ਸਹਾਇਤਾ ਧਨ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਚਰਨ:
ਿਰਕਵਰੀ ਰੀਫੰ ਡ ਮਾਰਚ 2021 ਿਵੱ ਚ
ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ
ਿਚਤਾਵਨੀ: ਇਹ ਸਲਾਹ ਲੀਗਲ ਏਡ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵੱ ਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਲਾਹ ਕਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹ" ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਮੀਗ$ੇਸ਼ਨ, ਕਰ ਅਤੇ/ਜ& ਫਾਇਿਦਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਤੌਰ
‘ਤੇ ਨਹ" ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਹੇਠ& ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਸੰ ਸਕਰਨ ਿਮਤੀ ਨੂੰ ਨਵੀਨਤਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਸਕਦੀ
ਹੈ।

2021 ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਬਚਾਅ ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਹੈ?
2021 ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਬਚਾਅ ਯੋਜਨਾ ਲਗਭਗ $1.9 ਿਟਿਲਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸੰ ਘੀ ਿਬਲ ਹੈ ਿਜਸ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਿਬਡਨ ਨ 11 ਮਾਰਚ,
2021 ‘ਤੇ ਦਸਖਤ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਹੇਠਿਲਆਂ ਸਮੇਤ ਕੋਿਵਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਪਾਵਧਾਨ
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
●

ਿਰਕਵਰੀ ਰੀਫੰ ਡ, ਦੇ ਰਾਹ- ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਧਨ,

●

ਿਬਹਤਰੀਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੀਮਾ ਫਾਇਦੇ, ਅਤੇ

●

ਕੁਝ ਸੰ ਘੀ ਕਰ ਕੈਿਡਟ, ਿਵੱ ਚ ਬਦਲਾਅ।
ਨ1ਟ ਕਰੋ: ਇੱ ਕ ਆਰਿਥਕ ਅਸਰ ਭੁਗਤਾਨ (EIP) ਿਰਕਵਰੀ ਰੀਫੰ ਡ ਕੈਿਡਟ (RRC) ਦਾ ਐਡਵ,ਸ ਭੁਗਤਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ,
ਤੁਸ- ਦੇਖੋਗੇ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ 2020 ਦੀ ਕਰ ਵਾਪਸੀ ‘ਤੇ EIP ਨੂੰ RRC ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਹੈ।

ਿਰਕਵਰੀ ਰੀਫੰ ਡ ਕੀ ਹੈ?
ਹੋਰ, ਚੀਜ਼, ਦੇ ਸਮੇਤ, ਅਮਰੀਕੀ ਬਚਾਅ ਯੋਜਨਾ ਿਰਕਵਰੀ ਰੀਫੰ ਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਕੋਿਵਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰ ਘੀ ਸਰਕਾਰ
ਦੇ ਵੱ ਲ5 ਭੁਗਤਾਨ, ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਚਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨ, ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ,ਦਾ ਹੈ, ਿਜੰ ਨ7, ਨ $80,000 ਤ5 ਘੱ ਟ ਕਮਾਏ ਹਨ; ਉਹਨ, ਸ਼ਾਦੀਸ਼ੁਦਾ
ਜੋਿੜਆਂ ਨੂੰ ਿਜੰ ਨ7, ਨ $160,000 ਤ5 ਘੱ ਟ ਕਮਾਏ ਹਨ; ਅਤੇ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਿਰਵਾਰ, ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਜ,ਦਾ ਹੈ, ਿਜੰ ਨ7, ਨ $120,000 ਤ5 ਘੱ ਟ
ਕਮਾਏ ਹਨ। ਇਹ ਰਕਮ, 2020 ਕਰ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰ, ਦੇ ਤੇ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤੀ ਕੁੱ ਲ ਆਮਦਨੀ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸ- ਪਿਹਲ, ਦੀ ਆਪਣੇ 2020 ਦੇ ਕਰ, ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਨਹ- ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤ, ਅੰ ਦਰੂਨੀ ਕਰ ਸੇਵਾ (IRS) ਤੁਹਾਡੀ 2019 ਦੀ ਕਰ ਵਾਪਸੀ
ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤ5 ਕਰੇਗੀ।
ਿਰਕਵਰੀ ਰੀਫੰ ਡ ਿਕੰ ਨਾ ਹੈ?
ਿਰਕਵਰੀ ਰੀਫੰ ਡ ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਲਈ $1,400 ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਿਨਰਭਰ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਲਈ $1,400 ਹੈ।
ਿਰਕਵਰੀ ਰੀਫੰ ਡ ਦੇ ਪਾਤਰ ਕੌ ਣ (ਅਤੇ ਕੌ ਣ ਨਹ") ਹੈ?
CARES ਕਨੂੰਨ (ਿਜਸ ਨ ਮਾਰਚ 2020 ਿਵੱ ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋਏ ਭੁਗਤਾਨ, ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਚਰਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ) ਅਤੇ ਸੰ ਗਿਠਤ ਿਨਰਧਾਰਨ
ਕਨੂੰਨ 2021 (ਿਜਸਨ ਿਦਸੰ ਬਰ 2020 ਿਵੱ ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋਏ ਭੁਗਤਾਨ, ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਚਰਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਿਪਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ
ਸਹਾਇਤਾ ਭੁਗਤਾਨ, ਿਵੱ ਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਿਰਕਵਰੀ ਰੀਫੰ ਡ ਦੇ ਲਈ ਪਾਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਸ- ਇੱ ਕ ਬਾਲਗ ਹੋਣੇ
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ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ ਿਜਸ ਕੋਲ ਸਮਾਿਜਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੰਬਰ (SSN) ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਵਰਤਮਾਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸ- ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਕਰ,
‘ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਲੇ ਮ ਨਹ- ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੇਵਲ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਕਰਦਾਤਾ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ (ITIN) ਹੈ, ਤ, ਤੁਸ- ਓਦ5 ਤੱ ਕ ਪਾਤਰ ਨਹ" ਹੋ, ਜਦ ਤੱ ਕ ਤੁਹਾਡੇ
ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਦੇ ਕੋਲ SSN ਨਹ- ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਕਰ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ< ਅਮਰੀਕੀ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸੇਜ਼ ਦਾ/ਦੀ ਸਦੱ ਸ ਨਹ- ਸੀ,
ਿਜਸ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸ- ਇੱ ਕ ਕਰ ਵਾਪਸੀ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਿਜਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸ- ਿਰਕਵਰੀ ਰੀਫੰ ਡ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋ
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਕੋਲ SSN ਜ, ਅਡੌਪਸ਼ਨ ਕਰਦਾਤਾ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ (ATIN) ਹੈ, ਤ, ਉਹ ਪਾਤਰ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਉਹਨ, ਕੋਲ SSN ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ SSN ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸ- ਿਮਸ਼ਰਤ ਇਮੀਗੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਸਦੱ ਸ ਹੋ ਤ, SSN ਜ, ATIN ਵਾਲੇ ਪਿਰਵਾਰਕ ਸਦੱ ਸ
ਿਰਕਵਰੀ ਰੀਫੰ ਡ ਨੂੰ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਾਤਰ ਹਨ, ਅਤੇ ITIN ਜ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਦੇ ਿਬਨ, ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਪਿਰਵਾਰਕ ਸਦੱ ਸ ਪਾਤਰ ਨਹ"
ਹਨ। (ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਥਤੀ: ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ SSN ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸ- ਉਸ ਕਰ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ< ਅਮਰੀਕੀ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸੇਜ਼ ਦੇ ਸਦੱ ਸ ਸੀ ਿਜਸ
ਦੌਰਾਨ ਤੁਸ- ਕਰ ਵਾਪਸੀ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਿਜਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸ- ਿਰਕਵਰੀ ਰੀਫੰ ਡ ਦੇ ਲਈ ਪਾਤਰ ਹੋਏ ਹੋ, ਤ, ITIN ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਪਾਤਰ
ਹੋਣਗੇ।)
ਮੈਨੰ ੂ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ?
ਜੇਕਰ ਤੁਸ- ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਕੰ ਮ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਤ, ਿਰਕਵਰੀ ਰੀਫੰ ਡ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਮਲ ਜਾਏਗਾ:
●

2020 ਦੇ ਲਈ ਕਰ ਵਾਪਸੀ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਹੈ,

●

2019 ਦੇ ਲਈ ਕਰ ਵਾਪਸੀ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਹੈ,

●

22 ਨਵੰ ਬਰ, 2020 ਤ5 ਪਿਹਲ, 2020 ਸਹਾਇਤਾ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਨਾਨ-ਫਾਇਲਰਜ਼ ਦੀ ਵਰਤ5 ਕੀਤੀ ਹੈ,

●

ਸਮਾਿਜਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਫਾਇਦੇ ਪਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ (ਸੇਵਾ ਿਨਿਵਰਤੀ, ਿਵਕਲ,ਗਤਾ ਅਤੇ ਤਰਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਤ),

●

ਪੂਰਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਆਮਦਨੀ (SSI) ਫਾਇਦੇ ਪਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ,

●

ਰੇਲਰੋਡ ਸੇਵਾਿਨਿਵਰਤੀ ਫਾਇਦੇ ਪਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜ,

●

ਜੇਕਰ ਤੁਸ- ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਹੋ ਜ, ਉਹਨ, ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰ ਹੋ ਜੋ ਿਕ VA ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜ, ਪ=ਸ਼ਨ (C&P) ਫਾਇਦੇ ਪਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।

ਨ1ਟ ਕਰੋ: ਤੁਹਾਡੇ ਵੱ ਲ5 ਕਰ ਵਾਪਸੀ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਤ5 ਬਾਅਦ, ਤੁਸ- ਸਵੈ-ਚਿਲਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਿਰਕਵਰੀ ਰੀਫੰ ਡ ਦੇ ਲਈ ਪਾਤਰ ਹੋਵੋਗੇ, ਜੇਕਰ
ਤੁਸ- ਪਰ ਦੱ ਸੇ ਗਏ ਹੋਰ ਪਾਤਰਤਾ ਮਾਪਦੰ ਡ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਭੁਗਤਾਨ ਉਹਨ, ਲੋ ਕ, ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਵੈ-ਚਿਲਤ ਹਨ ਿਜੰ ਨ7, ਨ
ਸਰਲੀਿਕਤ ਕਰ ਵਾਪਸੀ ਜਮ7, ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਿਜਸ ਤੇ IRS ਵੱ ਲ5 ਪਿਕਿਰਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮ/ ਿਕਵ0 ਅਪਲਾਈ ਕਰ&?
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਪਰੋਕਤ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਇਦੇ ਨਹ- ਹਨ, ਤੁਸ- ਘੱ ਟ ਆਮਦਨੀ ਜ, ਆਮਦਨੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ 2019 ਿਵੱ ਚ ਕਰ ਫਾਈਲ
ਨਹ- ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸ- 22 ਨਵੰ ਬਰ, 2020 ਤ5 ਪਿਹਲ, IRS.gov ਨਾਨ-ਫਾਇਲਰਜ਼ ਟੂਲ ਿਵੱ ਤ ਪੰ ਜੀਿਕਤ ਨਹ- ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ
ਸਵੈ-ਚਿਲਤ ਭੁਗਤਾਨ ਪਾਪਤ ਨਹ- ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ 2020 ਸੰ ਘੀ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਕਰ ਵਾਪਸੀ ਫਾਈਲ ਕਰਨੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਲਾਈਨ 30 ‘ਤੇ ਿਰਕਵਰੀ ਰੀਫੰ ਡ ਨੂੰ ਕਲੇ ਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
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ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਬੱ ਚੇ ਹੋਣ ਤ& ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਤੁਹਾਡੀ 2020 ਦੀ ਕਰ ਵਾਪਸੀ ‘ਤੇ (ਜ, ਤੁਹਾਡੀ 2019 ਦੀ ਕਰ ਵਾਪਸੀ ‘ਤੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਸ- ਹਾਲੇ 2020 ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਰ ਵਾਪਸੀ ਫਾਈਲ ਨਹਕੀਤੀ ਹੈ) ਇੱ ਕ ਿਨਰਭਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੂਚੀਬੱ ਧ ਿਕਸੇ ਬੱ ਚੇ (ਉਮਰ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ) ਦੇ ਲਈ, ਤੁਸ- $1,400 ਦੇ ਵਾਧੂ ਿਰਕਵਰੀ ਰੀਫੰ ਡ ਦੇ ਲਈ ਪਾਤਰ
ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੱ ਚੇ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਕਰ, ‘ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਲੇ ਮ ਨਹ- ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ
ਉਹਨ, ਕੋਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਜ, ਤ, SSN ਜ, ATIN ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਬੱ ਚੇ ਕਾਲੇ ਜ ਜ&ਦੇ ਹਨ ਤ& ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱ ਚੇ ਕਾਲੇ ਜ ਜ,ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸ- ਉਹਨ, ਨੂੰ ਿਨਰਭਰ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਲੇ ਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤ, ਉਹ ਵੀ ਿਰਕਵਰੀ ਰੀਫੰ ਡ ਦੇ
ਲਈ ਪਾਤਰ ਹਨ। ਭੁਗਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਮਲੇ ਗਾ, ਨਾ ਿਕ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨੂੰ।
ਹਾਲ ਹੀ ਿਵੱ ਚ ਗੈਜੂਏਟ ਹੋਏ ਬੱ ਚੇ ਜੋ ਿਨਰਭਰ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਤਰ ਨਹ- ਹਨ, ਆਪਣੀ ਕਰ ਵਾਪਸੀ ‘ਤੇ ਿਰਕਵਰੀ ਰੀਫੰ ਡ ਨੂੰ ਕਲੇ ਮ
ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਤਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਜਨਮ 2021 ਿਵੱ ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤ& ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਜੇਕਰ ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਜਨਮ 2021 ਿਵੱ ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਲਈ ਿਰਕਵਰੀ ਰੀਫੰ ਡ ਿਮਲੇ ਗਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਸ- ਆਮਦਨੀ ਪਤੀਬੰ ਧ, ਨੂੰ
ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।
ਜੇਕਰ ਮ/ ਆਪਣੇ ਤ ਵੱ ਧ ਉਮਰ ਦੇ ਿਕਸੇ ਬਾਲਗ ਨੂੰ ਿਨਰਭਰ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਲੇ ਮ ਕਰ& ਤ& ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਿਨਰਭਰ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਲੇ ਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ, ਇਹ ਬਾਲਗ ਿਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਿਰਕਵਰੀ ਰੀਫੰ ਡ ਦੇ ਲਈ ਪਾਤਰ ਹਨ। ਭੁਗਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਿਮਲੇ ਗਾ, ਨਾ ਿਕ ਿਨਰਭਰ ਬਾਲਗ ਨੂੰ।
ਜੇਕਰ ਮ/ ਮੇਰੀ 2020 ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਿਰਕਵਰੀ ਰੀਫੰ ਡ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਪਾਤਰ ਹੋਇਆ/ਹੋਈ ਹ&, ਪਰ ਮ/ ਆਪਣੀ 2020
ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਫਾਈਲ ਨਹ" ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤ& ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਿਜੰ ਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਆਪਣੇ 2020 ਦੇ ਕਰ, ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਿਰਕਵਰੀ ਰੀਫੰ ਡ ਕੈਿਡਟ ਨੂੰ ਕਲੇ ਮ ਕਰੋ। IRS ਵੈ>ਬਸਾਈਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ,
ਤੁਸ- ਅਸਲ ਿਵੱ ਚ ਕੇਵਲ ਮੌਜੂਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਨਹ-, ਬਲਿਕ ਿਪਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਦੋ ਭੁਗਤਾਨ, ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪਾਤਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਮੈਨੰ ੂ ਿਕੰ ਨੀ ਰਕਮ ਿਮਲੇ ਗੀ?
ਤੁਹਾਡੀ ਿਰਕਵਰੀ ਰੀਫੰ ਡ ਦੀ ਰਕਮ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਅਕਾਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ 2020 ਦੀ ਕਰ ਵਾਪਸੀ (ਜ, ਤੁਹਾਡੀ 2019 ਦੀ ਵਾਪਸੀ ‘ਤੇ,
ਜੇਕਰ ਤੁਸ- ਹਾਲੇ 2020 ਦੇ ਲਈ ਫਾਈਲ ਨਹ- ਕੀਤਾ ਹੈ) ‘ਤੇ ਿਰਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਮਦਨੀ ‘ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। $75,000 ਜ, ਇਸ ਤ5
ਘੱ ਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਿਬਨ, ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੇ ਿਸੰ ਗਲ ਲੋ ਕ, ਨੂੰ, ਜ, $112,500 ਜ, ਇਸ ਤ5 ਘੱ ਟ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਕਰ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ
ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਅਤੇ $150,000 ਜ, ਘੱ ਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜੋੜੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਾਤਰ ਜੋੜੇ ਨੂੰ $1,400 ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਾਲ,ਿਕ, ਜੇਕਰ ਿਸੰ ਗਲ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਆਮਦਨੀ $80,000, ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਲਈ $120,000, ਅਤੇ ਸ਼ਾਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜੋਿੜਆਂ ਦੇ ਲਈ
$160,000 ਤੱ ਕ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਤ, ਿਰਕਵਰੀ ਰੀਫੰ ਡ ਘੱ ਟ ਜ,ਦਾ ਹੈ।
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ਮੈਨੰ ੂ ਿਰਕਵਰੀ ਰੀਫੰ ਡ ਕਦ ਿਮਲੇ ਗਾ?
ਿਸੱ ਧੇ ਜਮ7, ਭੁਗਤਾਨ ਪਿਹਲ, ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱ ਕੇ ਹਨ। ਿਪਛਲੀਆਂ ਸਮ,-ਸਾਰਨੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਾਗਜ਼ੀ ਚੈ>ਕ, ਨੂੰ 22 ਮਾਰਚ, 2021 ਤ5 ਮੇਲ
ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਆਰਿਥਕ ਅਸਰ ਭੁਗਤਾਨ (EIP) ਕਾਰਡ, ਨੂੰ 29 ਮਾਰਚ, 2021 ਤ5 ਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ
ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿਹਲ, ਵ,ਗ, ਤੁਸ- ਆਪਣੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਟੈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ I.R.S. ਦੇ ਗੈ>ਟ ਮਾਈ ਪੇਮ=ਟ ਟੂਲ ਦੀ ਵਰਤ5 ਕਰ ਸਕੋਗੇ।
ਜੇਕਰ ਮੈਨੰ ੂ ਮੇਰਾ 2020 ਦਾ ਿਰਕਵਰੀ ਰੀਫੰ ਡ ਪ$ਾਪਤ ਨਹ" ਹੁੰ ਦਾ ਤ& ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਜੇਕਰ ਤੁਸ- ਮਾਰਚ 2020 (ਪਿਹਲੇ ਸਹਾਇਤਾ ਭੁਗਤਾਨ) ਜ, ਿਦਸੰ ਬਰ 2020 (ਦੂਸਰੇ ਸਹਾਇਤਾ ਭੁਗਤਾਨ) ਦੇ ਿਰਕਵਰੀ ਰੀਫੰ ਡ ਦੇ ਲਈ
ਪਾਤਰ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਾਪਤ ਨਹ- ਹੋਇਆ, ਤ, ਤੁਸ- ਆਪਣੀ 2020 ਦੀ ਕਰ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਸਮ< ਿਰਕਵਰੀ ਰੀਫੰ ਡ ਕੈਿਡਟ
ਨੂੰ ਕਲੇ ਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੀਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। IRS ਫਾਰਮ 1040 ਜ, 1040-RS ਦੀ ਲਾਈਨ 30 ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਲੇ ਮ
ਕਰੋ।
ਮੈਨੰ ੂ ਪਿਹਲ& ਹੀ ਮੇਰਾ ਿਰਕਵਰੀ ਰੀਫੰ ਡ ਪ$ਾਪਤ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਮੇਰੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵਾਧੂ ਧਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹ" ਸੀ। ਮ/ ਕੀ
ਕਰ&?
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਿਰਕਵਰੀ ਰੀਫੰ ਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਾਪਤ ਨਹ- ਹੋਇਆ ਹੈ ਤ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਲਈ ਵਾਧੂ $1,400 ਪਾਪਤ ਕਰਨ
ਦੇ ਲਈ 2021 ਿਵੱ ਚ ਆਪਣੀ 2020 ਦੀ ਕਰ ਵਾਪਸੀ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਮ/ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਨ4 ਇਕੱ ਠ4 ਕਰ ਫਾਈਲ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਿਵੱ ਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਕੋਲ ਹੀ ਸਮਾਿਜਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨੰਬਰ ਹੈ
ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਕੋਲ ITIN ਹੈ, ਤ& ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਇਹ ਹੁਣ ਇੱ ਕ ਸਮੱ ਿਸਆ ਨਹ- ਹੈ। ਿਜਸ ਸਾਥੀ ਕੋਲ SSN ਹੈ, ਉਹ ਿਰਕਵਰੀ ਰੀਫੰ ਡ ਪਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਪਤ
ਨਹ- ਹੋਵੇਗਾ।
ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਥਤੀ: ਜੇਕਰ SSN ਵਾਲਾ ਸਾਥੀ ਉਸ ਕਰ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ< ਅਮਰੀਕੀ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸੇਜ਼ ਦਾ ਸਦੱ ਸ ਸੀ
ਿਜਸ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸ- ਕਰ ਵਾਪਸੀ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਿਜਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸ- ਿਰਕਵਰੀ ਰੀਫੰ ਡ ਦੇ ਲਈ ਪਾਤਰ ਹੋਏ ਹੋ, ਤ, ITIN ਵਾਲੇ
ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਵੀ ਿਰਕਵਰੀ ਰੀਫੰ ਡ ਪਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੀ ਮੈਨੰ ੂ ਿਰਕਵਰੀ ਰੀਫੰ ਡ ਵਾਿਪਸ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ?
ਨਹ-। ਿਰਕਵਰੀ ਰੀਫੰ ਡ ਇੱ ਕ ਨਤ ਕਰ ਕੈਿਡਟ ਹੈ ਿਜਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਿਵੱ ਖ ਿਵੱ ਚ ਨਹ- ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸ- ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ
ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਪਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਵਾਿਪਸ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹ- ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਤ5 ਕਟੌਤੀ ਨਹ- ਕੀਤੀ
ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਰਜ਼ ਨਹ- ਹੈ; ਇਹ ਕਰ ਰੀਫੰ ਡ ਹੈ।
ਕੀ ਿਰਕਵਰੀ ਰੀਫੰ ਡ ਮੈਨੰ ੂ ਇਮੀਗ$ੇਸ਼ਨ ਉਦੇਸ਼& ਦੇ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰ ਚਾਇਆ ਜ& ਮੈਨੰ ੂ ਪਬਿਲਕ ਚਾਰਜ ਬਣਾਏਗਾ?
ਨਹ-। ਿਰਕਵਰੀ ਰੀਫੰ ਡ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮੀਗੇਸ਼ਨ ਉਦੇਸ਼, ਦੇ ਲਈ ਪਬਿਲਕ ਚਾਰਜ ਨਹ- ਮੰ ਿਨਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸ- ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰ ਗ
ਨਾਲ ਪਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤ, ਇਸ ਦੇ ਕੋਈ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਇਮੀਗੇਸ਼ਨ ਨਤੀਜੇ ਨਹ- ਹੋਣਗੇ।

www.legalaidnyc.org

Page 4 of 7

Last updated March 16, 2021

ਕੀ ਿਰਕਵਰੀ ਰੀਫੰ ਡ ਘੱ ਟ ਜਾਵੇਗਾ ਜ& ਮੈਨੰ ੂ ਿਕਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਇਿਦਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅਯੋਗ ਬਣਾ ਦਏਗਾ?
ਨਹ-। ਿਰਕਵਰੀ ਰੀਫੰ ਡ ਇੱ ਕ ਿਕਸਮ ਦਾ ਇੱ ਕ-ਵਾਰ ਦਾ ਕਰ ਰੀਫੰ ਡ ਹੈ। ਅਸ- ਮੰ ਨਦੇ ਹ, ਿਕ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਮੈਡੀਕੇਡ, SNAP
(ਭੋਜਨ ਸਟ=ਪ,), SSI, ਭਾਗ 8, ਅਤੇ NYCHA ਦੇ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਇਿਦਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਵਜ5 ਨਹ- ਿਗਿਣਆ ਜ,ਦਾ।
SSI ਦੇ ਲਈ, ਇਹ ਧਨ 12 ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੇ ਲਈ $2,000 (ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ) ਜ, $3,000 (ਜੋਿੜਆਂ ਦੇ ਲਈ) ਦੀ ਸਰੋਤ ਸੀਮਾ ਦੇ ਲਈ
ਨਹ- ਿਗਿਣਆ ਜ,ਦਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਲਈ, ਅਸ- ਮੰ ਨਦੇ ਹ, ਿਕ ਇਹ ਪਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨ ਦੇ ਬਾਅਦ 2 ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੇ ਲਈ
$2,000 (ਜੇਕਰ 60+ ਉਮਰ ਹੈ, ਤ, $3,000) ਦੀ ਸਰੋਤ ਸੀਮਾ ਦੇ ਲਈ ਨਹ- ਿਗਿਣਆ ਜ,ਦਾ।
ਕੀ ਿਰਕਵਰੀ ਰੀਫੰ ਡ ਸੰ ਿਗ$ਹਣ& ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ?
ਜਦਿਕ ਿਰਕਵਰੀ ਰੀਫੰ ਡ ਸੰ ਗਿਹਣ, ਤ5 ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਲ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਸਮੇਤ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸੰ ਘੀ ਜ, ਰਾਜ ਕਰਿਜ਼ਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹਰਜਾਨਾ
ਨਹ- ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮ< ਿਵੱ ਚ ਿਨ>ਜੀ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪਤੀਬੱ ਧਤਾ ਤ5 ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਨਹ- ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਮ/ ਿਕਸੇ ਿਰਕਵਰੀ ਰੀਫੰ ਡ ਦੇ ਲਈ ਪਾਤਰ ਨਹ" ਹ&, ਪਰ ਮੈਨੰ ੂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਪ$ਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤ& ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਰਕਵਰੀ ਰੀਫੰ ਡ ਪਾਪਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਤ5 ਵੱ ਧ ਆਮਦਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਾਪਤ ਨਹ- ਹੋਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਤ, ਅਸ- ਮੰ ਨਦੇ ਹ, ਿਕ IRS ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹ- ਕਹੇਗਾ। ਇਹ ਗੱ ਲ ਿਪਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਿਰਕਵਰੀ
ਰੀਫੰ ਡ ਦੇ ਲਈ ਸੱ ਚ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਸ- ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹ, ਿਕ ਇਹ ਮੌਜਦ
ੂ ਾ ਿਰਕਵਰੀ ਰੀਫੰ ਡ, ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ7, ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਾਲ,ਿਕ, ਜੇਕਰ ਤੁਸ- ਆਪਣੇ ਇਮੀਗੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਲਈ ਅਯੋਗ ਸੀ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਿਫਰ ਵੀ ਿਰਕਵਰੀ ਰੀਫੰ ਡ ਪਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ,
ਤ, ਅਸ- ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਿਦਆਂਗੇ ਿਕ ਤੁਸ- ਇਸ ਨੂੰ IRS ਨੂੰ ਵਾਿਪਸ ਕਰ ਿਦਓ ਤ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਸੇ ਨਕਾਰਾਤਾਮਕ ਇਮੀਗੇਸ਼ਨ ਨਤੀਿਜਆਂ ਦਾ
ਸਾਮ7ਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਏ।
ਿਪਛਲੇ ਸਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਰਕਵਰੀ ਰੀਫੰ ਡ ਦੇ ਲਈ, IRS ਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਿਵੱ ਚ ਕਲੇ ਮ ਕੀਤਾ ਿਕ ਕੈਦੀ ਿਰਕਵਰੀ ਰੀਫੰ ਡ ਦੇ ਲਈ ਪਾਤਰ ਨਹਹਨ, ਅਤੇ ਿਕਹਾ ਸੀ ਿਕ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਭੁਗਤਾਨ IRS ਨੂੰ ਵਾਿਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਹੁਣ ਇਹ
ਗੱ ਲ ਲਾਗੂ ਨਹ- ਹੈ। ਿਜੰ ਨ7, ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 27 ਮਾਰਚ, 2020 ਤ5 ਲੈ ਕੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮ< ਿਵੱ ਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ< ਕੈਦ ਜ, ਜੇਲ ਿਵੱ ਚ ਪਾਇਆ ਿਗਆ
ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਿਪਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ, ਦੇ ਪਾਤਰਤਾ ਮਾਪਦੰ ਡ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤ, ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਪਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਗੱ ਲ
ਮੌਜੂਦਾ ਿਰਕਵਰੀ ਰੀਫੰ ਡ, ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸੱ ਚ ਹੈ।
ਿਮਤ ਿਵਅਕਤੀ, ਜ, ਈਸਟੇਟ ਜ, ਟਸਟ ਅਯੋਗ ਰਿਹਣਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ। IRS ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰੀਫੰ ਡ ਦੀ ਪਾਪਤੀ ਤ5 ਪਿਹਲ, ਮਰਣ ਵਾਲੇ
ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਲਈ, ਇਹ ਰੀਫੰ ਡ IRS ਨੂੰ ਵਾਿਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।

ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬੀਮਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਫਾਇਿਦਆਂ ਿਵੱ ਚ ਵਾਧਾ
ਆਮ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬੀਮਾ (UI) ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਫਾਇਦੇ ਹੋਰ 25 ਹਫਿਤਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱ ਧ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨ, ਨੂੰ ਪਤੀ ਹਫਤੇ ਵਾਧੂ $300 ਨਾਲ
ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਿਵੱ ਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਹਾਇਤਾ (PUA) ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਪਰੰ ਪਿਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ UI
ਲਾਭ, ਨੂੰ ਵਧਾ@ਦਾ ਹੈ, ਿਜਵ< ਿਕ ਿਗਗ ਅਰਥਿਵਵਸਥਾ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਕ,ਟੈਕਟਰ।
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ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਪਾਤਕਾਲੀਨ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ (PEUC), ਿਜਸ ਦੀ ਿਮਆਦ ਮੂਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ 14 ਮਾਰਚ, 2021 ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਲਈ
ਿਨਰਧਾਰਤ ਸੀ, ਨੂੰ ਵੀ ਵੱ ਧ ਤ5 ਵੱ ਧ ਿਮਲਾ ਕੇ 79 ਹਫਿਤਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 14 ਮਾਰਚ, 2021 ਦੀ ਗੱ ਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤ, ਿਮਆਰੀ
26-ਹਫਿਤਆਂ ਦੀ ਿਮਆਦ ਤ5 ਬਾਅਦ ਫਾਇਦੇ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਇਹਨ, ਨੂੰ 6 ਿਸਤੰ ਬਰ, 2021 ਤੱ ਕ ਪਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ
ਰੱ ਖਣਗੇ, ਜੇਕਰ ਉਹਨ, ਦੇ ਅਿਧਕਤਮ ਫਾਇਿਦਆਂ ਦੇ ਹਫਤੇ ਪੂਰੇ ਨਹ- ਹੋਏ ਹਨ।
ਉਹਨ, ਰਾਜ, ਦੇ ਲਈ ਸੰ ਘੀ ਫੰ ਿਡੰ ਗ ਦੇ ਸਮ< ਿਵੱ ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਫਾਇਿਦਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੰ ਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹਫਿਤਆਂ ਿਵੱ ਚ ਛੋਟ ਦੇਣਗੇ।
ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਿਵੱ ਚ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ $5,000 ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਘੱ ਟ UI ਅਧਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ
ਿਮਸ਼ਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰਤਾ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਗ ਵਜ5 ਪਤੀ ਹਫਤਾ ਵਾਧੂ $100 ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਲਈ ਪਾਤਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਭ,ਵ< ਿਕ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਫਾਇਦੇ ਕਰ ਅਧੀਨ ਆ@ਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਵ< ਕਨੂੰਨ ਨ $150,000 ਤ5 ਘੱ ਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ, ਦੇ ਲਈ
ਪਿਹਲੇ $10,200 ਦੇ ਫਾਇਿਦਆਂ ਨੂੰ ਕਰ-ਮੁਕਤ ਬਣਾ ਿਦੱ ਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਵਲ 2020 ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
ਬਾਲ ਕਰ ਕ$ੈਿਡਟ ਅਤੇ ਕਮਾਇਆ ਿਗਆ ਆਮਦਨੀ ਕਰ ਕ$ੈਿਡਟ
ਬਾਲ ਕਰ ਕੈਿਡਟ (CTC) ਅਤੇ ਕਮਾਏ ਗਏ ਆਮਦਨੀ ਕਰ ਕੈਿਡਟ (EITC) (ਿਜਸ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ ਿਗਆ ਆਮਦਨੀ ਕੈਿਡਟ [EIC] ਵੀ ਿਕਹਾ
ਜ,ਦਾ ਹੈ) ਨੂੰ 2020 ਕਰ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਅਤੀਤ ਤ5 ਵੱ ਖਰੇ ਢੰ ਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਗਿਣਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰੇਕ ਕੈਿਡਟ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੁੱ ਲ ਕੈਿਡਟ
ਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਅਕਾਰ ‘ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਮਾਈ ਗਈ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਲਈ ਿਨਰਧਾਰਤ ਰਕਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲ,ਿਕ, ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਤਰ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨ, ਨ ਘੱ ਟ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਿਕ@ਿਕ ਉਹਨ, ਨ
ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗੁਆਈਆਂ ਹਨ ਜ, ਘੱ ਟ ਘੰ ਟੇ ਕੰ ਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਿਕ@ਿਕ 2020 ਿਵੱ ਚ ਘੱ ਟ ਆਮਦਨੀ ਤ5 ਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ- ਇਹਨ,
ਕੈਿਡਟ, ਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹ- ਹੋਵੋਗੇ, ਇਸਲਈ ਨਵ< ਿਰਕਵਰੀ ਰੀਫੰ ਡ ਕਨੂੰਨ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਪਾਵਧਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਿਜਸ ਨਾਲ ਤੁਸ- 2020 ਕਰ ਸਾਲ
ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ CTC ਅਤੇ EITC ਨੂੰ ਿਗਣਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ 2019 ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਵਰਤ5 ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਸ਼ਾਪੂਰਕ, ਇਹ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨ, ਕੈਿਡਟ, ਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣ ਿਵੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਤ5 ਇਲਾਵਾ, CTC, ਜੋ ਿਕ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਤੀ ਪਾਤਰ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਲਈ $2,000 ਹੈ, ਉਹ ਪਤੀ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਲਈ $3,000 ਤੱ ਕ ਵੱ ਧ ਿਗਆ ਹੈ (5
ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤ5 ਘੱ ਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲਈ $3,600), ਅਤੇ ਯੋਗ ਬੱ ਿਚਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉਮਰ ਸੀਮਾ 16 ਤ5 ਵੱ ਧ ਕੇ 17 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਤੁਸ- ਆਪਣੇ 2021 ਦੇ ਕਰ, ‘ਤੇ ਐਡਵ,ਸ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਕੈਿਡਟ ਪਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। (ਤੁਸ- ਐਡਵ,ਸ ਭੁਗਤਾਨ, ਤ5 ਬਾਹਰ ਿਨਕਲਣ ਦੀ
ਚੋਣ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱ ਛਾ ਹੋਵੇ)। ਕਨੂੰਨ ਕੈਿਡਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ7, ਰੀਫੰ ਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਯੋਗ ਬਣਾ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਤ5 ਭਾਵ ਹੈ ਿਕ
ਤੁਸ- ਇਸ ਤ5 ਕਰ ਰੀਫੰ ਡ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਧਨ ਪਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭ,ਵ< ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰ ਿਬਲ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਿਵੱ ਚ5 ਅੱ ਧਾ ਧਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਛੇ
ਮਹੀਿਨਆਂ (ਤੁਹਾਡੀ 2020 ਦੀ ਕਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ, ਜ, ਤੁਹਾਡੀ 2019 ਦੀ ਕਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਜੇਕਰ ਤੁਸ- ਹਾਲੇ ਆਪਣੀ
2020 ਦੀ ਕਰ ਵਾਪਸੀ ਫਾਈਲ ਨਹ- ਕੀਤੀ ਹੈ) ਿਵੱ ਚ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨ1ਟ ਕਰੋ: ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹ- ਹੈ ਿਕ ਭੁਗਤਾਨ ਿਕੰ ਨੀ ਅਕਸਰ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਬਾਲ ਅਤੇ ਿਨਰਭਰ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖਭਾਲ ਕ$ੈਿਡਟ
ਬਾਲ ਅਤੇ ਿਨਰਭਰ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖਭਾਲ ਕੈਿਡਟ, ਜੋ ਿਕ ਕੰ ਮਕਾਜੀ ਪਿਰਵਾਰ, ਨੂੰ 13 ਸਾਲ, ਤ5 ਘੱ ਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ,
ਿਨਰਭਰ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ 2020 ਕਰ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਾਲ
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ਦੇ ਲਈ ਹੀ, ਕੈਿਡਟ, ਜੋ ਿਕ ਦੋ ਜ, ਵੱ ਧ ਯੋਗ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱ ਧ ਤ5 ਵੱ ਧ $2,100 ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱ ਕ ਯੋਗ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਲਈ $4,000 ਜ, ਦੋ
ਜ, ਵੱ ਧ ਯੋਗ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ $8,000 ਹੈ।
ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਉਸ ਆਮਦਨੀ ਸਤਰ ਿਵੱ ਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜੱ ਥੇ ਕੈਿਡਟ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜ,ਦਾ ਹੈ। ਿਪਛਲੇ ਸਾਲ, ਿਵੱ ਚ, ਕੈਿਡਟ ਿਵੱ ਚ
ਕਟੌਤੀਆਂ $15,000 ਦੀ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤੀ ਕੁੱ ਲ ਆਮਦਨੀ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਕਟੌਤੀਆਂ $125,000 ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਤ5 ਇਲਾਵਾ, ਿਰਕਵਰੀ ਰੀਫੰ ਡ, ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਚਰਨ ਕੈਿਡਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ7, ਰੀਫੰ ਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਯੋਗ ਬਣਾ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ ਤ, ਜੋ ਤੁਸ- ਧਨ ਨੂੰ ਰੀਫੰ ਡ
ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਕੱ ਤਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭ,ਵ< ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰ ਿਬਲ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ।
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