ገንዘብን
ለማስመለስ
የግብር
ተመላሽን
ያመልክቱ

የፌዴራል የገቢ ግብር ክሬዲትን፣ የልጅ ግብር
ክሬዲትን ወይም የልጅ እና የጥገኝነት እንክብካቤ
ክሬዲትን ሲጠይቁ በግብር ተመላሽ ገንዘብዎ
ውስጥ በሺዎች ለሚቆጠሩ ዶላሮች ብቁ ሊሆኑ
ይችላሉ። በዚህ ዓመት ለአንድ ወይም ከዚያ
በላይ ለሆኑ የግብር ክሬዲት አዲስ ብቁ ከሆኑ፣
ከመቼውም ጊዜ የበለጠ ገንዘብ ሊያገኙ ይችላሉ።

የእርስዎን የግብር ክሬዲት እንዴት
ማግኘት እንደሚችሉ፦

1

 ቁ መሆንዎን ይመልከቱ
ብ
ምን ያህል ሊቀበሉ እንደሚችሉ በ

TaxOutreach.org/TaxCredits. ላይ ይወቁ።

2

ነፃ የግብር እርዳታ ያግኙ

3

የእርስዎን ግብር ያመልክቱ

 ንም እንኳን በመደበኛነት ግብርን የማያመለክቱ
ም
ቢሆንም፣ ወደ GetYourRefund.org ይሂዱ
ወይም ወደ 800-906-9887 ይደውሉ።
 ስከ ኤፕሪል 18 የግብር ተመላሽዎን በማመልከት
እ
ነፃ እርዳታ ያግኙ።

በግብር ቀጠሮ ቀን ምን ማምጣት
አለብዎት?
❏ ትክክለኛ ፎቶዎት ያለበት መታወቂያ
❏ የማህበራዊ ዋስትና ካርድ፣ የማህበራዊ ዋስትና ቁጥር ማረጋገጫ
ደብዳቤ ወይም በግብር ተመላሽዎ ላይ ላሉ ሁሉ ITIN
❏ W-2 ወይም 1099 ቅጾች
❏ ቅጽ 1095-A
❏ የልጅ እንክብካቤ ክፍያዎች መዝገቦች (የልጅ እና የጥገኛ
እንክብካቤ ግብር ክሬዲትን ከጠየቁ)
❏ IRS ደብዳቤ 6419፣ ቅድሚያ የልጅ ግብር ክሬዲት ክፍያዎችን
ጨምሮ ማንኛውም የIRS ማሳወቂያዎች

ለተጨማሪ መረጃ ወደ
TaxOutreach.org/TaxCredits ይሂዱ ወይም
ለIRS በ1-800-829-1040 ይደውሉ።
AM

ለEITC፣ CTC እና CDCTC የብቁነት ዝርዝር መግለጫ፦

ብቁ ነኝ?
ለመጀመሪያ ጊዜ፣
ከመቼውም ጊዜ በበለጠ
ብዙ ሰዎች ለፌዴራል ግብር
ክሬዲቶች ብቁ ይሆናሉ እና
በግብር ጊዜ ተመላሽ ገንዘብ
ማግኘት ይችላሉ።
የተገኘ የገቢ ግብር ክሬዲት
(EITC)፦ በ2021 ከሰሩ፣ ለEITC
ብቁ ሊሆኑ ይችላሉ ከዚህ ቀደም
ባይሆኑም እንኳን።

>ልጆች ከሌሉዎት >የሚከተሉት
ካሟሉ ለEITC ብቁ ሊሆኑ ይችላሉ፦
ዕድሜ፦
እርስዎ 19 ዓመት እና ከዚያ በላይ ከሆኑ።
በ2021 ከ5 ወራት በላይ ተማሪ ከነበሩ
እና 19-23 አመት ከሆኑ ክሬዲቱን
መጠየቅ አይችሉም።
የ2021 ገቢ፦
ከ$21,430 ያነሰ ገቢ ካገኙ (ካገቡ
$27,380) እስከ $1,502 የሚደርስ EITC
ሊቀበሉ ይችላሉ።

>የአሜሪካ ዜጋ ካልሆኑ የሚከተሉትን የሚያሟሉ
ከሆኑ ከሶስቱ የግብር ክሬዲቶች ለአንዱ ብቁ
ሊሆኑ ይችላሉ፦
 EITC፦ እርስዎ፣ ባለቤትዎ፣ እና አለኝ የሚሉት
ማንኛውም ልጅ የማህበራዊ ዋስትና ቁጥር
(SSN) ካላቸው።
 CTC፦ አለኝ የሚሉት ማንኛውም ልጅ SSN ካላው፣
ምንም እንኳን ለራስዎ SSN ባይኖርዎትም።
 CDCTC፦ አለኝ የሚሉት ማንኛውም ልጅ
SSN ካላቸው፣ ምንም እንኳን ለራስዎ SSN
ባይኖርዎትም።

>ልጆች ካሉዎት የሚከተሉትን የሚያሟሉ ከሆኑ ከሶስቱ የግብር ክሬዲቶች ለአንዱ ብቁ
ሊሆኑ ይችላሉ፦

የልጅ ግብር ክሬዲት (CTC)፦
ቤት ውስጥ ልጆች ያሏቸው
እያንዳንዱ ቤተሰብ ማለት
ይቻላል በ2021 ለCTC ብቁ
ይሆናል። ጡረታ የወጡ፣ አካል
ጉዳተኛ ከሆኑ፣ ወይም ከዚህ
ቀደም ብቁ ያልነበሩ ቢሆንም
ይህን ክሬዲት ማግኘት ይችላሉ።
ምንም እንኳን በ2021 ቅድሚያ
የCTC ክፍያዎች ያገኙ ቢሆንም
ሙሉውን ክሬዲት ለማግኘት
የግብር ተመላሽን ያመክቱ።

የመኖሪያ ቦታ፦
ልጆችዎ የ2021ን ከግማሽ በላይ ከእርስዎ ጋር ከኖሩ።

የልጅ እና ጥገኛ እንክብካቤ
ክሬዲት (CDCTC)፦ ለልጆች እና
ለአዋቂዎች እንክብካቤ የሚከፍሉ
በሚሊዮን የሚቆጠሩ ቤተሰቦች
ለCDCTC ብቁ ናቸው። የህዝብ
ጥቅማ ጥቅሞች፦

 ለፌዴራል CTC፣ >ምንም አነስተኛ የገቢ መስፈርት የለም ይህን ክሬዲት ለማግኘት። ዕድሜያቸው 5
እና ከዚያ በታች ለሆኑ ህጻናት እስከ $3,600 እና ከ6-17 አመት ለሆኑ ህጻናት እስከ $3,000 ይደርሳል።

የህዝብ ጥቅማ ጥቅሞች፦
እነዚህን የግብር ክሬዲቶች
መጠየቅ እንደ SNAP (የምግብ
እርዳታ )፣ SSI፣ የህክምና
እርዳታ፣ የገንዘብ እርዳታ
ወይም የሕዝብ መኖሪያ
ቤት ላሉ የፌዴራል ጥቅማ
ጥቅሞች ያለዎትን ብቁነት
አይለውጠውም። የግብር
ተመላሽ ገንዘብዎን ከቆጠቡ፣
ተመላሽ ገንዘቡን ከተቀበሉ
በኋላ ለ12 ወራት በፌዴራል
የሚደገፈው የጥቅማ ጥቅም
ፕሮግራም ግብአት/ንብረት ገደብ
ላይ አይቆጠርም።

ዕድሜ - ልጆች የሚከተሉትን መሆን አለባቸው፦
 EITC፦ በዲሴምበር 31፣ 2021 18 ወይም ከዚያ በታች (>(የሙሉ ጊዜ ተማሪዎች ከ24 ዓመት በታች
መሆን ይችላሉ እና በቋሚነት እና ሙሉ ለሙሉ የአካል ጉዳተኛ የሆኑ ልጆች በማንኛውም እድሜ ሊሆኑ
ይችላሉ)።
 CTC፦ በዲሴምበር 31፣ 2021 17 ወይም ከዚያ በታች።
 CDCTC፦ በዲሴምበር 31፣ 2021 13 ወይም ከዚያ በታች፣ ወይም እራሳቸውን መንከባከብ
የማይችሉ ጥገኞች።
ለ2021 ገቢ፦

 ለፌዴራል EITC፣ >ገቢዎ ከሚከተለው ገደብ ያነሰ መሆን አለበት፦

የልጆች ብዛት

ከሚከተለው ያነሰ
ገቢ ያላቸው ያላገቡ
ሠራተኞች፦

ከሚከተለው ያነሰ
ገቢ ያላቸው ያገቡ
ሠራተኞች፦

EITC
እስከ፦

1 ልጅ

$42,158

$48,108

$3,618

2 ልጆች

$47,915

$53,865

$5,980

3 ወይም ከዚያ በላይ
ልጆች

$51,464

$57,414

$6,728

 ለፌዴራል CDCTC፣ >መልሰው የሚያገኙት የገንዘብ መጠን በእንክብካቤ ላይ ባሉ ልጆች ብዛት፣
በቤተሰብዎ ገቢ እና ለእንክብካቤ በሚወጣው መጠን ላይ ይወሰናል።
የልጆች ብዛት
1 ልጅ

2 ልጆች

በ2021 የእንክብካቤ
ወጪዎች መጠን
እስከ $8,000 ድረስ

እስከ $16,000

ገቢ

ከፍተኛው
ክሬዲት

$0-$125,000

$4,000

$125,000-$183,000

ይለያያል

$183,000-$400,000

$1,600

$0-$125,000

$8.000

$125,000-$183,000

ይለያያል

$183,000-$400,000

$3,200

