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�ो�ाहन रकमको तेो चरण:  
माच� 2021 बाट सु� �ने राहत छुट लाभह�  

 
अ ीकृत: यो सुझाव पु'(का The Legal Aid Society 8ारा तयार पा9रएको हो । यो सुझाव पु'(का कानुनी 
सुझाव होइन, यसले बसाई सराई, कर, र/वा लाभ िवशेषCह�का सुझावलाई िवDथािपत गदHन । यसमा िदइएका 
जानकारी यो कागजातको फेदमा िदइएको िमितमा तयार ग9रएको हो । तर यो जानकारी प9रवत�न �न सKछ ।  
 
अमे9रकी उMार योजना ऐन, 2021 (American Rescue Plan Act of 2021) भनेको के हो? 
अमे�रकी उ
ार योजना ऐन, 2021, क�रब $1.9 िट� िलयन‐डलर बराबरको संघीय अ"ादेश हो जसलाई रा'� पित बाइडेनले 
माच, 11, 2021 मा ह-ा.र गरी कानुनी 1प िदएका िथए । यसमा COVID‐19 महामारीको सामना गन, िन: अनुसारका 
िविभ= >व?थाह1 ग�रएका छन्:    

● राहत छुट लाभह1 माफ, त >DEगत 1पमा पैसा,  
● थप ग�रएका बेरोजगार बीमा सGHी लाभह1, र  
● िनिIत संघीय कर Jेिडटह1मा हेरफेर ।  

 
नोट: राहत छुट (RRC) को अिNम भुEानी नै आिथ,क Pभाव भुEानी (EIP) हो । यसथ,, तपाईंले आSनो 2020 
को कर िफता, Tँदा EIP लाई RRC ले जनाएको देVनुTने छ ।  

 
राहत छुट लाभ भनेको के हो ?  
अW िविभ= कुराह1को साथ साथै अमे�रकी उ
ार योजनाले राहत छुट लाभ Pदान गछ, , जुन COVID‐19 महामारीको 
समयमा संघीय सरकारले Pदान गनX तेYो चरणको भुEानी हो । यो रकम $80,000 भ\ा कम आ]ानी भएका >DE, 
$160,000 भ\ा कम आ]ानी भएका िववािहत जोडी र $120000 भ\ा कम आ]ानी भएका कर ितनX प�रवारह1लाई 
िदइ_छ ।  यी आय रकम आिथ,क वष, 2020 बाट िलएको हो र यो रकम तपाईंले ितरेको करमा समायोजन ग�रएको कुल 
आयमा आधा�रत T_छ । तपाईंले यो वष, 2020 का करह1 दाDखला ग�रसcु भएको छैन भने आd�रक आय सेवा (IRS) ले 
तपाईंको 2019 को कर िफता, रकमको आधारमा तपाईंको लाभ िनधा,रण गनX छ ।  
 
राहत छुट (RRC) बापत कित रकम �ा[ �\छ ? 
राहत छुट लाभ रकम पाउन योf हरेक >DEका लािग $1,400 सh र हरेक योf आिiत >DEका लािग $1,400 Tने छ 
।  
 
यो राहत छुटको लाभ (RRC) पाउनका लािग को को यो] �\छन् र को को �ँदैनन् ? 
CARES ऐन (जसले माच, 2020 बाट पिहलो चरणको भुEानी िदन सुk गरेको िथयो) र संयुE िविनयोजन ऐन, 2021 
(Consolidated Appropriations Act of 2021) (जसले िडसेGर 2020 बाट दोYो चरणको भुEानी िदन सुk गरेको 
िथयो) अdग,तको गत सालको आिथ,क राहत छुट लाभको भुEानीमा केही हेरफेर ग�रएको छ । हालको राहत छुट लाभ 
िलन योf Tनको लािग तपाईं हालको रोजगारीको लािग वैध सामािजक सुर.ा नGर (SSN) Pाz गरेको वय{ >DE Tनु 
जkरी छ र तपाईं अ1 कसैको करमा आिiत >DE Tनु Tँदैन ।   
 
तपाईंसँग >DEगत करदाता प�रचय नGर (ITIN) मा} छ भने तपाईं छुट Pाz गन, अयो] TनुTने छ तर तपाईंको 
जीवनसाथीसँग SSN छ वा तपाईंले कर दाDखला गरेको सालको कुनै पिन समय उहाँ अमे�रकी सश~ बलको सद� 
TनुT�ो भने तपाईं राहत छुट लाभका लािग योf TनुT_छ ।  
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तपाईंका बालबािलकासँग एड�न करदाता पिहचान नGर (ATIN) छ भने उनीह1 यो] TनुTने छ । तर �सको लािग 
तपाईंसँग SSN नGर Tनु अिनवाय, T_छ ।  
 
तपाईंसँग SSN नGर छ र तपाईं िमिiत आPवासी D?थित (?�ाटस) भएको प�रवारको सद� TनुT_छ भने SSN नGर वा 
ATIN नGर भएका प�रवारका सद�ह1 राहत छुट Pाz गन, यो] T_छन् । तर ITIN नGरह1 भएका वा यी नGर 
नभएका प�रवारका अW सद� भने सबै अयो] नै T_छन् । (अपवादः तपाईंसँग SSN छ र कर दाDखला गरेको वष,को कुनै 
पिन समय तपाईं अमे�रकी सश~ बलको सद� TनुT�ो भने �सले तपाईंलाई राहत छुट  Pाz गन, योf बनाउने छ । 
य-ो अव?थामा ITIN भएको ख�मा तपाईंको जीवनसाथी पिन राहत छुट लाभ पाउन यो] Tनु Tने छ ।) 
 
यसको लािग मैले के गनु�पछ� ?  
तपाईंले िन: कुराह1 गनु, भएको छ भने तपाईंले केही नग�रकन राहत छुट लाभ  तः Pाz गनु, Tने छः   

● तपाईंले वष, 2019 को कर िफता, पेस गरेको Tनु पछ, , 
● तपाईंले वष, 2018 को कर िफता, पेस गरेको Tनु पछ, , 
● तपाईंले नोभेGर 22, 2020 भ\ा पिहले 2020 को Pो�ाहन भुEानीका लािग नन‐फाइलस, टुलको Pयोग गरेको 

Tनु पछ, , 
● तपाईंले सामािजक सुर.ा लाभ (अवकाश, अपा�ता र सभा,इबस, भ�ा समावेश Tने) Pाz गनु, पछ, , 
● तपाईंले पूरक सुर.ा आयका (SSI) लाभह1 Pाz गनु, पछ, , 
● तपाईंले रेलरोड अवकाश लाभ Pाz गनु, पछ, , अथवा 
● तपाईंले भुपु सैिनक वा उनीह1का लाभ Nाहीले Pाz गनX VA पे�न (C&P) Pाz गनु, पछ,  ।  

 
नोट: तपाईंले आSनो कर िफता, पेस गरेपिछ तपाईं राहत छुट �त: Pाz गन, योf Tनु Tने छ । तर तपाईंले मािथ 
उD�Dखत मापद�ह1 पूरा गरेको Tनै पछ,  । यसका साथै IRS ले >व?थापन गनX सरलीकृत कर िफता, फाराम भरेर 
बुझाएका कुनै पिन >DEका हकमा पिन यो भुEानी आफै आउने छ । 

 
मैले यसको लािग कसरी आवेदन िदनुपछ�  ?  
तपाईंसँग मािथका कुनै पिन लाभह1 छैनन्, िन: आय वा आयरिहत भएको Tनाले तपाईलें 2019 वा 2018 मा करदाता 
फाराम भनु,भएको छैन र तपाईंले नोभेGर 22, 2020 भ\ा पिहले IRS.gov मा नन‐फाइलस, टुल रिज�र गनु,भएको छैन 
भने, तपाईंले आफै Pाz Tने भुEानी अिहले Pाz गन, सcुTने छैन । बk, तपाईंले अिहले आSनो 2020 को स�ीय आयकर 
िफता, पेस गनु,पछ,  र तपाईंको िफता, फारामको हरफ 30 मा राहत छुटको लाभका लािग दाबी ग�रएको Tनु पछ,  ।   
 
मसँग बालबcाह� छन् भने के गनd ?   
तपाईंको 2020 को कर िफता, फाराम दाDखलामा (वा 2020 को कर िफता, फाराम दाDखला ग�रसcु भएको छैन भने 2019 
को कर िफता, फाराम दाDखलामा) आिiतको 1पमा उ�ेख भएको जुनसुकै (जुनसुकै उमेरका भए पिन) ब�ाको हकमा 
तपाईं  अित�रE $1400 राहत छुट लाभ Pाz गन, योf Tनु Tने छ । य-ो अव?थामा उE ब�ा अW >DEको करमा 
आिiत भएको दाबी ग�रएको Tनु Tँदैन र साथै ती ब�ासँग SSN वा ATIN Tनु पनX छ ।  
 
मसँग कलेज पढ्ने बcाह� भएको खgमा के �\छ ?  
तपाईंसँग कलेज पढ्ने ब�ा छन् तर तपाईंले ितनलाई आिiत देखाउनु भएको छ भने उनीह1 पिन राहत छुट लाभको लािग 
योf Tने छन् । य-ो अव?थामा रकम ब�ालाई होइन तपाईंलाई नै िदइने छ ।   
 
हालसालै �ाजुएसन सकेका र आिiतको 1पमा योf Tन नसकेका ब�ाह1 भने आSनै कर िफता, फाराममा राहत छुट 
लाभ दाबी गन, योf Tन स�छन् । 
 
मसँग 2021 मा जhेको बcा भएको खgमा के �\छ ?  
तपाईंसँग 2021 मा ज�ेको ब�ा छ भने तपाईंले आ]ानीसGHी मापद� पूरा गनु,भएको छ भने तपाईं उE ब�ाको 
लािग राहत छुट लाभ Pाz गनु,Tने छ ।   
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मैले वृM i'jलाई आिkत बनाएको खgमा के �\छ ? 
तपाईंले वृ
 >DEलाई आिiत देखाउनु भएको छ भने ती वय{ नातेदारह1 पिन राहत छुट लाभको लािग योf Tने छन् । 
य-ो अव?थामा रकम आिiत वृ
लाई होइन, तपाईंलाई नै िदइने छ ।   
 
म 2020 को आयको आधारमा राहत छुट लाभ �ा[ गन� भख�र यो] �ँदै छु तर मैले 2020 को कर िफता� फाराम 
दा'खला गरेको छैन भने के �\छ ?  
आSनो 2020 को कर सकेसh िछटो दाDखला गनु,होस् र राहत छुट Jेिडटको दाबी गनु,होस् । IRS वेबसाइटका अनुसार 
तपाईं वा-वमा यस वष,को भुEानीको लािग मा} होइन, गत वष,का दुई भुEानीह1का लािग समेत योf Tन सcु Tने छ ।  
 
मैले कित रकम पाउँछु ?  
तपाईंले पाउने राहत छुट लाभ रकम तपाईंको प�रवारको आकार र 2020 को कर िफता, फाराममा उ�ेख Tने आयमा 
(तपाईंले 2020 को कर िफता, दाDखला गन, बाँकी नै छ भने 2019 को कर िफता, फाराममा उ�ेख भएको आयमा) िनभ,र Tने 
छ । $75,000 वा सो भ\ा कम आय Tने ब�ा नभएका >DEह1लाई वा कर दाDखला गनX $112,500 वा सो भ\ा कम 
आय Tने घरह1लाई वा $150,000 वा सो भ\ा कम आय Tने िववािहत जोडीका योf सद�लाई Pित >DE $1,400 
िदइने छ । य�िप, एकल >DEको हकमा आय बढेर $80,000, घरमुलीको आय बढेर  $120,000 र िववािहत जोडीको आय 
बढेर $160,000 पुगेको ख�मा राहत छुट लाभ रकम कम ग�रने छ ।   
 
मैले राहत छुट लाभ रकम किहले �ा[ गछु� ?   
सोझै रकम जhा गरेर ग�रने भुEानी सुk भइसकेको छ । िवगतका तािलकाह1, पेपर चेकह1 माच, 22, 2021 देDख 
प}ाचार माफ, त पठाउन सुk ग�रने छ, र आिथ,क असर भुEानी (EIP) काड,ह1 माच, 29, 2021 देDख प}ाचार माफ, त 
पठाउन थािलने छ । अिघ�ा पटक ज-ै तपाईंले आSनो भुEानीको अव?था बु� I.R.S को Get My Payment उपकरण 
Pयोग गन, सcु Tने छ ।    
 
मैले 2020 दे'खको राहत छुट लाभ �ा[ गरेको छैन भने के �\छ ?  
यिद तपाईं माच, 2020 मा (पिहलो आिथ,क पुनk
ार भुEानीको लािग) वा िडसेGर 2020 मा (दोYो आिथ,क पुनk
ार 
भुEानीको लािग) नै राहत छुट लाभका लािग योf TनुT�ो तर तपाईंले ती रकमह1 Pाz गनु, भएको िथएन भने तपाईंले 
2020 को कर िफता, दाDखला गदा, आिथ,क राहत Jेिडटको दाबी गरेर ती रकम पुनः Pाz गनX Pयास गन, सcु Tनेछ । IRS 
फाराम 1040 वा 1040‐SR को लाइन 30 मा यो दाबी गनु,होस् ।  
 
मैले राहत छुट लाभ �ा[ ग9रकेको छु तर mसमा मेरा बcाह�ले पाउने अित9रj रकम सामेल िथएन, मैले य(ो 
अवDथामा के गन� सKछु?   
तपाईंले यस वष, आिथ,क राहत रकमसँगै ब�ाह1को लािग पाउने रकम नपाएको अव?थामा Pित ब�ा अित�रE $1400 
Pाz गन, 2021 मा 2020 को कर िफता, फाराम दाDखला गनु,पनX Tनस�छ ।   
 
मेरो kीमान/kीमती र मैले संयुj �पमा कर ितयo, तर हामी मpे एक जनासँग माq सामािजक सुरrा नsर 
(SSN) छ र अकuसँग चािहँ ITIN माq छ भने के �\छ त ? 
यो कुनै सम�ा होइन । iीमान वा iीमतीम"े जसको SSN नGर छ, उसैले राहत छुटको लाभ Pाz गन, स�छ र अक£ले 
Pाz गनX छैन । 
 

अपवाद: SSN भएको जीवनसाथी तपाईंले कर दाDखला गरेको सालको कुनै पिन समय अमे�रकी सश~ 
बलको सद� TनुT�ो भने तपाईं राहत छुटका लािग योf TनुT_छ, य-ो अव?थामा ITIN भएको 
जीवनसाथीले समेत राहत छुट लाभ रकम Pाz गनX छन् ।  
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मैले राहत छुट लाभ रकम पिछ िफता� गनु� पछ� ?  
पद¤न । राहत छुट लाभ रकम िविश' िकिसमको कर Jेिडट हो, जुन भिव¥मा कुनै पिन िहसाबले िफता, T= । तपाईंले सही 
िहसाबले यो रकम Pाz गरेको ख�मा तपाईलें यो रकम िफता, गनु, पद¤न । यो रकम केहीबाट पिन कािट= । यो ऋण होइन, 
यो कर पुनभु,Eानी हो ।  
 
राहत छुट िलँदा यसले मलाई अpागमन कानुनले दोषी ठहराउँछ वा मेरो आ�वासी 'Dथितमा कुनै असर पछ�  ?  
अहँ । राहत छुट िलँदा तपाईंको आPवासी D?थितको सGHमा कुनै असर पद¤न । तपाईंले उिचत 1पले यो छुट Pाz 
गनु,भएको छ भने तपाईंको अ"ागमन D?थितको स\भ,मा कुनै असर Tने छैन । 
 
राहत छुट िलएको कुराले मैले �ा[ गनd सरकारी लाभह�मpे कुनैको कटौती �ने वा सो सेवाको लािग मलाई 
अयो] ठहराउने सyावना �\छ ? 
अहँ । राहत छुटको त एकप§ Pाz Tने कर िफता, मा}ै हो । सरकारी सहायता, मेिडकेड, खा� सहायता (SNAP), SSI, 
से¨न 8 र NYCHA लगायतका सरकारी लाभह1 Pाz गनX कुराका स\भ,मा राहत छुटले आयको 1पमा माWता Pाz 
गद¤न । 
SSI का लािग 12 मिहनासh यो रकम $2,000 को आय सीमा (>DEका लािग) वा $3,000 को आय सीमा (द«तीका लािग) 
मा जोिडँदैन । साव,जिनक सहायताको 1पमा रकम Pाz गनX >DEह1को हकमा यो रकम $2,000 को आय सीमा वा 
$3,000 को आय सीमा (60+ वष, मािथका >DEको हकमा) मा जोिडँदैन । 
 
राहत छुट बापत �ा[ �ने रकमबाट ऋण चुjा ग9र\छ, गन� पाइ\छ ? 
अहँ । राहत छुट रकमबाट रकम असुली ग�रँदैन । यो रकम बाल सहायता लगायतका स�ीय वा राको ऋणह1 ितन, 
Pयोग गन, िम®ैन । �-ै, यो रकमबाट िनजी ऋण पिन असुल उपर गन, पाइँदैन ।  
 
म राहत छुट �ा[ गन� अयो] छु, तर मैले झु'{एर यसलाई �ा[ गरेको छु भने के �\छ त ?   
हामीलाई ला¯छ तपाईंले राहत छुटको Pाz गनु,भयो, तर तोकेको सीमाभ\ा बढी आय भएको Tनाले यो Pाz गन, िम®ैन°ो 
भने पिन IRS ले तपाईलंाई �ो रकम िफता, गन, लगाउने छैन । गत वष,को Pो�ाहन भुEानीमा य-ै भयो र अिहलेको राहत 
छुटको भुEानीमा पिन य-ै होला भ=े हा±ो आशा छ ।  
 
तर तपाईंको आPवासी D?थितसGHी कारणले राहत छुटको िलन तपाईं अयोf TनुT�ो, तर तपाईंले कसै गरी झुD²एर यो 
रकम Pाz गनु,भयो भने आPवासी D?थितको सGHमा कुनै िकिसमको नकारा³क असर नपरोस् भ=का खाितर तपाईंले यो 
रकम IRS मा िफता, गदा, रा±ो T_छ ।  
गत वष, िदएको Pो�ाहन भुEानीका स\भ,मा IRS ले सुkमा कैदी ब\ीह1 यो Pो�ाहन भुEानी पाउन योf Tँदैनन् भ=े 
दाबी गद¤  कुनै कैदी ब\ीलाई Pो�ाहन भुEानी िदएको भए, �ो IRS लाई नै िफता, गनू, भ=े आदेश पिन िदयो । मु´ा 
समाधान भएकाले यो कुरा कुनै सम�ाको 1पमा रहेको छैन । कुनै >DEह1 माच, 27, 2020 देDख वत,मान समयसh 
जेलमा कैदी बनेका छन्, तर उनीह1ले गत वष,को भुEानी Pाz गनX सत, पूरा गरेका छन् भने, उनीह1 यो लाभ िलन 
स�छन् । वत,मान राहत छुटका सGHमा पिन यो कुरा लागु T_छ । 
 
मृतक >DEह1 वा िनDµय इ�ेट वा ट� � अयोf नै रहने छन् र IRS ले राहत छुटको पाउने >DEलाई भुEानी पठायो, 
तर �ो >DEले भुEानी Pाz गनु,भ\ा पिहले नै उसको मृ�ु भयो भने, �ो राहत छुट रकम IRS लाई िफता, गनु, पनX छ ।   
 
बेरोजगार िबमा बापत �ा[ �ने rितपूित�को िव(ार 
िनयिमत बेरोजगार िबमा (UI) बापत Pाz Tने .ितपूित, अ1 25 हzाका लािग थप ग�रएको छ, र यो रकम हरेक हzा $300 
का दरले वृD
 ग�रने छ । यसमा िव·>ापी महामारीको बेरोजगार सहायता (PUA), समावेश T_छ । यो सहायताले 
पर«रागत 1पमा अयोf Tने अ¸कालीन कामदारह1 (gig economy workers) र �त» ठेकेदार ज-ा 
कामदारह1लाई पिन लाभ Pदान गनX छ ।  
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महामारी आपतकाल बेरोजगार .ितपूित, (PEUC) माच, 14, 2021 मा अ¼ Tने योजना िथयो तर �ो समेत अिधकतम 79 
हzाका लािग बढाइएको छ । माच, 14, 2021 यता िनयिमत 26 हzा भ\ा बढी हzा लाभ पाइरहेका >DEह1ले आSनो 
लाभ पाउने अिधकतम हzा नपुिग_जेल से½ेGर 6, 2021 सh सो लाभ पाइरहने छन् ।  
 
सुिवधाको लािग पDख,नु पनX अविधसGHी िनयम लागू नगनX राह1ले स�ीय कोशबाट रकम Pाz गनX छन् । 
�रोजगारबाट कमसेकम $5000 आय आज,न गनX कामदारह1ले हरेक हzा अित�रE $100 को लाभ Pाz गन, स�छन् । 
यो UI मा भएको कम भुEानी समायोिजत गनX िमिiत अन,र बेरोजगारी भ�ा हो ।  
 
बेरोजगार भुEानीह1 कर ला¾े िकिसमका भए पिन नयाँ कानुनले $150,000 भ\ा कम आय भएका >DEह1का लािग 
लाभको पिहला Pाz गरेको $10,200 सhको रकममा कर नला¾े बनाएको छ । यो िनयम 2020 का लािग मा} लागू Tने छ 
।  
बाल कर लाभ तथा आिज�त आय कर }ेिडट  
 
बाल कर Jेिडट (CTC) तथा (आिज,त आय Jेिडट [EIC] पिन भिनने) आिज,त आयकर लाभ (EITC) को गणना 2020 मा 
िवगतमा भ\ा िभ= िकिसमले ग�रने छ । हरेक Jेिडटका हकमा, पूण, Jेिडट Pाz गन, तपाईंले लािग प�रवारको आकारको 
आधारमा िनिIत रकम आज,न गरेको Tनु पछ,  । तर िव·>ापी महामारीको समयमा धेरै मािनसले आSना कामह1 नै 
गुमाउनुपÁ यो वा थोरै घÂा मा} काम गनु,पय£ । उनीह1ले सामाWतया थोरै आय आज,न गरेका Tनाले य-ा लाभ Pाz गन, 
योf छन् । 2020 मा थोरै आय आज,न भएको Tनाले तपाईंले आफू यी लाभ Pाz गन, योf Tनु T= भनेर बुझेको Tन स�छ । 
तर 2020 को कर गणना गदा, CTC र EITC को गणनाको लािग तपाईंको 2019 को आयलाई पिन Pयोग गन, सिकने 
>व?थासमेत नयाँ राहत छुट ऐनले गरेको छ । आशा छ, यसले तपाईंलाई यी लाभ Pाz गन, योf Tन सहायता गनX छ ।  
 
यसका साथै हरेक योf ब�ाको लािग िदइने $2,000 बराबरको Pचिलत CTC लाई वृD
 गरेर Pित ब�ा $3,000 बनाइएको 
छ (5 वष, वा सो भ\ा मुिनका ब�ाह1को लािग $3,600), र  पिहला यसका लािग योf Tन 16 वष, पु¾ु पनXमा अिहले 
बढाएर 17 वष, बनाइएको छ ।   
 
तपाईंले केही Jेिडट आSनो 2021 को करको अिNम भुEानीको 1पमा Pाz गन, सcु Tनेछ । (तपाईलें आSनो इÃा 
अनुसार अिNम भुEानी निलन पिन पाउनु Tने छ ।) कानुनले Jेिडटलाई पूण, 1पमा पुनभु,Eानी गन, िमÄने बनाएको छ, 
जसको कारण तपाईंको कर िबल घटेर शूW भएको बेला समेत कर पुनभु,Eानीको 1पमा रकम Pाz गन, सcु Tने छ । 
आउने छ मिहनाको लािग उE रकमको आधा रकम बराबर समेत तपाईंलाई अिNम भुEानी गन, सिकने छ (तपाईंको 2020 
को कर िववरणमा आधा�रत भएर वा 2020 को कर िफता, दाDखला ग�र सcु भएको छैन भने 2019 को कर िववरणमा 
आधा�रत भएर) ।  

नोट: यी भुEानीह1 कित पटक ग�र_छन् भ=े कुरा P' भएको छैन । 
 
बाल तथा आिkत हेरचाह }ेिडट  
बाल तथा आिiत हेरचाह Jेिडटले काम ग�ररहेका प�रवारह1लाई 13 वष, भ\ा कम उमेरका ब�ाह1 तथा अW आिiत 
>DEह1को हेरचाह खच, >व?थापन गन, सहयोग गछ, , यसलाई कर वष, 2020 मा उ�ेÅ 1पमा वृD
 ग�रने छ । यस 
वष, मा} दुई वा सो भ\ा बढी योf >DEका लािग िदइने अिधकतम $2,100 बराबरको Jेिडटलाई बढाएर एक योf 
>DEको लािग $4,000 र दुई वा सो भ\ा बढी योf >DEको लािग $8,000 बनाइएको छ ।   
 
कानुनले Jेिडट कम Tन थाÄने आयको -रलाई पिन उ�ेÅ 1पमा वृD
 गरेको छ । िवगतका वष,ह1मा िमलान ग�रएको 
कुल आय $15,000 देDख Jेिडट घटाउन सुk ग�रने गरेकोमा यो वष, कुल आय $125,000 देDख मा} Jेिडट घट्न सुk Tने 
>व?था ग�रएको छ ।   
 
�सका साथै राहत छुट लाभको तेYो चरणमा तपाईलंाई Jेिडट पुरै पुनभु,Eानी गन, िमÄने बनाइएको छ, तपाईंको करको 
िबल शूW भएको समयमा समेत तपाईं यसलाई पुनभु,Eानीको 1पमा सÆलन गन, सcु Tने छ ।  

 


