  ffrroomm  yyoouurr  hhoommee  

CCaann  nnoott  iinncclluuddee  ttrraavveell  ffoorr  yyoouurr  ssppoouussee  oorr  ddeeppeennddeennttss  uunnlleessss  tthhaatt  ppeerrssoonn  iiss  yyoouurr  eemmppllooyyeeee  
  
LLiinnee  1188..  MMeeaallss//EEnntteerrttaaiinnmmeenntt  

IInncclluuddee  hheerree  5500%%  ooff  mmeeaallss  wwhhiillee  ttrraavveelliinngg  aawwaayy  ffrroomm  hhoommee  ffoorr  ooffffiicciiaall  ccoonnssttaabbllee  bbuussiinneessss  aanndd  ffoorr  mmeeaallss  aanndd  
  eenntteerrttaaiinnmmeenntt  tthhaatt  aarree  bbuussiinneessss--rreellaatteedd  

MMuusstt  bbee  ddiirreeccttllyy  rreellaatteedd  ttoo  oorr  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  tthhee  aaccttiivvee  ccoonndduucctt  ooff  yyoouurr  bbuussiinneessss  
NNoott  bbee  llaavviisshh  oorr  eexxttrraavvaaggaanntt  aanndd  iinnccuurrrreedd  wwhhiillee  yyoouu  oorr  yyoouurr  eemmppllooyyeeee  aarree  pprreesseenntt  

DDooccuummeennttaattiioonn  ffoorr  lliinnee  1188  
MMuusstt  iiddeennttiiffyy  tthhee  bbuussiinneessss  ppuurrppoossee  aanndd  wwhhoo  wwaass  eenntteerrttaaiinneedd  
DDiissccuussss  bbuussiinneessss  bbeeffoorree,,  dduurriinngg  aanndd  aafftteerr  

TThhiiss  wwiillll  bbee  vveerryy  rraarree  
  
LLiinnee  1199..  UUnniiffoorrmmss  

IInncclluuddee  tthhee  ccoosstt  ooff  uunniiffoorrmmss  yyoouu  ppaaiidd  ffoorr  aanndd  wweerree  nnoott  rreeiimmbbuurrsseedd  ffoorr  
  



LLiinneess  2200  tthhrruu  2233..  OOtthheerr  
SSoommee  mmoorree  ccoommmmoonn  iitteemmss  yyoouu  mmiigghhtt  ffiinndd  hheerree  aarree  

IIff  ccaarr  oorr  ttrruucckk  iiss  ffiinnaanncceedd  aanndd  tthhee  ssttaannddaarrdd  mmiilleeaaggee  rraattee  iiss  uusseedd  oonn  lliinnee  99aa  tthheenn  tthhee  bbuussiinneessss  ppoorrttiioonn  ooff  iinntteerreesstt  
wwoouulldd  bbee  iinncclluuddeedd  hheerree  
SSaallaarriieess  ooff  eemmppllooyyeeeess  
IIff  lleeaassee  ccaarr  oorr  ttrruucckk  uunnddeerr  ooppeerraattiinngg  lleeaassee  aanndd  ddoo  nnoott  uussee  ssttaannddaarrdd  mmiilleeaaggee  rraattee  tthheenn  tthhee  bbuussiinneessss  ppoorrttiioonn  ooff  tthhee  
lleeaassee  ppaayymmeennttss  wwoouulldd  bbee  iinncclluuddeedd  hheerree  


