សូូមដាក់់
លិិខិិត

ប្រ�កាសពន្ធធ
ដើ�ើម្បីី�ទទួួល
បានប្រា�ក់់
ិ
មកវិញ

អ្ននកអាចមានសិិទ្ធិិ� ទទួួ លបានប្រា�ក់់ រាប់់ ពាន់់ ដុុល្លាារ
ិ តាមរយៈៈការបង្វិិ�លសងប្រា�ក់់
របស់់អ្ននកមកវិញ
ពន្ធធនៅ�ពេ�លអ្ននកស្នើ�ើ�សុំំ�ឥណទានពន្ធធសហព័័ ន្ធធ
លើ�ើប្រា�ក់់ ចំំណូូលដែ�លរកបាន ឥណទានពន្ធធ
សម្រា�ប់់ កូូន ឬឥណទានពន្ធធថែ�ទាំំកូូន និិ ងមនុុ ស្សស
ក្នុុ�ងបន្ទុុ�ក។ ប្រ�សិិនបើ�ើ ថ្មី�ីៗនេះ�ះអ្ននកមានសិិទ្ធិិ� ទទួួ ល
បានឥណទានពន្ធធមួួយ ឬច្រើ�ើ�នក្នុុ�ងឆ្នាំំ�នេះ�ះ អ្ននក
អាចទទួួ លបានប្រា�ក់់ ច្រើ�ើ�នជាងពេ�លមុុ នៗ។
របៀ�ៀបទទួួលបានឥណទានពន្ធធរបស់់អ្ននក៖

១

សូូូមពិិនិិត្យយមើ�ើលថាតើ�ើអ្ននកមានសិិទិ្ធធ�ទទួួល
សូ
បានដែ�រឬទេ�

 ូមរកមើ�ើលចំំនួួនទឹឹកប្រា�ក់់ដែ�លអ្ននកអាចទទួួលបាន
សូ
តាមរយៈៈគេ�ហទំំព័័រ TaxOutreach.org/TaxCredits។

2

សូមស្វែងរកជំនួយពន្ធដោយឥតគិតថ្លៃ

សូូមចូូលទៅ�កាន់់គេ�ហទំំព័័រ GetYourRefund.org ឬ
ទូូរស័័ព្ទទទៅ�លេ�ខ 800-906-9887 ទោះ�ះបីីតាមធម្មមតា
អ្ននកមិិនបានដាក់់ឯកសារប្រ�កាសពន្ធធក៏៏ដោ�យ។

3

សូមដាក់ឯកសារប្រកាសពន្ធរបស់អ្នក
 ូមទទួួលយកជំំនួួយឥតគិិតថ្លៃ�ៃចំំពោះ�ះការ
សូ

ដាក់់លិិខិិតប្រ�កាសពន្ធធរបស់់អ្ននកឲ្យយបានត្រឹ�ឹម
ថ្ងៃ�ៃទីី១៨ ខែ�មេ�សា។

ឯកសារអ្វីី�ខ្លះះ�ដែ�លត្រូ�ូវយកទៅ�ជាមួួយតាមការ
ណាត់់សម្រា�ប់់ការប្រ�កាសពន្ធធ៖
❏ អត្តតសញ្ញាាណប័័ណ្ណណដែ�លមានរូូបថតមានសុុពលភាព
❏ ណ្ណណសន្តិិ�សុុខសង្គគម លិិខិិតពិិនិិត្យយបញ្ជា
ា ក់់លេ�ខសន្តិិ�សុុខសង្គគម
ឬ លេ�ខ ITIN របស់់បុុគ្គគលសម្រា�ប់់ការប្រ�កាសពន្ធធរបស់់អ្ននក។
❏ ទម្រ�ង់់ W-2 ឬទម្រ�ង់់ 1099
❏ ទម្រ�ង់់ 1095-A
❏ របាយការណ៍៍អំំពីីការទូូទាត់់ចំំណាយថែ�ទាំំកូូន (ប្រ�សិិនបើ�ើ
មានការស្នើ�ើ�សុំំ�ឥណទានពន្ធធថែ�ទាំំកូូន និិងមនុុស្សសក្នុុ�ងបន្ទុុ�ក)

❏ សេ�ចក្តីី�ជូូនដំំណឹឹងរបស់់ IRS រួួមមានលិិខិិតរបស់់ IRS លេ�ខ
៦៤១៩ ការទូូទាត់់ឥណទានពន្ធធសម្រា�ប់់កូូនជាមុុន

សម្រា�ប់់ព័័ត៌៌មានបន្ថែ�ែម
សូូមចូូលទៅ�កាន់់គេ�ហទំំព័័រ
TaxOutreach.org/TaxCredits ឬទូូរស័័ព្ទទ
ទៅ� IRS តាមលេ�ខ 1-800-829-1040។

KM

ការវិ ិភាគអំំពីីសិិទ្ធិិ�ទទួួលបាន EITC CTC និិង CDCTC៖
៖

តើ�ើខ្ញុំ��មាន
ំ
សិិទិ្ធធ�ទទួួល
បានដែ�រឬទេ�?
ជាលើ�ើកដំំបូូងហើ�ើយដែ�លមាន
មនុុស្សសច្រើ�ើ�នជាងមុុននឹឹងមាន
សិិទ្ធិិ�ទទួួលបានឥណទានពន្ធធ
សហព័័ន្ធធហើ�ើយអាចទទួួល
បានប្រា�ក់់មកវិ ិញនៅ�ពេ�ល
ប្រ�កាសពន្ធធ។
ឥណទានពន្ធធលើ�ើប្រា�ក់់ចំំណូូលដែ�ល

ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកគ្មាានកូូនទេ� អ្ននកអាចមានសិិទិ្ធធ�
ទទួួលបាន EITC ប្រ�សិិនបើ�ើ៖

អាយុុ៖
អ្ននកមានអាយុុ១៩ឆ្នាំំ�និិងមានអាយុុលើ�ើសនេះ�ះ។
អ្ននកមិិនអាចស្នើ�ើ�សុំំ�ឥណទាននេះ�ះបានឡើ�ើយ
ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកជាសិិស្សសដែ�លបានរៀ�ៀនអស់់
រយៈៈពេ�លលើ�ើសពីី៥ខែ�នៅ�ក្នុុ�ងឆ្នាំំ�២០២១ ហើ�ើយ
មានអាយុុពីី ១៩-២៣ ឆ្នាំំ�។
ប្រា�ក់់ចំំណូូលសម្រា�ប់់ឆ្នាំំ�២០២១៖
អ្ននករកចំំណូូលបានតិិចជាង $21,430 ($27,380
ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមានគ្រួ�ួសារ) អ្ននកអាចទទួួលបាន
EITC រហូូតដល់់ $1,502។

ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមិិនមែ�នជាពលរដ្ឋឋអាមេ�រិ ិកទេ� អ្ននក

អាចមានសិិទិ្ធធ�ទទួួលបានឥណទានពន្ធធទាំំងបីីនេះ�ះ

ប្រ�សិិនបើ�ើ៖

 EITC៖៖ អ្ននក សហព័័ទ្ធធរបស់់អ្ននក និិងកូូនដែ�លអ្ននកស្នើ�ើ�សុំំ�មាន
លេ�ខសន្តិិ�សុុខសង្គគម (SSN) ដែ�លមានសុុពលភាព។

 CTC៖៖ កូូនដែ�លអ្ននកស្នើ�ើ�សុំំ�មានលេ�ខ SSN ទោះ�ះបីីជាអ្ននក
ខ្លួួ�នឯងមិិនមានលេ�ខ SSN ក៏៏ដោ�យ។

 CDCTC៖៖ កូូនដែ�លអ្ននកស្នើ�ើ�សុំំ�មានលេ�ខ SSN ទោះ�ះបីីជាអ្ននក
ខ្លួួ�នឯងមិិនមានលេ�ខ SSN ក៏៏ដោ�យ។

ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមានកូូន អ្ននកអាចមានសិិទិ្ធធ�ទទួួលបានឥណទានពន្ធធណាមួួយក្នុុ�ងចំំណោ�ម

ឥណទានពន្ធធទាំំងបីីនេះ�ះប្រ�សិិនបើ�ើ៖

រកបាន (EITC)៖
៖ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកបានធ្វើ�ើ�ការ

ទីីលំំនៅ�៖
កូូនរបស់់អ្ននកបានរស់់នៅ�ជាមួួយអ្ននកអស់់រយៈៈពេ�លច្រើ�ើ�នជាងពាក់់កណ្តាាលឆ្នាំំ�២០២១។

ទទួួលបាន EITC ទោះ�ះបីីពីីមុុន អ្ននកមិិន

អាយុុ - កូូនត្រូ�ូវតែ�៖

នៅ�ក្នុុ�ងឆ្នាំំ�២០២១ អ្ននកអាចមានសិិទ្ធិិ�

មានក៏៏ដោ�យ។

ឥណទាន្ពពន្ធធសប្មាារ់ ់កូូន្្ (CTC)៖
៖ គ្រួ�ួសារ

 EITC៖
៖ មានអាយុុ១៨ ឆ្នាំំ� ឬតិិចជាងនេះ�ះ គិិតត្រឹ�ឹមថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�២០២១ (សិិស្សសពេ�ញម៉ោ�ោ ងអាចមានអាយុុ
ក្រោ��ម២៤ឆ្នាំំ� ហើ�ើយកូូនដែ�លមានពិិការភាពជាអចិិន្ត្រៃ�ៃ�យ៍៍និិងទាំំងស្រុ�ុងអាចស្ថិិ�តនៅ�ក្នុុ�ងអាយុុណាក៏៏បាន)។

ស្ទើ�ើ�រតែ�ទាំំងអស់់ដែ�លមានកូូននៅ�ផ្ទះះ�មាន

 CTC៖
៖ មានអាយុុ ១៧ ឆ្នាំំ� ឬតិិចជាងនេះ�ះគិិតត្រឹ�ឹមថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�២០២១។

អ្ននកអាចទទួួលបានឥណទាននេះ�ះ

 CDCTC៖
៖ មានអាយុុ១៣ឆ្នាំំ� ឬតិិចជាងនេះ�ះគិិតត្រឹ�ឹមថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�២០២១ ឬជាមនុុស្សសនៅ�ក្នុុ�ងបន្ទុុ�ក
ដែ�លមិិនអាចមើ�ើលថែ�ខ្លួួ�នឯងបាន។

ឬពីីមុុនអ្ននកមិិនទទួួលបានឥណទាននេះ�ះ

ប្រា�ក់់ចំំណូូលសម្រា�ប់់ឆ្នាំំ�២០២១៖

សិិទ្ធិិ�ទទួួលបាន CTC នៅ�ក្នុុ�ងឆ្នាំំ�២០២១។

ទោះ�ះបីីជាអ្ននកចូូលនិិវត្តតន៍៍ មានពិិការភាព
ក៏៏ដោ�យ។ សូូមដាក់់លិិខិិតប្រ�កាសពន្ធធ

ដើ�ើម្បីី�ទទួួលបានឥណទានពេ�ញលេ�ញ

ទោះ�ះបីីជាអ្ននកទទួួលបានការទូូទាត់់ CTC

ជាមុុននៅ�ក្នុុ�ងឆ្នាំំ�២០២១ក៏៏ដោ�យ។

 សម្រា�ប់់ CTC សហព័័ន្ធធ មិិនតម្រូ�ូវឲ្យយមានប្រា�ក់់ចំំណូូលអប្បបបរមា ដើ�ើម្បីី�ទទួួលបានឥណទាននេះ�ះឡើ�ើយ។
វាមានទឹឹកប្រា�ក់់រហូូតដល់់ $3,600 ដុុល្លាារសម្រា�ប់់ក្មេ�េងដែ�លមានអាយុុ ៥ ឆ្នាំំ� ឬអាយុុក្រោ��មនេះ�ះ និិងមាន
ទឹឹកប្រា�ក់់រហូូតដល់់ $3,000 ដុុល្លាារសម្រា�ប់់ក្មេ�េងដែ�លមានអាយុុពីី ៦-១៧ ឆ្នាំំ�។

 សម្រា�ប់់
សម្រា�ប់់ EITC សហព័័ន្ធធ ប្រា�ក់់ចំំណូូលរបស់់អ្ននកត្រូ�ូវតែ�ទាបជាងការកម្រិ�ិតដូូចខាងក្រោ��ម៖

ចំំនួួនកូូន

កម្មមករដែ�លនៅ�លីីវដែ�ល
មានប្រា�ក់់ចំំណូូលតិិចជាង៖

កម្មមករដែ�លមានគ្រួ�ួសារដែ�ល
មានប្រា�ក់់ចំំណូូលតិិចជាង៖

EITC មាន
ទឹឹកប្រា�ក់់
រហូូតដល់់៖

វ័ ័យមានសិិទិ្ធធ�ទទួួលបាន CDCTC។

កូូន ១ នាក់់

42,158 ដុុល្លាារ

$48,108 ដុុល្លាារ

$3,618 ដុុល្លាារ

អត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍សាធារណៈៈ៖ ការស្នើ�ើ�សុំំ�

កូូន ២ នាក់់

$47,915 ដុុល្លាារ

$53,865 ដុុល្លាារ

$5,980 ដុុល្លាារ

កូូន ៣ នាក់់ ឬច្រើ�ើ�នជាងនេះ�ះ

$51,464 ដុុល្លាារ

$57,414 ដុុល្លាារ

$6,728 ដុុល្លាារ

ឥណទានពន្ធធថែ�ទាំំកូូន & មនុុស្សសក្នុុ�ង

បន្ទុុ�ក (CDCTC)៖
៖ រាប់់លានគ្រួ�ួសារដែ�ល

ទូូទាត់់ចំំណាយថែ�ទាំំកូូននិិងមនុុស្សសពេ�ញ

ឥណទានពន្ធធទាំំងនេះ�ះនឹឹងមិិនកែ�ប្រែ�ែ

សិិទ្ធិិ� ទទួួលបានអត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍សហព័័ន្ធធ

របស់់អ្ននកឡើ�ើយដូូចជាកម្មមវិ ិធីីជំំនួួយ

ឤហារូូបត្ថថម្ភភបន្ថែ�ែម (SNAP) (ប័័ណ្ណណ

 សម្រា�ប់់
សម្រា�ប់់ CDCTC សហព័័ន្ធធ ចំំនួួនទឹឹកប្រា�ក់់ដែ�លអ្ននកអាចទទួួលបានមកវិ ិញអាស្រ័�័យលើ�ើចំំនួួនកូូនដែ�ល
ស្ថិិ�តនៅ�ក្នុុ�ងការថែ�ទាំំ ប្រា�ក់់ចំំណូូលគ្រួ�ួសាររបស់់អ្ននក និិងចំំនួួនទឹឹកប្រា�ក់់ដែ�លបានចំំណាយលើ�ើការថែ�ទាំំ។

សង្គ្រោះ��ះ�សម្រា�ប់់ម្ហូ�ប
ូ អាហារ) ប្រា�ក់់ចំំ

ណូូលសន្ដិិ�សុុខបន្ថែ�ែម (SSI) ជំំនួួយផ្នែ�ែក

ពេ�ទ្យយ (Medicaid) ជំំនួួយជាសាច់់ប្រា�ក់់ ឬ

ចំំនួួនទឹឹកប្រា�ក់់ចំំណាយ
ចំំនួួនកូូន

ជំំនួួយលំំនៅ�ដ្ឋាានសាធារណៈៈជាដើ�ើម។

ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននករក្សាាទុុកការបង្វិិ�លសង

ប្រា�ក់់ពន្ធធរបស់់អ្ននក វានឹឹងមិិនរាប់់បញ្ចូ�ល
ូ

កូូន ១ នាក់់

លើ�ើការថែ�ទាំំក្នុុ�ងឆ្នាំំ�២០២១

មានទឹឹកប្រា�ក់់រហូូតដល់់

$8,000 ដុុល្លាារ

ជាធនធានកម្មមវិ ិធីីអត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍ដែ�ល

ផ្តតល់់មូូលនិិធិិដោ�យសហព័័ន្ធធ/ការកម្រិ�ិត

ទ្រ�ព្យយសកម្មមសម្រា�ប់់រយៈៈពេ�ល ១២ ខែ�
បន្ទាាប់់ពីីទទួួលបានការបង្វិិ�លសង

ប្រា�ក់់ពន្ធធឡើ�ើយ។

កូូន ២ នាក់់

មានទឹឹកប្រា�ក់់រហូូតដល់់
$16,000 ដុុល្លាារ

ប្រា�ក់់ចំំណូូល

ឥណទាន
អតិិបរមា

$0-$125,000 ដុុល្លាារ

$4,000 ដុុល្លាារ

$125,000-$183,000 ដុុល្លាារ

ឈានទៅ�ដល់់

$183,000-$400,000 ដុុល្លាារ

$1,600 ដុុល្លាារ

$0-$125,000 ដុុល្លាារ

$8.000 ដុុល្លាារ

$125,000-$183,000 ដុុល្លាារ

ឈានទៅ�ដល់់

$183,000-$400,000 ដុុល្លាារ

$3,200 ដុុល្លាារ

