
ຍື່່� ນໃບແຈ້ງ້ຍື່່� ນໃບແຈ້ງ້
ລາຍື່ໄດ້ເ້ພ່ື່� ອລາຍື່ໄດ້ເ້ພ່ື່� ອ
ເສຍື່ອາກອນເສຍື່ອາກອນ
ເພ່ື່� ອທ່ີ່� ຈ້ະໄດ້້ເພ່ື່� ອທ່ີ່� ຈ້ະໄດ້້
ຮັບັເງນິຄືນ່ຮັບັເງນິຄືນ່

ສ ຳາລບັຂໍ້ຳມູ້ນູເພ່ື່� ມູຕື່່� ມູ, ເຂ້້ໍ້າເບິ� ງ
TaxOutreach.org/TaxCredits ຫ່ືຼື 
ໂທີ່ສອບຖາມູ IRS ໄດ້ທ່້ີ່� ເບ ່
1-800-829-1040.

ທີ່�ານສາມູາດ້ມູສ່ດິ້ໄດ້ຮ້ັບັເງນິອາກອນຂໍ້ອງທີ່�ານ
ຄືນ່ຫືຼືາຍື່ພື່ນັໂດ້ລາເມູ ່�ອທີ່�ານຂໍ້ຳເງນິຈ້າກອາກອນ
ລາຍື່ໄດ້ຂ້ໍ້ອງລດັ້ຖະບານ, ເງນິອາກອນເດັ້ກ 
ຫ່ືຼື ເງນິເບິ� ງແຍື່ງເດັ້ກ ແລະ ຜູູ້ທ່້ີ່� ຢູູ່�ພື່າຍື່ໃຕື່ກ້ານ
ອປຸະຖ ຳາ. ຖາ້ຫຼືາກວ່�າທີ່�ານຫຼືາກຳມູສ່ດິ້ຮັບັເງນິ
ອາກອນໃໝ່�ຢູ່�າງໜ້ອ້ຍື່ໜ່້� ງລາຍື່ການ ຫ່ືຼື ຫືຼືາຍື່
ກວ່�າໃນປ່ນ່,້ ທີ່�ານອາດ້ຈ້ະໄດ້ຮ້ັບັເງນິຫືຼືາຍື່ກວ່�າທ່ີ່�
ເຄືຍ່ື່ຮັບັມູາກ�ອນ.

ວ່ທ່ິີ່ຮັບັເງນິອາກອນຂໍ້ອງທີ່�ານ:ວ່ທ່ິີ່ຮັບັເງນິອາກອນຂໍ້ອງທີ່�ານ:

1 ເບິ� ງວ່�າທີ່�ານມູສ່ດິ້ໄດ້ຮ້ັບັຫ່ືຼືບຳ�ເບິ� ງວ່�າທີ່�ານມູສ່ດິ້ໄດ້ຮ້ັບັຫ່ືຼືບຳ�
 ກວ່ດ້ເບິ� ງຈ້ ຳານວ່ນເງນິທ່ີ່� ທີ່�ານຈ້ະໄດ້ຮ້ັບັ ໄດ້ທ່້ີ່�  
TaxOutreach.org/TaxCredits. 

2 ຊອກຫຼືາການຊ�ວ່ຍື່ເຫ່ືຼືອກ�ຽວ່ກບັອາກອນຊອກຫຼືາການຊ�ວ່ຍື່ເຫ່ືຼືອກ�ຽວ່ກບັອາກອນ
ໂດ້ຍື່ບຳ� ໄດ້ເ້ສຍື່ຄື�າໂດ້ຍື່ບຳ� ໄດ້ເ້ສຍື່ຄື�າ
 ເຂ້້ໍ້າເບິ� ງທ່ີ່�  GetYourRefund.org ຫ່ືຼື ໂທີ່ 
800-906-9887, ເຖງິແມູ �ນວ່�າປກ້ກະຕື່ແິລວ້່ທີ່�ານບຳ� ຍື່່� ນ
ແຈ້ງ້ອາກອນກຳຕື່າມູ.

3 ແຈ້ງ້ອາກອນຂໍ້ອງທີ່�ານແຈ້ງ້ອາກອນຂໍ້ອງທີ່�ານ
 ຮັບັການຊ�ວ່ຍື່ເຫ່ືຼືອເພ່ື່� ອຍື່່� ນໃບແຈ້ງ້ລາຍື່ໄດ້ເ້ພ່ື່� ອ
ເສຍື່ອາກອນໂດ້ຍື່ບຳ� ໄດ້ເ້ສຍື່ຄື�າໃນວ່ນັທ່ີ່ 18 ເມູສາ. 

ສິ� ງທ່ີ່� ຕື່ອ້ງນ ຳາໄປນດັ້ໝ່າຍື່ອາກອນ:ສິ� ງທ່ີ່� ຕື່ອ້ງນ ຳາໄປນດັ້ໝ່າຍື່ອາກອນ:
❏  ຮັບູຕື່ດິ້ບດັ້ທ່ີ່� ໃຊງ້ານໄດ້້

❏   ບດັ້ປະກນັສງັຄືມູ້, ເລກລະຫຼືດັ້ປະກນັສງັຄືມູ້, ຫ່ືຼື ITIN ສ ຳາລບັ
ທີ່ກຸຄືນ້ໃນໃບແຈ້ງ້ລາຍື່ໄດ້ເ້ພ່ື່� ອເສຍື່ອາກອນ.

❏  ແບບຟອມູ W-2 ຫ່ືຼື 1099

❏   ແບບຟອມູ 1095-A

❏  ບນັທ່ີ່ກການຊ ຳາລະຄື�າເບິ� ງແຍື່ງເດັ້ກ (ຖາ້ຖາ້ເງນິອາກອນ
ເບິ� ງແຍື່ງເດັ້ກ ແລະ ຜູູ້ທ່້ີ່� ຢູູ່�ພື່າຍື່ໃຕື່ກ້ານອປຸະຖ ຳາ) 

❏  ແຈ້ງ້ການ IRS ຕື່�າງໆ ລວ່ມູທີ່ງັໜ້ງັສ ່IRS ເລກທ່ີ່ 6419, ການ
ຊ ຳາລະເງນິອາກອນເດັ້ກລ�ວ່ງໜ້າ້

LO

http://TaxOutreach.org/TaxCredits 
http://TaxOutreach.org/TaxCredits
http://GetYourRefund.org


ຖາ້ຫຼືາກວ່�າທີ່�ານມູລ່ກູຖາ້ຫຼືາກວ່�າທີ່�ານມູລ່ກູ ທີ່�ານສາມູາດ້ມູສ່ດິ້ໄດ້ຮ້ັບັເງນິອາກອນຈ້າກໜ່້� ງໃນສາມູນ່ ້ຖາ້ຫຼືາກວ່�າ:
ທ່ີ່� ຢູູ່�ປະຈ້ບຸນັ:ທ່ີ່� ຢູູ່�ປະຈ້ບຸນັ:  
ລກູຂໍ້ອງທີ່�ານອາໄສຢູູ່�ກບັທີ່�ານມູາຫືຼືາຍື່ກວ່�າເຄືິ� ງປ່ 2021. 

ອາຍື່ ຸອາຍື່ ຸ– ລກູຕື່ອ້ງມູອ່າຍືຸ່ ລກູຕື່ອ້ງມູອ່າຍື່:ຸ
  EITC: ບຳ� ເກນ່ 18 ປ່ ໃນວ່ນັທ່ີ່ 31 ທີ່ນັວ່າ 2021 (ນກັສກ່ສາເຕັື່ມູເວ່ລາສາມູາດ້ມູອ່າຍື່ຕຸື່ ຳ�າ

ກວ່�າ 24 ປ່ ແລະ ເດັ້ກພິື່ການຖາວ່ອນ ແລະ ທີ່ງັໝ່ດ້້ສາມູາດ້ມູອ່າຍື່ເຸທ້ີ່� າໃດ້ກຳໄດ້)້

  CTC: ບຳ� ເກນ່ 17 ປ່ ໃນວ່ນັທ່ີ່ 31 ທີ່ນັວ່າ 2021.

  CDCTC: ບຳ� ເກນ່ 13 ປ່ ໃນວ່ນັທ່ີ່ 31 ທີ່ນັວ່າ 2021, ຫ່ືຼື ຜູູ້ທ່້ີ່� ຢູູ່�ພື່າຍື່ໃຕື່ກ້ານອປຸະຖ ຳາທ່ີ່� ບຳ�
ສາມູາດ້ເບິ� ງແຍື່ງຕື່ນ້ເອງໄດ້.້

ລາຍື່ໄດ້ປ້ະຈ້ ຳາປ່ ລາຍື່ໄດ້ປ້ະຈ້ ຳາປ່ 2021: 
  ສ ຳາລບັສ ຳາລບັ CTC ຂໍ້ອງລດັ້ຖະບານຂໍ້ອງລດັ້ຖະບານ, ບຳ� ມູເ່ງ ່�ອນໄຂໍ້ກ�ຽວ່ກບັລາຍື່ໄດ້ຂ້ໍ້ ັນ້ຕື່ ຳ�າ ເພ່ື່� ອຮັບັເງນິນ່.້ 

ມູມູ່ນູຄື�າສງູເຖງິ $3,600 ສ ຳາລບັເດັ້ກອາຍື່ບຸຳ� ເກນ່ 5 ປ່ ແລະ ສງູເຖງິ $3,000 ສ ຳາລບັເດັ້ກ
ອາຍື່ລຸະຫຼືວ່�າງ 6-17 ປ່.

   ສ ຳາລບັສ ຳາລບັ EITC ຂໍ້ອງລດັ້ຖະບານຂໍ້ອງລດັ້ຖະບານ, ລາຍື່ໄດ້ຂ້ໍ້ອງທີ່�ານຕື່ອ້ງຕື່ ຳ�າກວ່�າຂໍ້ອບເຂໍ້ດ້ຈ້ ຳາກດັ້ຕື່ຳ� ໄປນ່:້

ຈ້ ຳານວ່ນເດັ້ກຈ້ ຳານວ່ນເດັ້ກ
ຜູູ້ອ້ອກແຮັງງານທ່ີ່� ຍື່ງັໂສດ້ມູ່ຜູູ້ອ້ອກແຮັງງານທ່ີ່� ຍື່ງັໂສດ້ມູ່
ລາຍື່ໄດ້ຕ້ື່ ຳ�າກວ່�າ:ລາຍື່ໄດ້ຕ້ື່ ຳ�າກວ່�າ:

ຜູູ້ອ້ອກແຮັງງານທ່ີ່� ແຕື່�ງງານຜູູ້ອ້ອກແຮັງງານທ່ີ່� ແຕື່�ງງານ
ແລວ້່ມູລ່າຍື່ໄດ້ຕ້ື່ ຳ�າກວ່�າ:ແລວ້່ມູລ່າຍື່ໄດ້ຕ້ື່ ຳ�າກວ່�າ: EITC ສງູເຖງິ:ສງູເຖງິ:

 1 ຄືນ້ຄືນ້ $42,158 $48,108 $3,618

 2 ຄືນ້ຄືນ້ $47,915 $53,865 $5,980

ຫືຼືາຍື່ກວ່�າ ຫືຼືາຍື່ກວ່�າ 3 ຄືນ້ຂໍ້່ນ້ໄປຄືນ້ຂໍ້່ນ້ໄປ $51,464 $57,414 $6,728

  ສ ຳາລບັສ ຳາລບັ CDCTC ຂໍ້ອງລດັ້ຖະບານ,ຂໍ້ອງລດັ້ຖະບານ, ຈ້ ຳານວ່ນເງນິທ່ີ່� ທີ່�ານສາມູາດ້ໄດ້ຮ້ັບັແມູ �ນຂໍ້່ນ້ກບັຈ້ ຳານວ່ນຂໍ້ອງ
ເດັ້ກທ່ີ່� ຢູູ່�ໃນການດ້ແູລ, ລາຍື່ໄດ້ຂ້ໍ້ອງຄືອບຄືວ້່ທີ່�ານ, ແລະ ຈ້ ຳານວ່ນເງນິທ່ີ່� ໃຊເ້ຂ້້ໍ້າໃນການດ້ແູລ.

ຈ້ ຳານວ່ນເດັ້ກຈ້ ຳານວ່ນເດັ້ກ
ຈ້ ຳານວ່ນຄື�າໃຊຈ້້ �າຍື່ໃນຈ້ ຳານວ່ນຄື�າໃຊຈ້້ �າຍື່ໃນ
ການດ້ແູລປະຈ້ ຳາປ່ ການດ້ແູລປະຈ້ ຳາປ່ 2021 ລາຍື່ໄດ້້ລາຍື່ໄດ້້ ເງນິຈ້ ຳານວ່ນສງູສດຸ້ເງນິຈ້ ຳານວ່ນສງູສດຸ້

1 ຄືນ້ຄືນ້ ສງູເຖງິ $8,000

$0-$125,000 $4,000

$125,000-$183,000 ສ�ວ່ນຕື່�າງ

$183,000-$400,000 $1,600

2 ຄືນ້ຄືນ້ ສງູເຖງິ $16,000

$0-$125,000 $8.000

$125,000-$183,000 ສ�ວ່ນຕື່�າງ

$183,000-$400,000 $3,200

ຂໍ້າ້ພື່ະເຈ້້າ້ມູສ່ ິຂໍ້າ້ພື່ະເຈ້້າ້ມູສ່ ິ
ດ້ໄດ້ຮ້ັບັບຳ�ດ້ໄດ້ຮ້ັບັບຳ�?
ສ ຳາລບັຄື ັງ້ທີ່ ຳາອດິ້ ຈ້ ຳານວ່ນ
ຄືນ້ຫືຼືາຍື່ກວ່�າທ່ີ່� ເຄືຍ່ື່ມູມູ່າແຕື່�
ກ �ອນຈ້ະມູສ່ດິ້ໄດ້ຮ້ັບັເງນິ
ອາກອນລດັ້ຖະບານ ແລະ 
ສາມູາດ້ຮັບັເງນິຄືນ່ໃນເວ່ລາ
ທ່ີ່� ເສຍື່ອາກອນ

ເງນິອາກອນລາຍື່ໄດ້້ເງນິອາກອນລາຍື່ໄດ້ ້ (EITC):  ຖາ້
ຫຼືາກວ່�າທີ່�ານເຮັັດ້ວ່ຽກໃນປ່ 2021, 
ທີ່�ານອາດ້ຈ້ະມູສ່ດິ້ໄດ້ຮ້ັບັ EITC 
ເຖງິແມູ �ນວ່�າທີ່�ານບຳ� ມູສ່ດິ້ໄດ້ຮ້ັບັໃນ
ໄລຍື່ະຜູ້�ານມູາກຳຕື່າມູ.

ເງນິອາກອນເດັ້ກເງນິອາກອນເດັ້ກ (CTC): ເກອ່ບ
ວ່�າທີ່ກຸໆຄືອບຄືວ້່ທ່ີ່� ມູເ່ດັ້ກນອ້ຍື່
ຢູູ່�ບາ້ນມູສ່ດິ້ໄດ້ຮ້ັບັ CTC ໃນ
ປ່ 2021. ທີ່�ານສາມູາດ້ຮັບັເງນິນ່້
ເຖງິແມູ �ນວ່�າທີ່�ານເຂ້້ໍ້າຮັບັບ ຳານານ
ແລວ້່, ພິື່ການ ຫ່ືຼື ບຳ� ມູສ່ດິ້ໄດ້້
ຮັບັໃນໄລຍື່ະຜູ້�ານມູາກຳຕື່າມູ. ຍື່່� ນ
ໃບແຈ້ງ້ລາຍື່ໄດ້ເ້ພ່ື່� ອເສຍື່ອາກອນ
ເພ່ື່� ອທ່ີ່� ຈ້ະໃຫຼືໄ້ດ້ຮ້ັບັເງນິເຕັື່ມູ
ຈ້ ຳານວ່ນເຖງິແມູ �ນວ່�າທີ່�ານໄດ້ ້ຮັບັ
ການຊ ຳາລະ CTC ລ�ວ່ງໜ້າ້ໃນປ່ 
2021 ມູາແລວ້່ກຳຕື່າມູ.

ເງນິເບິ� ງແຍື່ງເດັ້ກ ເງນິເບິ� ງແຍື່ງເດັ້ກ & ຜູູ້ທ່້ີ່� ຢູູ່�ພື່າຍື່ໃຕື່້ຜູູ້ທ່້ີ່� ຢູູ່�ພື່າຍື່ໃຕື່້
ການອປຸະຖ ຳາ ການອປຸະຖ ຳາ (CDCTC):  
ຫືຼືາຍື່ລາ້ນຄືອບຄືວ້່ຊ ຳາລະຄື�າ
ເບິ� ງແຍື່ງເດັ້ກ ແລະ ຜູູ້ໃ້ຫຼືຍື່�ມູສ່ດິ້
ໄດ້ຮ້ັບັ CDCTC. 

ຜູ້ນ້ປະໂຫຼືຍື່ດ້ຂໍ້ອງປະຊາຊນ້ຜູ້ນ້ປະໂຫຼືຍື່ດ້ຂໍ້ອງປະຊາຊນ້: ການ
ຂໍ້ຳເງນິອາກອນເຫ້ືຼື� ານ່ຈ້້ະບຳ� ປ�ຽນການ
ມູສ່ດິ້ໄດ້ຮ້ັບັຂໍ້ອງທີ່�ານ ສ ຳາລບັເງນິ
ຊ�ວ່ຍື່ເຫ່ືຼືອຈ້າກລດັ້ຖະບານ ເຊັ� ນ
ວ່�າSNAP (ສະແຕື່ມູອາຫຼືານ), SSI, 
Medicaid, ການຊ�ວ່ຍື່ເຫ່ືຼືອດ້າ້ນ
ເງນິສດ້້, ຫ່ືຼື ການຈ້ດັ້ຫຼືາບ�ອນພື່ກັ
ອາໄສໃຫຼືກ້ບັປະຊາຊນ້. ຖາ້ຫຼືາກ
ວ່�າທີ່�ານສະສມູ້ເງນິທ່ີ່� ໄດ້ຮ້ັບັຄືນ່
ຈ້າກອາກອນຂໍ້ອງທີ່�ານ, ມູນັຈ້ະ
ບຳ� ນບັລວ່ມູກບັຂໍ້ອບເຂໍ້ດ້ຈ້ ຳາກດັ້
ດ້າ້ນຊບັພື່ະຍື່າກອນ/ຊບັສນິໃນ
ໂຄືງການຜູ້ນ້ປະໂຫຼືຍື່ດ້ທ່ີ່� ໄດ້ຮ້ັບັທ່ີ່ນ
ສະໜ້ບັສະໜ້ນູໂດ້ຍື່ລດັ້ຖະບານ
ເປັນເວ່ລາ 12 ເດ້ອ່ນພື່າຍື່ຫືຼືງັທ່ີ່� ໄດ້້
ຮັບັເງນ່ຄືນ່ແລວ້່.

ລາຍື່ລະອຽດ້ກ�ຽວ່ກບັການມູສ່ດິ້ໄດ້ຮ້ັບັສ ຳາລບັລາຍື່ລະອຽດ້ກ�ຽວ່ກບັການມູສ່ດິ້ໄດ້ຮ້ັບັສ ຳາລບັ EITC, CTC, ແລະ  ແລະ CDCTC:

ຖາ້ຫຼືາກວ່�າທີ່�ານບຳ� ມູລ່ກູ ຖາ້ຫຼືາກວ່�າທີ່�ານບຳ� ມູລ່ກູ ທີ່�ານກຳສາມູາດ້ມູ່
ສດິ້ໄດ້ຮ້ັບັ EITC ຖາ້ຫຼືາກວ່�າ:

ອາຍືຸ່ອາຍື່:ຸ  
ທີ່�ານມູອ່າຍື່ ຸ19 ປ່ຂໍ້່ນ້ໄປ. ທີ່�ານບຳ� ສາມູາດ້ຂໍ້ຳ
ເງນິນ່ໄ້ດ້ຖ້າ້ຫຼືາກວ່�າທີ່�ານເປັນນກັສກ່ສາມູາແລວ້່
ຫືຼືາຍື່ກວ່�າ 5 ເດ້ອ່ນໃນປ່ 2021 ແລະ ມູອ່າຍືຸ່
ລະຫຼືວ່�າງ 19-23 ປ່.

ລາຍື່ໄດ້ປ້ະຈ້ ຳາປ່ ລາຍື່ໄດ້ປ້ະຈ້ ຳາປ່ 2021:  
ທີ່�ານມູລ່າຍື່ໄດ້ຕ້ື່ ຳ�າກວ່�າ $21,430 ($27,380 ຖາ້
ຫຼືາກວ່�າແຕື່�ງງານແລວ້່), ທີ່�ານສາມູາດ້ໄດ້ຮ້ັບັ 
EITC ເຖງິ $1,502. 

ຖາ້ຫຼືາກວ່�າທີ່�ານບຳ� ແມູ �ນພື່ນ້ລະເມູອ່ງຂໍ້ອງສະຫຼືະລດັ້ ຖາ້ຫຼືາກວ່�າທີ່�ານບຳ� ແມູ �ນພື່ນ້ລະເມູອ່ງຂໍ້ອງສະຫຼືະລດັ້ 
ທີ່�ານກຳສາມູາດ້ມູສ່ດິ້ໄດ້ຮ້ັບັເງນິອາກອນຈ້າກໜ່້� ງໃນສາມູ
ນ່ ້ຖາ້ຫຼືາກວ່�າ:

  EITC: ທີ່�ານ, ຄືູ�ຜູ້ວ້່ເມູຍື່ຂໍ້ອງທີ່�ານ, ແລະ ເດັ້ກທ່ີ່� ທີ່�ານຂໍ້ຳໃຫຼື້
ນ ັນ້ມູເ່ລັກລະຫຼືດັ້ປະກນັສງັຄືມູ້ (SSN) ທ່ີ່� ຖກ່ຕື່ອ້ງ.

  CTC: ເດັ້ກທ່ີ່� ທີ່�ານຂໍ້ຳໃຫຼືນ້ ັນ້ມູ ່SSN, ເຖງິແມູ �ນວ່�າທີ່�ານບຳ� ມູ ່
SSN ເປັນຂໍ້ອງຕື່ນ້ເອງກຳຕື່າມູ. 

  CDCTC: ເດັ້ກທ່ີ່� ທີ່�ານຂໍ້ຳໃຫຼືນ້ ັນ້ມູ ່SSN, ເຖງິແມູ �ນວ່�າທີ່�ານ
ບຳ� ມູ ່SSN ເປັນຂໍ້ອງຕື່ນ້ເອງກຳຕື່າມູ.


