ຍື່� ນໃບແຈ້
ງ້
່
ລາຍໄດ້ເ້ ພື່� ່ອ
ເສຍອາກອນ
ເພື່� ່ອທີ່� ່ຈະໄດ້ ້
ຮັບເງິ
ັ ນ
ິ ຄືນ
ື

ທ່່ານສາມາດມີີສິິດໄດ້ຮັ
້ ັບເງິິນອາກອນຂອງທ່່ານ
ຄືນ
ື ຫຼຼາຍພັັນໂດລາເມື່່� ອທ່່ານຂໍໍເງິິນຈາກອາກອນ
ລາຍໄດ້ຂ
ັ ຖະບານ, ເງິິນອາກອນເດັັກ
້ ອງລັດ
ຫຼືື� ເງິິນເບິ່່�ງແຍງເດັັກ ແລະ ຜູ້ທີ່
້� � ່ຢູ່ພ
�່ າຍໃຕ້ກ
້ ານ
ອຸຸປະຖຳ ຳ�. ຖ້າ້ ຫາກວ່າ່ ທ່່ານຫາກໍໍມີີສິິດຮັ ັບເງິິນ
ອາກອນໃໝ່່ຢ່່າງໜ້ອ
້ ຍໜຶ່່� ງລາຍການ ຫຼືື� ຫຼຼາຍ
ກວ່າ່ ໃນປີີນີ້້�, ທ່່ານອາດຈະໄດ້ຮັ
້ ັບເງິິນຫຼຼາຍກວ່າ່ ທີ່່�
ເຄີີຍຮັ ັບມາກ່່ອນ.
ວິິທີີຮັ ັບເງິິນອາກອນຂອງທ່່ານ:

1

ເບິ່ ງວ່າທ່ານມີສິດໄດຮ
ເບິ່
້ ັບຫຼືບໍ່

ກວດເບິ່່�ງຈຳ�ນວນເງິິ
ນທີ່່� ທ່່ານຈະໄດ້ຮັ
ຳ
້ ັບ ໄດ້ທີ່
້ �່
TaxOutreach.org/TaxCredits.

2

ຊອກຫາການຊ ່ວຍເຫຼືອກຽ່ ວກ ັບອາກອນ
ໂດຍບໍ່ໄດເ້ ສຍຄ່າ

3

ແຈງ້ ອາກອນຂອງທ່ານ

ເ ຂົ້້�າເບິ່່�ງທີ່່� GetYourRefund.org ຫຼືື� ໂທ
800-906-9887, ເຖິິງແມ່່ນວ່າ່ ປົົກກະຕິິແລ້ວທ່່
້ ານບໍ່່�ຍື່່� ນ
ແຈ້ງອາກອນກໍໍຕາມ.
້

 ັບການຊ່່ວຍເຫຼືື�ອເພື່່� ອຍື່່� ນໃບແຈ້ງ້ ລາຍໄດ້ເ້ ພື່່� ອ
ຮັ
ເສຍອາກອນໂດຍບໍ່່� ໄດ້ເ້ ສຍຄ່່າໃນວັ ັນທີີ 18 ເມສາ.

ສິ່່� ງທີ່່�ຕ້ອ
້ ງນຳ ຳ�ໄປນັ ັດໝາຍອາກອນ:
❏ ຮູບ
ູ ຕິິດບັ ັດທີ່່�ໃຊ້ງ້ ານໄດ້ ້

❏ ບັ ັດປະກັ ັນສັ ັງຄົົມ, ເລກລະຫັັດປະກັ ັນສັ ັງຄົົມ, ຫຼືື� ITIN ສຳ ຳ�ລັ ັບ
ທຸຸກຄົົນໃນໃບແຈ້ງລາຍໄດ້
ເ້ ພື່່� ອເສຍອາກອນ.
້
❏ ແບບຟອມ W-2 ຫຼືື� 1099
❏ ແບບຟອມ 1095-A
❏ ບັ ັນທຶຶກການຊຳ ຳ�ລະຄ່່າເບິ່່�ງແຍງເດັັກ (ຖ້າ້ ຖ້າ້ ເງິິນອາກອນ
ເບິ່່�ງແຍງເດັັກ ແລະ ຜູ້ທີ່
ຳ
້� � ່ຢູ່່ພ
� າຍໃຕ້ກ
້ ານອຸຸປະຖຳ�)
❏ ແຈ້ງການ
IRS ຕ່່າງໆ ລວມທັັງໜັັງສືື IRS ເລກທີີ 6419, ການ
້
ຊຳ ຳ�ລະເງິິນອາກອນເດັັກລ່່ວງໜ້າ້

ສຳ ຳ�ລັ ັບຂໍ້້�ມູນ
ູ ເພີ່່� ມຕື່່� ມ, ເຂົ້້�າເບິ່່�ງ
TaxOutreach.org/TaxCredits ຫຼືື�
ໂທສອບຖາມ IRS ໄດ້ທີ່
້ � ່ເບີີ
1-800-829-1040.
LO

ລາຍລະອຽດກ່່ຽວກັ ັບການມີີສິິດໄດ້ຮັ
້ ັບສຳ ຳ�ລັ ັບ EITC, CTC, ແລະ CDCTC:

ຂ້າ້ ພະເຈົ້າ້� ມີີສິິ
ດໄດ້ຮັ
ັ �?
້ ບບໍ່່
ສຳ ຳ�ລັ ັບຄັ້້�ງທຳ ຳ�ອິິດ ຈຳ�ນວນ
ຳ
ຄົົນຫຼຼາຍກວ່າ່ ທີ່່� ເຄີີຍມີີມາແຕ່່
ກ່່ອນຈະມີີສິິດໄດ້ຮັ
້ ັບເງິິນ
ອາກອນລັ ັດຖະບານ ແລະ
ສາມາດຮັ ັບເງິິນຄືືນໃນເວລາ
ທີ່່� ເສຍອາກອນ
ເງິິນອາກອນລາຍໄດ້ ້ (EITC): ຖ້າ້
ຫາກວ່າ່ ທ່່ານເຮັັດວຽກໃນປີີ 2021,
ທ່່ານອາດຈະມີີສິິດໄດ້ຮັ
້ ັບ EITC
ເຖິິງແມ່່ນວ່າ່ ທ່່ານບໍ່່�ມີີສິິດໄດ້ຮັ
້ ັບໃນ
ໄລຍະຜ່່ານມາກໍໍຕາມ.
ເງິິນອາກອນເດັັກ (CTC): ເກືືອບ
ວ່າ່ ທຸຸກໆຄອບຄົົວທີ່່� ມີີເດັັກນ້ອ
້ ຍ
ຢູ່່ບ້
� າ້ ນມີີສິິດໄດ້ຮັ
້ ັບ CTC ໃນ
ປີີ 2021. ທ່່ານສາມາດຮັ ັບເງິິນນີ້້�
ເຖິິງແມ່່ນວ່າ່ ທ່່ານເຂົ້້�າຮັ ັບບຳ ຳ�ນານ
ແລ້ວ
້ , ພິິການ ຫຼືື� ບໍ່່�ມີີສິິດໄດ້ ້
ຮັ ັບໃນໄລຍະຜ່່ານມາກໍໍຕາມ. ຍື່່� ນ
ໃບແຈ້ງລາຍໄດ້
ເ້ ພື່່� ອເສຍອາກອນ
້
ເພື່່� ອທີ່່� ຈະໃຫ້ໄ້ ດ້ຮັ
້ ັບເງິິນເຕັັ ມ
ຈຳ�ນວນເຖິິ
ງແມ່່ນວ່າ່ ທ່່ານໄດ້ ້ ຮັ ັບ
ຳ
ການຊຳ ຳ�ລະ CTC ລ່່ວງໜ້າ້ ໃນປີີ
2021 ມາແລ້ວກໍໍຕ
າມ.
້
ເງິິນເບິ່່�ງແຍງເດັັກ & ຜູ້ທີ່
້� � ່ຢູ່ພ
�່ າຍໃຕ້ ້
ການອຸຸປະຖຳ�ຳ (CDCTC):
ຫຼຼາຍລ້າ້ ນຄອບຄົົວຊຳ ຳ�ລະຄ່່າ
ເບິ່່�ງແຍງເດັັກ ແລະ ຜູ້ໃ້� ຫຍ່່ມີີສິິດ
ໄດ້ຮັ
້ ັບ CDCTC.
ຜົົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົົນ ການ
ຜົົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົົນ:
ຂໍໍເງິິນອາກອນເຫຼົ່່�� ານີ້້�ຈະບໍ່່�ປ່່ຽນການ
ມີີສິິດໄດ້ຮັ
້ ັບຂອງທ່່ານ ສຳ ຳ�ລັ ັບເງິິນ
ຊ່່ວຍເຫຼືື�ອຈາກລັ ັດຖະບານ ເຊັ່່� ນ
ວ່າ່ SNAP (ສະແຕມອາຫານ), SSI,
Medicaid, ການຊ່່ວຍເຫຼືື�ອດ້າ້ ນ
ເງິິນສົົດ, ຫຼືື� ການຈັ ັດຫາບ່່ອນພັັກ
ອາໄສໃຫ້ກັ
້ ັບປະຊາຊົົນ. ຖ້າ້ ຫາກ
ວ່າ່ ທ່່ານສະສົົມເງິິນທີ່່� ໄດ້ຮັ
້ ັບຄືືນ
ຈາກອາກອນຂອງທ່່ານ, ມັ ັນຈະ
ບໍ່່�ນັ ັບລວມກັ ັບຂອບເຂດຈຳ�ກັ
ຳ ັດ
ດ້າ້ ນຊັ ັບພະຍາກອນ/ຊັ ັບສິິນໃນ
ໂຄງການຜົົນປະໂຫຍດທີ່່� ໄດ້ຮັ
້ ັບທຶຶນ
ສະໜັັບສະໜູູນໂດຍລັ ັດຖະບານ
ເປັັນເວລາ 12 ເດືືອນພາຍຫຼັັ�ງທີ່່� ໄດ້ ້
ຮັ ັບເງີີນຄືືນແລ້ວ
້ .

ຖ້າ້ ຫາກວ່າ່ ທ່່ານບໍ່່�ມີີລູູກ ທ່່ານກໍໍສາມາດມີີ
ສິິດໄດ້ຮັ
້ ັບ EITC ຖ້າ້ ຫາກວ່າ່ :
ອາຍຸຸ:
ທ່່ານມີີອາຍຸຸ 19 ປີີຂຶ້້�ນໄປ. ທ່່ານບໍ່່�ສາມາດຂໍໍ
ເງິິນນີ້້�ໄດ້ຖ້
້ າ້ ຫາກວ່າ່ ທ່່ານເປັັນນັ ັກສຶຶກສາມາແລ້ວ
້
ຫຼຼາຍກວ່າ່ 5 ເດືືອນໃນປີີ 2021 ແລະ ມີີອາຍຸຸ
ລະຫວ່າ່ ງ 19-23 ປີີ.
ລາຍໄດ້ປ
ຳ 2021:
້ ະຈຳ�ປີີ
ທ່່ານມີີລາຍໄດ້ຕໍ່່
້ າ� ກວ່າ່ $21,430 ($27,380 ຖ້າ້
ຫາກວ່າ່ ແຕ່່ງງານແລ້ວ
້ ), ທ່່ານສາມາດໄດ້ຮັ
້ ັບ
EITC ເຖິິງ $1,502.

ຖ້າ້ ຫາກວ່າ່ ທ່່ານບໍ່່�ແມ່່ນພົົນລະເມືືອງຂອງສະຫະລັ ັດ
ທ່່ານກໍໍສາມາດມີີສິິດໄດ້ຮັ
້ ັບເງິິນອາກອນຈາກໜຶ່່� ງໃນສາມ
ນີ້້� ຖ້າ້ ຫາກວ່າ່ :

 EITC:

ທ່່ານ, ຄູ່່ຜົົວ
� ເມຍຂອງທ່່ານ, ແລະ ເດັັກທີ່່� ທ່່ານຂໍໍໃຫ້້
ນັ້້�ນມີີເລັັ ກລະຫັັດປະກັ ັນສັ ັງຄົົມ (SSN) ທີ່່� ຖືືກຕ້ອ
້ ງ.

 CTC: ເດັັກທີ່່� ທ່່ານຂໍໍໃຫ້ນັ້້�
້ ນມີີ

SSN, ເຖິິງແມ່່ນວ່າ່ ທ່່ານບໍ່່�ມີີ
SSN ເປັັນຂອງຕົົນເອງກໍໍຕາມ.

 CDCTC: ເດັັກທີ່່� ທ່່ານຂໍໍໃຫ້ນັ້້�
້ ນມີີ

SSN, ເຖິິງແມ່່ນວ່າ່ ທ່່ານ
ບໍ່່�ມີີ SSN ເປັັນຂອງຕົົນເອງກໍໍຕາມ.

ຖ້າ້ ຫາກວ່າ່ ທ່່ານມີີລູູກ ທ່່ານສາມາດມີີສິິດໄດ້ຮັ
້ ັບເງິິນອາກອນຈາກໜຶ່່� ງໃນສາມນີ້້� ຖ້າ້ ຫາກວ່າ່ :
ທີ່່� ຢູ່່ປ
� ະຈຸຸບັ ັນ:
ລູູກຂອງທ່່ານອາໄສຢູ່່ກັ
� ັບທ່່ານມາຫຼຼາຍກວ່າ່ ເຄິ່່�ງປີີ 2021.
ອາຍຸຸ – ລູູກຕ້ອ
້ ງມີີອາຍຸຸ:

 EITC: ບໍ່່�ເກີີນ 18 ປີີ ໃນວັ ັນທີີ 31 ທັັນວາ 2021 (ນັ ັກສຶຶກສາເຕັັ ມເວລາສາມາດມີີອາຍຸຸຕໍ່່າ�
ກວ່າ່ 24 ປີີ ແລະ ເດັັກພິິການຖາວອນ ແລະ ທັັງໝົົດສາມາດມີີອາຍຸຸເທົ່່� າໃດກໍໍໄດ້)້

 CTC: ບໍ່່�ເກີີນ 17 ປີີ ໃນວັ ັນທີີ 31 ທັັນວາ 2021.
 CDCTC: ບໍ່່�ເກີີນ 13 ປີີ ໃນວັ ັນທີີ 31 ທັັນວາ 2021, ຫຼືື� ຜູ້ທີ່
ຳ ບໍ່່�
້� � ່ຢູ່່ພ
� າຍໃຕ້ກ
້ ານອຸຸປະຖຳ�ທີ່່�
ສາມາດເບິ່່�ງແຍງຕົົນເອງໄດ້.້
ລາຍໄດ້ປ
ຳ 2021:
້ ະຈຳ�ປີີ

 ສຳ
 ຳ�ລັ ັບ CTC ຂອງລັ ັດຖະບານ,
ັດຖະບານ ບໍ່່�ມີີເງື່່� ອນໄຂກ່່ຽວກັ ັບລາຍໄດ້ຂັ້້�
້ ນຕໍ່່າ� ເພື່່� ອຮັ ັບເງິິນນີ້້�.
ມີີມູູນຄ່່າສູູງເຖິິງ $3,600 ສຳ ຳ�ລັ ັບເດັັກອາຍຸຸບໍ່່�ເກີີນ 5 ປີີ ແລະ ສູູງເຖິິງ $3,000 ສຳ ຳ�ລັ ັບເດັັກ
ອາຍຸຸລະຫວ່າ່ ງ 6-17 ປີີ.

 ສຳ ຳ�ລັ ັບ EITC ຂອງລັ ັດຖະບານ,
ັດຖະບານ ລາຍໄດ້ຂ
ຳ ັດຕໍ່່�ໄປນີ້້�:
້ ອງທ່່ານຕ້ອ
້ ງຕໍ່່າ� ກວ່າ່ ຂອບເຂດຈຳ�ກັ
ຈຳ�ນວນເດັັ
ກ
ຳ

ຜູ້ອ
້� ອກແຮງງານທີ່່� ຍັ ັງໂສດມີີ
ລາຍໄດ້ຕໍ່່
້ າ� ກວ່າ່ :

ຜູ້ອ
້� ອກແຮງງານທີ່່� ແຕ່່ງງານ
ແລ້ວມີີ
້ ລາຍໄດ້ຕໍ່່
້ າ� ກວ່າ່ :

EITC ສູູງເຖິິງ:

1 ຄົົນ

$42,158

$48,108

$3,618

2 ຄົົນ

$47,915

$53,865

$5,980

ຫຼຼາຍກວ່າ່ 3 ຄົົນຂຶ້້�ນໄປ

$51,464

$57,414

$6,728

 ສຳ ຳ�ລັ ັບ CDCTC ຂອງລັ ັດຖະບານ, ຈຳ�ນວນເງິິ
ນທີ່່� ທ່່ານສາມາດໄດ້ຮັ
ຳ
ຳ
້ ັບແມ່່ນຂຶ້້�ນກັ ັບຈຳ�ນວນຂອງ
ເດັັກທີ່່� ຢູ່່ໃ� ນການດູູແລ, ລາຍໄດ້ຂ
ນທີ່່� ໃຊ້ເ້ ຂົ້້�າໃນການດູູແລ.
ຳ
້ ອງຄອບຄົົວທ່່ານ, ແລະ ຈຳ�ນວນເງິິ
ຈຳ�ນວນເດັັ
ກ
ຳ

1 ຄົົນ

2 ຄົົນ

ຈຳ�ນວນຄ່່າໃຊ້
ຈ່່
ຳ
້ າຍໃນ
ການດູູແລປະຈຳ�ປີີ
ຳ 2021

ສູູງເຖິິງ $8,000

ສູູງເຖິິງ $16,000

ລາຍໄດ້ ້

ເງິິນຈຳ�ນວນສູູ
ງສຸຸດ
ຳ

$0-$125,000

$4,000

$125,000-$183,000

ສ່່ວນຕ່່າງ

$183,000-$400,000

$1,600

$0-$125,000

$8.000

$125,000-$183,000

ສ່່ວນຕ່່າງ

$183,000-$400,000

$3,200

