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ਬੇਦਾਵਾ:	ਇਹ	ਸਲਾਹਕਾਰ	ਕਾਨੰੂਨੀ	ਸਹਾਇਤਾ	ਸਸੋਾਇਟੀ	ਦੁਆਰਾ	ਿਤਆਰ	ਕੀਤੀ	ਗਈ	ਹ।ੈ	ਇਹ	ਸਲਾਹਕਾਰ	ਕਈੋ	ਕਾਨੰੂਨੀ	ਸਲਾਹ	ਨਹ�	ਹ,ੈ	ਅਤ	ੇਇਮੀਗ�ਓੇਸ਼ਨ,	ਟਕੈਸ,	ਅਤ/ੇਜ!	

ਲਾਭ	ਮਾਹਰ	ਦੀ	ਸਲਾਹ	ਦਾ	ਬਦਲ	ਨਹ�	ਹ।ੈ	ਇਸ	ਿਵੱਚ	ਮਜੌਦੂ	ਜਾਣਕਾਰੀ	ਇਸ	ਦਸਤਾਵਜ਼ੇ	ਦ	ੇਹਠੇ!	ਸੰਸਕਰਨ	ਿਮਤੀ	ਦ	ੇਸੰਦਰਭ	ਿਵੱਚ	ਤਾਜ਼ਾ	ਹ,ੈ	ਅਤ	ੇਬਦਲਾਅ	ਅਧੀਨ	ਹ।ੈ 

 

2021	ਦਾ	ਇੱਕਤਰ	ਿਵਿਨਯਜੋਨ	ਕਾਨੰੂਨ	(ਸੀ.ਏ.ਏ.)	ਕੀ	ਹ?ੈ	
ਸੀ.ਏ.ਏ. 2.3 ਟ�ੀਲੀਅਨ-ਡਾਲਰ ਕਾਨੰੂਨ ਹੈ ਜੋ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦਆੁਰਾ ਦਸੰਬਰ 2020 ਿਵੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱਚ ਕੋਿਵਡ-19 

ਮਹ!ਮਾਰੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਿਵੱਚ ਧਾਰਾਵ! ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ।  ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਿਹੱਸੇ ਹਨ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੈ:  

● ਿਰਕਵਰੀ ਛੂਟ ਕ�ੈਿਡਟ ਰਾਹ� ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਪੈਸੇ (ਿਜਸ ਨੰੂ ਆਰਿਥਕ ਪ�ਭਾਵ ਅਦਾਇਗੀਆਂ (ਈ.ਆਈ.ਪੀ.)  ਜ! “ਉਤੇਜਕ ਚੈ4ਕ” 

ਵੀ ਿਕਹਾ ਜ!ਦਾ ਹੈ),  

● ਸੁਧਰੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਬੀਮਾ ਲਾਭ, ਅਤੇ 
● ਕੱੁਝ ਫੈਡਰਲ ਟਕੈਸ ਕ�ੈਿਡਟ! ਿਵੱਚ ਬਦਲਾਅ। 

 

ਨ6 ਟ: ਆਰਿਥਕ ਪ�ਭਾਵ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਿਰਕਵਰੀ ਛਟੂ ਕ�ੈ਼ਿਡਟ (ਆਰ.ਆਰ.ਸੀ.) ਦੀ ਅਗਾ8 ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਹਨ।  ਇਸ ਤਰ9!, ਤੁਸ� 
ਆਪਣੇ 2020 ਟੈਕਸ ਿਰਟਰਨ ਿਵੱਚ ਈ.ਆਈ.ਪੀ. ਨੰੂ ਆਰ.ਆਰ.ਸੀ. ਵਜ: ਿਜ਼ਕਰ ਕਰਿਦਆਂ ਦੇਖੋਗੇ। 

	

ਿਰਕਵਰੀ	ਛਟੂ	ਕੀ	ਹ?ੈ	
ਹੋਰ ਚੀਜ਼! ਦੇ ਨਾਲ, ਸੀ.ਏ.ਏ. ਿਰਕਵਰੀ ਛੂਟ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਕੋਿਵਡ-19 ਮਹ!ਮਾਰੀ ਦੋਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ 
ਚਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲ ਜ!ਦਾ ਹੈ ਜੋ $75,000 ਤ: ਘੱਟ ਕਮਾ<ਦੇ ਹਨ; ਿਵਆਹੇ ਜੋੜੇ ਜੋ $1,50,000 ਤ: ਘੱਟ ਕਮਾ<ਦੇ ਹਨ; ਅਤੇ 
ਟੈਕਸ ਘਰ! ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਕੋਲ ਜੋ $1,12,500 ਤ: ਘੱਟ ਕਮਾ<ਦੇ ਹਨ।  ਰਕਮ! 2020 ਟੈਕਸ ਸਾਲ ਤ: ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟਕੈਸ! >ਤੇ ਿਵਵਸਿਥਤ 

ਕੱੁਲ ਆਮਦਨੀ >ਤੇ ਆਧਾਿਰਤ ਹਨ।    

 

ਿਰਕਵਰੀ	ਛਟੂ	ਿਕੰਨੀ	ਹ?ੈ	
ਿਰਕਵਰੀ ਛੂਟ $600 ਪ�ਤੀ ਯੋਗ ਿਵਅਕਤੀ ਅਤੇ $600 ਪ�ਤੀ ਯੋਗ ਬੱਚੇ ਵਜ: ਹੈ। 

	

ਕਣੋ	ਿਰਕਵਰੀ	ਛਟੂ	ਦ	ੇਯਗੋ	ਹ	ੈ(ਅਤ	ੇਨਹ�	ਹ)ੈ?	
ਮਾਰਚ 2020 ਕੇਅਰਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਿਪਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਉਤੇਜਕ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਤ: ਕੱੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।  ਮੌਜੂਦਾ ਿਰਕਵਰੀ ਛੂਟ ਦੇ 
ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ, ਤੁਸ� ਸਮਾਿਜਕ ਸੱੁਰਿਖਆ ਨੰਬਰ (ਐਸ.ਐਸ.ਐਨ.) ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਾਲਗ ਹੋਵੋ ਜੋ ਿਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਵੈਧ ਹੋਵ,ੇ ਅਤੇ ਤੁਸ� 
ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਟੈਕਸ! >ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦੇ।   

	

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਿਸਰਫ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਟੈਕਸਪੇਅਰ ਪਿਹਚਾਣ ਨੰਬਰ (ਟੀ.ਆਈ.ਐਨ.) ਹੈ, ਤੁਸ� ਅਯਗੋ ਹੋ। 

 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਗੋਦ ਟੈਕਸਪੇਅਰ ਪਿਹਚਾਣ ਨੰਬਰ (ਏ.ਟੀ.ਆਈ.ਐਨ.) ਹੈ, ਉਹ ਯਗੋ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸ.ਐਸ.ਐਨ. ਹੈ।  

 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸ.ਐਸ.ਐਨ. ਹੈ ਅਤੇ ਿਮਸ਼ਿਰਤ ਇਮੀਗ�ੇਸ਼ਨ ਪੱਧਰ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮ@ਬਰ ਹੋ, ਐਸ.ਐਸ.ਐਨ. ਜ! ਏ.ਟੀ.ਆਈ.ਐਨ. ਵਾਲੇ 

ਪਿਰਵਾਿਰਕ ਮ@ਬਰ ਿਰਕਵਰੀ ਛੂਟ ਹਾਿਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯਗੋ ਹਨ, ਅਤੇ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ.ਐਨ.ਐਸ. ਜ! ਿਬਨ! ਨੰਬਰ! ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਪਿਰਵਾਿਰਕ ਮ@ਬਰ 

ਅਯਗੋ ਹਨ। 

  

	ਉਤਜੇਕ	ਪਿੈਸਆ	ਂਦਾ	ਦਸੂਰੀ	ਚਰਨ:		

ਿਰਕਵਰੀ	ਛਟੂ	ਜ	ੋਸ਼ਰੁ	ੂਹਈੋ	ਹ	ੈ

ਦਸੰਬਰ	2020	ਿਵੱਚ	
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ਨ6 ਟ: ਇਹ ਮਾਰਚ 2020 ਿਰਕਵਰੀ ਛੂਟ ਤ: ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ.ਐਨ. ਵਾਲੇ ਸਾਥੀ ਕਾਰਨ ਸਾਰਾ 
ਪਿਰਵਾਰ ਅਯੋਗ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜ!ਦਾ ਸੀ। 

	

ਮਨੰੂੈ	ਕੀ	ਕਰਨ	ਦੀ	ਜ਼ਰਰੂਤ	ਹ?ੈ	
ਿਰਕਵਰੀ ਛੂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਖੁੱ ਦ ਆ ਜਾਵੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਆੁਰਾ ਕੱੁਝ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ, ਜਕੇਰ ਤੁਸ�:  

● 2019 ਲਈ ਟੈਕਸ ਿਰਟਰਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, 

● 2018 ਲਈ ਟੈਕਸ ਿਰਟਰਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, 

● ਨਵੰਬਰ 22, 2020 ਤ: ਪਿਹਲ! 2020 ਉਤੇਜਕ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਗੈਰ-ਫਾਈਲਰ ਯੰਤਰ ਵਰਿਤਆ ਹੈ, 

● ਸਮਾਿਜਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਾਭ ਹਾਿਸਲ ਕਰਦੇ ਹੋ (ਿਰਟਾਇਰਮ@ਟ, ਅਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਬਿਚਆਂ ਸਮੇਤ), 

● ਪੂਰਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਆਮਦਨੀ (ਐਸ.ਐਸ.ਆਈ.) ਲਾਭ ਹਾਿਸਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, 

● ਰੇਲਰੋਡ ਿਰਟਾਇਰਮ@ਟ ਲਾਭ ਹਾਿਸਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜ! 
● ਤੁਸ� ਵੈਟਰਨ ਜ! ਉਹਨ! ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰ ਹੋ ਜੋ ਵੀ.ਏ. ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜ! ਪੈਨਸ਼ਨ (ਸੀਐਡਂਪੀ)  ਲਾਭ ਹਾਿਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।  

 

ਨ6 ਟ: ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸ� ਆਪਣੀ ਟੈਕਸ ਿਰਟਰਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਤੁਸ� ਖੱੁਦ ਿਰਕਵਰੀ ਛੂਟ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਉਪਰੋਕਤ ਦਰਸਾਏ 

ਹੋਰ ਯੋਗਤਾ ਪੈਮਾਿਨਆਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ।  ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਖੱੁਦ ਹੋਣਗੀਆਂ ਿਜਸਨA  ਸਧਾਰਨ ਟੈਕਸ ਿਰਟਰਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ 

ਿਜਸ >ਤੇ ਆਈ.ਆਰ.ਐਸ. ਦਆੁਰਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

 

ਮ@	ਿਕਵB	ਅਪਲਾਈ	ਕਰ!?	
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਪਰੋਕਤ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਭ ਨਹ� ਹਨ, ਤੁਸ� 2019 ਜ! 2018 ਦੇ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਜ! ਆਮਦਨੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦਾਇਰ ਨਹ� ਕੀਤੇ 
ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਸ� IRS.gov ਗੈਰ ਫਾਈਲਰ ਯੰਤਰ! ਨਾਲ ਨਵੰਬਰ 22, 2020 ਤ: ਪਿਹਲ! ਰਿਜਸਟਰ ਨਹ� ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਸ� ਹਾਲੇ ਖੱੁਦ ਅਦਾਇਗੀ 
ਹਾਿਸਲ ਨਹ� ਕਰੋਗੇ।  ਇਸਦੀ ਜਗ9ਾ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀ 2020 ਫਡੈਰਲ ਇੰਨਕਮ ਟਕੈਸ ਿਰਟਰਨ 2021 ਿਵੱਚ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ 
ਆਪਣੀ ਿਰਟਰਨ ਦੀ ਰੇਖਾ 30 >ਤੇ ਿਰਕਵਰੀ ਛਟੂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰੋ। 

	

ਕੀ	ਹਵੋਗੇਾ	ਜਕੇਰ	ਦਸੰਬਰ	31,	2019	ਤੱਕ	ਮਰੇ	ੇਬੱਚ	ੇਹਨ	ਜ	ੋ17	ਤ:	ਛਟੋ	ੇਹਨ?		
ਹਰੇਕ ਿਨਰਭਰ ਬੱਚਾ ਜੋ ਿਕ ਦਸੰਬਰ 31, 2019 ਤੱਕ 17 ਤ: ਛਟੋਾ ਹੈ, ਉਹ ਿਰਕਵਰੀ ਛਟੂ ਿਵੱਚ $600 ਜੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸ� 2019 ਜ! 
2018 ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੰੂ ਿਨਰਭਰ ਵਜ: ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਉਹ ਯੋਗ ਹਨ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਾਧੂ $600 ਪ�ਤੀ ਬੱਚਾ 
ਹਾਿਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੱੁਝ ਹੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ� ਹੈ। ਬੱਚਾ ਆਈ.ਆਰ.ਐਸ. ਦਆੁਰਾ ਵਰਤੇ ਟੈਕਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ 17 ਤ: ਛੋਟਾ ਹੋਣਾ 
ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। (ਇਸ ਿਵੱਚ ਸੰਭਾਿਵਤ ਪਾਲਣਹਾਰ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਿਕ ਅਿਧਕਾਿਰਤ ਪਲੇਸਮ@ਟ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਿਕ 

ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਧੇ ਸਾਲ ਤ: ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ।) 

 

ਜੇਕਰ ਤੁਸ� 2019 ਜ! 2018 ਦੇ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਨਹ� ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਿਵੱਚ 17 ਸਾਲ ਤ: ਛਟੋੇ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਾਧੂ $ 600 ਪ�ਤੀ 
ਬੱਚਾ ਹਾਿਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਕਸ ਿਰਟਰਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਿਕ, ਬੱਚੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦ ੇਟੈਕਸ! ਿਵੱਚ ਿਨਰਭਰ ਵਜ: ਦਾਅਵੇ ਨਹ� 
ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਨ! ਕੋਲ ਐਸ.ਐਸ.ਐਨ. ਜ! ਏ.ਟੀ.ਆਈ.ਐਨ. ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। 

 

ਜੱਦਿਕ ਬੱਚੇ ਜੋ 17 ਦੇ ਜ! ਇਸ ਤ: ਵੱਡੇ ਹਨ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਯਗੋ ਨਹ� ਹਨ, ਕਾਲਜ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ੇ ਗ�ੈਜੂਏਟ ਜੋ ਿਨਰਭਰ ਵਜ: 
ਯੋਗਤਾ ਨਹ� ਰੱਖਗੇ ਿਰਕਵਰੀ ਛਟੂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

	

ਮਨੰੂੈ	ਿਕੰਨਾ	ਿਮਲੇਗਾ?	
ਤੁਹਾਡੀ ਿਰਕਵਰੀ ਛੂਟ ਦੀ ਰਕਮ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 2020 ਟੈਕਸ ਿਰਟਰਨ ਿਵੱਚ ਿਕੰਨੀ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਿਰਪੋਰਟ ਕੀਤੀ 
ਜਾਵੇਗੀ >ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਿਬਨ! ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ $ 75,000 ਜ! ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲਾ ਇੱਕਲਾ ਿਵਅਕਤੀ $ 600 ਹਾਿਸਲ ਕਰੇਗਾ। ਿਬਨ! 
ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ $ 1,50,000 ਜ! ਘੱਟ ਵਾਲਾ ਿਵਆਹੁਤਾ ਜੋਰਾ $ 1,200 ਹਾਿਸਲ ਕਰੇਗਾ। $ 1,12,500 ਜ! ਘੱਟ ਵਾਲਾ ਘਰੇਲੂ ਟੈਕਸ ਫਾਈਲਰ ਦਾ 
ਮੱੁਖੀ $ 600 ਹਾਿਸਲ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲ!ਿਕ, ਛੂਟ ਰਕਮ ਇਹਨ! ਆਮਦਨੀ ਪੱਧਰ! ਤ: ਵੱਧ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦ ੇਹਰੇਕ ਲਈ $ 100 $ 5 ਤੱਕ ਘੱਟਦੀ ਹੈ।  

17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੇਠ! ਹਰੇਕ ਵਾਧੂ ਿਨਰਭਰ ਬੱਚਾ ਆਰਿਥਕ ਪ�ਭਾਵ ਅਦਾਇਗੀ ਿਵੱਚ ਵਾਧੂ $ 600 ਜੋੜਦਾ ਹੈ।  
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ਮ@	ਿਰਕਵਰੀ	ਛਟੂ	ਕਦ:	ਹਾਿਸਲ	ਕਰ!ਗਾ?	 
ਿਰਕਵਰੀ ਛੂਟ ਦੀ ਅਿਧਕਾਿਰਤ ਅਦਾਇਗੀ ਿਮਤੀ ਜਨਵਰੀ 4, 2021 ਹੈ ਪਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਿਸੱਧੀ ਿਡਪਾਿਜ਼ਟ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦਸੰਬਰ 29, 2020 ਤ: 
ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।  ਪੇਪਰ ਚੈ4ਕ ਬੁੱ ਧਵਾਰ, ਦਸੰਬਰ 30, 2020 ਨੰੂ ਡਾਕ ਕਰਨA  ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। 

	

ਮ@	ਪਿਹਲ!	ਹੀ	ਿਰਕਵਰੀ	ਛਟੂ	ਹਾਿਸਲ	ਕੀਤੀ	ਹ	ੈਅਤ	ੇਇਸ	ਿਵੱਚ	ਮੇਰ	ੇਬੱਿਚਆ	ਂਦ	ੇਵਾਧ	ੂਪਸੈ	ੇਸ਼ਾਿਮਲ	ਨਹ�	ਸਨ।	ਮ@	ਕੀ	ਕਰ!?		
ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਾਧੂ $ 600 ਪ�ਤੀ 17 ਸਾਲ ਤ: ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ 2020 ਟੈਕਸ ਿਰਟਰਨ 2021 ਿਵੱਚ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ 

ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਇਹ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਿਰਕਵਰੀ ਛੂਟ ਨਾਲ ਹਾਿਸਲ ਨਹ� ਕੀਤੇ ਹਨ।  

 

ਕੀ	ਹਵੋਗੇਾ	ਜਕੇਰ	ਮਰੇਾ	ਸਾਥੀ	ਅਤ	ੇਮ@	ਸ!ਝ	ੇਤਰੋ	‘ਤ	ੇਟਕੈਸ	ਦਾਇਰ	ਕੀਤ	ੇਹਨ,	ਪਰ	ਸਾਡ	ੇਿਵੱਚ:	ਇੱਕ	ਕਲੋ	ਸਮਾਿਜਕ	ਸੁੱ ਰਿਖਆ	ਨੰਬਰ	ਹ	ੈਅਤ	ੇ
ਦਸੂਰ	ੇਕਲੋ	ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ.ਐਨ.	ਹ?ੈ	
ਇਹ ਕੋਈ ਿਦੱਕਤ ਨਹ� ਹੈ।  ਸਾਥੀ ਿਜਸ ਕੋਲ ਐਸ.ਐਸ.ਐਨ. ਹੈ ਿਰਕਵਰੀ ਛੂਟ ਹਾਿਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਾਥੀ ਇਸਨੰੂ ਹਾਿਸਲ ਨਹ� 
ਕਰੇਗਾ।  

	

ਕੀ	ਮਨੰੂੈ	ਿਰਕਵਰੀ	ਛਟੂ	ਵਾਿਪਸ	ਅਦਾ	ਕਰਨੀ	ਹਵੋਗੇੀ?	
ਨਹ�। ਿਰਕਵਰੀ ਛੂਟ ਐਡਵ!ਸ ਟਕੈਸ ਕ�ੈਿਡਟ ਹੈ ਜੋ ਭੱਿਵਖ ਦੀ ਿਕਸੇ ਵੀ ਰਕਮ ਿਵੱਚ: ਨਹ� ਿਲਆ ਿਗਆ। ਜਦ: ਤੱਕ ਤੁਸ� ਇਸਨੰੂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 

ਹਾਿਸਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸਨੰੂ ਵਾਿਪਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ�। ਇਹ ਿਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਿਵੱਚ: ਘਟਾਈ ਨਹ� ਜ!ਦੀ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹ� ਹੈ; 

ਇਹ ਟੈਕਸ ਿਰਫੰਡ ਹੈ। 

 

ਕੀ	ਿਰਕਵਰੀ	ਛਟੂ	ਇਮੀਗ�ਸ਼ੇਨ	ਉਦਸ਼ੇ!	ਲਈ	ਮਨੰੂੈ	ਨੁਕਸਾਨ	ਪਹੁੰ ਚਾਏਗੀ	ਜ!	ਮਨੰੂੈ	ਜਨਤਕ	ਚਾਰਜ	ਬਣਾ<ਦੀ	ਹ?ੈ	
ਨਹ�। ਿਰਕਵਰੀ ਛੂਟ ਇਮੀਗ�ੇਸ਼ਨ ਉਦੇਸ਼! ਲਈ ਜਨਤਕ ਚਾਰਜ ਪ�ਤੀ ਨਹ� ਿਗਣੀ ਜ!ਦੀ। ਜਦ: ਤੱਕ ਤਸੁ� ਇਸਨੰੂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਿਸਲ 

ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਸਦੇ ਕੋਈ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਇਮੀਗ�ੇਸ਼ਨ ਨਤੀਜੇ ਨਹ� ਹੋਣਗੇ। 

	

ਕੀ	ਿਰਕਵਰੀ	ਛਟੂ	ਿਕਸ	ੇਸਰਕਾਰੀ	ਲਾਭ	ਨੰੂ	ਘਟਾ<ਦੀ	ਹ	ੈਜ!	ਮਨੰੂੈ	ਅਯਗੋ	ਕਰਾਰ	ਕਰਦੀ	ਹ?ੈ	
ਨਹ�। ਿਰਕਵਰੀ ਛੂਟ ਇੱਕ-ਵਾਰ ਟੈਕਸ ਿਰਫੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਿਕਸਮ ਹੈ। ਅਸ� ਇਸਨੰੂ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭ! ਪ�ਤੀ ਿਕਸੇ ਆਮਦਨੀ ਵਜ: ਨਹ� ਮੰਨਦ,ੇ ਿਜਸ 

ਿਵੱਚ ਜਨਤਕ ਸਹਾਇਤਾ, ਮੈਡੀਕੈਡ, ਐਸ.ਐਨ.ਏ.ਪੀ. (ਭੋਜਨ ਸਟ@ਪ), ਐਸ.ਐਸ.ਆਈ., ਧਾਰਾ 8, ਅਤੇ ਐਨ.ਵਾਈ.ਸੀ.ਐਚ.ਏ. ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੈ।  

	

ਐਸ.ਐਸ.ਆਈ. ਲਈ, ਪੈਸੇ 1 ਮਹੀਿਨਆਂ ਲਈ $ 2,000 (ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ), ਜ! $ 3,000 (ਜੋਿੜਆ ਂਲਈ) ਦੀ ਸ�ੋਤ ਸੀਮਾ ਿਵਰੱੁਧ ਨਹ� ਿਗਣੇ 
ਜ!ਦੇ।  ਜਨਤਕ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ, ਅਸ� ਮੰਨਦ ੇਹ! ਿਕ ਇਹ ਪੈਸੇ ਪ�ਾਪਤ ਹੋਣ ਤ: 2 ਮਹੀਨA  ਬਾਅਦ ਲਈ $ 2,000 ($ 3,000 ਜੇਕਰ ਉਮਰ 60+ 

ਹੈ) ਦੀ ਸ�ੋਤ ਸੀਮਾ ਦੇ ਿਵਰੱੁਧ ਨਹ� ਿਗਣੀ ਜ!ਦੀ ਹੈ।   

 

ਕੀ	ਿਰਕਵਰੀ	ਛਟੂ!	ਸੰਗ�ਿਹ	ਦ	ੇਅਧੀਨ	ਹਨ?	
ਨਹ�। ਿਰਕਵਰੀ ਛੂਟ! ਸੰਗ�ਿਹ ਤ: ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹਨ, ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਫਡੈਰਲ ਜ! ਰਾਜ ਕਰਿਜ਼ਆਂ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਬੱਚਾ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੈ ਲਈ 

ਘਟਾਈਆਂ ਨਹ� ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਿਨਜੀ ਕਰਿਜ਼ਆਂ ਨੰੂ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਮਿਲਤ ਹੋਣ ਤ: ਵੀ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹਨ।  

 
ਕੀ	ਹਵੋਗੇਾ	ਜਕੇਰ	ਮ@	ਿਰਕਵਰੀ	ਛਟੂ	ਦ	ੇਅਯਗੋ	ਹ!	ਪਰ	ਗਲਤੀ	ਨਾਲ	ਇਸਨੰੂ	ਪ�ਾਪਤ	ਕਰਦਾ	ਹ!?	
ਜੇਕਰ ਿਰਕਵਰੀ ਛੂਟ ਹਾਿਸਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਮਾਪਦੰਡ ਤ: ਵੱਧ ਆਮਦਨੀ ਕਾਰਨ ਨਹ� ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਅਸ� ਮੰਨਦੇ ਹ! ਿਕ ਆਈ.ਆਰ.ਐਸ. 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸਨੰੂ ਵਾਿਪਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹ� ਕਹੇਗਾ।  ਇਹ ਿਪਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਉਤੇਜਕ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਨਾਲ ਸੱਚ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਸ� ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ, 
ਮੌਜੂਦਾ ਿਰਕਵਰੀ ਛਟੂ! ਲਈ ਇਸਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹ!।   

 

ਹਾਲ!ਿਕ, ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਆਪਣੀ ਇਮੀਗ�ੇਸ਼ਨ ਸਿਥਤੀ ਕਾਰਨ ਅਯੋਗ ਹੋ ਪਰ ਤੁਸ� ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਿਰਕਵਰੀ ਛੂਟ ਿਕਸੇ ਤਰ9! ਹਾਿਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸ� 
ਸਲਾਹ ਿਦੰਦੇ ਹ! ਿਕ ਤੁਸ� ਇਸਨੰੂ ਆਈ.ਆਰ.ਐਸ. ਨੰੂ ਵਾਿਪਸ ਕਰ ਿਦਓ ਤ! ਿਕ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਇਮੀਗ�ਸ਼ੇਨ ਨਤੀਿਜਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤ: ਬਿਚਆ 

ਜਾਵੇ। 
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ਿਪਛਲੇ ਸਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਤਜੇਕ ਭੁਗਤਾਨ! ਲਈ, ਆਈ.ਆਰ.ਐਸ. ਨA  Cੁਰੂਆਤ ਿਵੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਿਕ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕ ਉਤੇਜਕ 

ਭੁਗਤਾਨ! ਦੇ ਯੋਗ ਨਹ� ਸਨ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਿਕ ਕੈਦ ਿਵੱਚ ਬੰਦ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਦਾਇਗੀ ਆਈ.ਆਰ.ਐਸ. ਨੰੂ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ 
ਜਾਵੇ। ਮੱੁਕਦਮੇ ਕਾਰਨ, ਅਿਜਹਾ ਹੁਣ ਨਹ� ਹੋਵੇਗਾ।  ਿਵਅਕਤੀ ਜੋ ਮਾਰਚ 27, 2020 ਤ: ਹੁਣ ਤੱਕ ਿਕਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਕੈਦ ਜ! ਜੇਲ ਿਵੱਚ ਕੈਦ ਸਨ ਪਰ 

ਿਪਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਿਰਕਵਰੀ ਛੂਟ! ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਸਹੀ 
ਹੈ। 

 

ਿਮ�ਤਕ ਿਵਅਕਤੀ, ਜ! ਇਸਟੇਟ ਜ! ਟਰੱਸਟ, ਅਯੋਗ ਰਿਹਣਗੇ ਅਤੇ ਆਈ.ਆਰ.ਐਸ. ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਛੂਟ ਜੋ ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ 

ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਛੂਟ ਹਾਿਸਲ ਕਰਨ ਤ: ਪਿਹਲ! ਮਰ ਚੁੱ ਕਾ ਹੈ ਆਈ.ਆਰ.ਐਸ. ਨੰੂ ਵਾਿਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵ।ੇ  

 

ਬਰੇਜ਼ੁਗਾਰੀ	ਬੀਮਾ	ਮਆੁਵਜ਼ਾ	ਲਾਭ	ਦੀ	ਸੀਮਾ: 
ਿਨਯਿਮਤ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬੀਮਾਰ (ਯੂ.ਆਈ.) ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਾਭ ਵਾਧੂ 11 ਹਫਿਤਆਂ ਤੱਕ ਵਧਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਵਾਧੂ $ 300 ਪ�ਤੀ ਹਫਤੇ ਨਾਲ 

ਵਧਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਮਹ!ਮਾਰੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ (ਪੀ.ਯ.ੂਏ.) ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੈ ਜੋ ਯੂ.ਆਈ. ਲਾਭ! ਨੰੂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਵਧਾ<ਦਾ ਹੈ ਜੋ 

ਰਸਮੀ ਤੋਰ ‘ਤੇ ਅਯੋਗ ਹਨ, ਿਜਵB ਿਗੱਗ ਆਰਿਥਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਠA ਕੇਦਾਰ 

 

ਮਹ!ਮਾਰੀ ਐਮਰਜ@ਸੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ (ਪੀ.ਈ.ਯ.ੂਸੀ.) ਵੀ 11 ਹਫਿਤਆਂ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ (ਸੰਯੁਕਤ ਅਿਧਕਤਮ 50 ਹਫਿਤਆਂ 
ਲਈ) ਅਤੇ ਮਾਰਚ 14, 2021 ਨੰੂ ਇਸਦੀ ਿਮਆਦ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਿਵਅਕਤੀ ਜੋ ਮਾਰਚ 14,2021 ਤੱਕ ਸਧਾਰਨ 26-ਹਫਤੇ ਦੀ ਿਮਆਦ ਤ: ਵੱਧ 

ਲਾਭ ਹਾਿਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹਨ! ਨੰੂ ਅਪ�ੈਲ 5, 2012 ਤੱਕ ਹਾਿਸਲ ਕਰਦੇ ਰਿਹਣਗੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਲਾਭ ਹਫਿਤਆਂ ਦੀ ਅਿਧਕਤਮ ਸੰਿਖਆ ਤੱਕ 

ਨਹ� ਪਹੰੁਚੇ ਹਨ।  

 

ਫੈਡਰਲ ਫੰਿਡੰਗ ਲਾਭ! ਲਈ ਆਪਣੀ ਉਡੀਕ ਦੇ ਹਫਤੇ ਨੰੂ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ! ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਆਮਦਨੀ ਿਵੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 

$ 5,000 ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੇਠਲੇ ਯੂ.ਆਈ. ਆਧਾਰ ਅਦਾਇਗੀ ਨੰੂ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਿਮਸ਼ਿਰਤ ਕਮਾਊ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਵਜ: 
ਵਾਧੂ $ 100 ਪ�ਤੀ ਹਫਤਾ ਲਾਭ ਦ ੇਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।  

	

ਬੱਚਾ	ਟਕੈਸ	ਕ�ਿੈਡਟ	ਅਤ	ੇਕਮਾਈ	ਆਮਦਨੀ	ਟਕੈਸ	ਕ�ਿੈਡਟ	
ਬੱਚਾ ਟੈਕਸ ਕ�ੈਿਡਟ (ਸੀ.ਟੀ.ਸੀ.) ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਆਮਦਨੀ ਟੈਕਸ ਕ�ੈਿਡਟ (ਈ.ਆਈ.ਟੀ.ਸੀ.) (ਿਜਸ ਨੰੂ ਕਮਾਈ ਆਮਦਨੀ ਕ�ੈਿਡਟ [ਈ.ਆਈ.ਸੀ.] 

ਵੀ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ) ਪਿਹਲ! ਨਾਲ:  ਟਕੈਸ ਸਾਲ 2020 ਲਈ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿਗਣੀ ਜਾਵੇਗੀ।  ਹਰੇਕ ਕ�ੈਿਡਟ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ 
ਆਕਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਪੂਰੇ ਕ�ੈਿਡਟ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ, ਕਮਾਈ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਕੱੁਝ ਰਕਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  ਮਹ!ਮਾਰੀ ਦੇ ਦਰਿਮਆਨ, ਹਾਲ!ਿਕ, 

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੋ ਆਮ ਯੋਗ ਹੰੁਦੇ ਉਹਨ! ਨA  ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆ ਂਗੁਆਉਣ ਜ! ਘੱਟ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਵਗੇੀ।  

ਿਕ<ਿਕ 2020 ਿਵੱਚ ਘੱਟ ਕਮਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸ� ਇਹਨ! ਕ�ੈਿਡਟ! ਦੇ ਯੋਗ ਨਹ� ਹੋ ਸਕਦੇ, ਨਵB ਿਰਕਵਰੀ ਛੂਟ ਕਾਨੰੂਨ ਿਵੱਚ ਧਾਰਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ 

ਟੈਕਸ ਸਾਲ 2020 ਲਈ ਸੀ.ਟੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਈ.ਆਈ.ਟੀ.ਸੀ. ਨੰੂ ਿਗਣਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ 2019 ਦੀ ਕਮਾਈ ਆਮਦਨੀ ਵਰਤਣ ਦੇ ਯੋਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹਨ! ਕ�ੈਿਡਟ! ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਨ ਿਵੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰੇਗੀ।  
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The U.S. Treasury is sending out a second round of stimulus payments, and some people will 
receive the payment in the form of an Economic Impact Payments (EIP) prepaid card. The card 
is not a scam, and there are ways to cash or use the card without fees. 

 
How to Identify the Card: EIP Cards will be sent in a white envelope with the U.S. 
Treasury seal with this return address: Economic Impact Payment Card, PO Box 
247022, Omaha, NE 68124. This is this card: 
 

 

 

How to Use the Card with No Fees: Visit EIPcard.com to see the fee schedule, FAQs and 
more information. Key tips: 

▪ Use the card anywhere Visa is accepted, including online, on the phone, and at stores. 

▪ Use a surcharge-free ATM in the Allpoint network, including at Target, Walgreens, CVS, 
Kroger, Safeway, Winn Dixie and Circle K. Find an ATM near you by downloading the 
Money Network Mobile App or using the online ATM locator. At other ATMs, the ATM will 
charge a fee plus the card charges $2 after the first withdrawal. 

▪ Transfer the funds to your bank, prepaid or mobile payment account through the app or 
online. You may need to contact the provider of your other account to obtain the routing and 
account number. You can transfer up to $2,500 per day. 

▪ Go to the teller window at almost any bank or credit union. The first withdrawal, which can 
be up to $2,500, is free. Additional teller withdrawals cost $5. 

▪ Ask for cash back from a supermarket or big box store. 

▪ Call 800.240.8100 to request a free Money Network Check, which you can make out to 
anyone (i.e., a landlord, yourself). But you’ll have to wait for it in the mail, and you must log 
into your account to get a number to activate the check, so the other options may be easier. 

 
What to Do if You Threw Out the Card: Call 800.240.8100. Replacement cards are free. 

 
Keep the Card Even After It is Empty. You may be able to use it to quickly receive additional 
payments if Congress passes another stimulus bill. 

 
For more information, watch CFPB’s video explainer on EIP prepaid debit cards. 

 

The nonprofit National Consumer Law Center® (NCLC®) works for economic justice for low-income and other 
disadvantaged people in the U.S. through policy analysis and advocacy, publications, litigation, and training. 

 

NCLC.ORG © 2020 National Consumer Law Center 

 
THE EIP STIMULUS PAYMENT PREPAID CARD: 

NOT A SCAM; HOW TO AVOID FEES 

January 2021 
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https://www.eipcard.com/fee-schedule
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https://www.allpointnetwork.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.firstdata.moneynetwork&hl=en_US
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https://www.consumerfinance.gov/coronavirus/managing-your-finances/economic-impact-payment-prepaid-debit-cards/
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