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बच्चा र आश्रितहरू सहहतका मानिसहरूको लाश्रि धेरै भिन्ि कटौती र कर के्रडिटहरू छि।् प्रत्येक कटौती र के्रडिटका आफ्ि ै

नियमहरू छि।् तपाईंसँि आश्रित िएकोल ेतपाईंल ेस्वत: रूपमा यी सब ैप्राप्त ििि सक्िहुुन्ि। यो तथ्य पािाल ेबच्चाहरू 

सहहतका न्यिू आय िएका पररवारहरूको लाश्रि अनत महत्त्वपरू्ि कर लािको व्याख्या िछि : आर्जित आय के्रडिट (EIC)। यस 

के्रडिटलाई आर्जित आय कर के्रडिट (EITC) पनि िनिन्छ। 

मलैे कति प्राप्ि गर्न सक्छु? 

तपाईंले काम ििुिहुन्छ र तपाईंका योग्य बच्चाहरू छि ्ििे तपाईंल ेकर वर्ि 2017 को लाश्रि सघंीय आर्जित आय के्रडिटबाट 

$6,318 सम्म प्राप्त ििि सक्िहुुन्छ। तपाईंल ेसि ्2018 मा कर वर्ि 2017 को फिती  दायर ििुिहुिेछ। तपाईं काम ििुिहुन्छ र 

तपाईंका योग्य बच्चाहरू छैिि ्ििे तपाईंल े$510 सम्म प्राप्त ििि सक्िहुुन्छ। तपाईंल ेसघंीय EIC प्राप्त ििुिहुन्छ ििे 

तपाईंले िमिन्ट EIC पनि प्राप्त ििि सक्िहुुन्छ। सि ्2017 को लाश्रि यो $2022 सम्म हुिसक्छ। 

तपाईंको के्रडिट रकम तपाईंसँि कनत योग्य बच्चाहरू छि ्र तपाईंको आय कनत छ िन्िे कुरामा निििर िछि। मा जािहुोस ्

irs.gov/eic र तपाईंल ेकनत EIC प्राप्त ििुिहुिेछ िन्िे बारेमा जान्ि EITC सहायक उपकरर्को प्रयोि ििुिहोस।् सचूीबद्ध 

िररएको हालकैो  वर्िको प्रयोि ििुिहोस।्  

तपाईंको कर िाइभलङ र्स्िनत वववाहहत छ र छुटै्ट िाइभलङ िररएको छ ििे तपाईंल ेEIC प्राप्त ििि सक्िहुुन्ि। त्यहाँ अन्य 

केही नियमहरू पनि छि।् 

मसँग योग्य बच्चा छ? 

योग्य बच्चाले परूा ििुिपिे धेरै जाँचहरू छि।्  

सम्बन्ध जाँच - योग्य बच्चा तपाईंको बच्चा, दाजुिाइ, हददीबहहिी, सौतलेो दाजुिाइ, सौतिेी हददीबहहिी वा यी 
िातदेारहरूमध्ये एकको सन्तनत (िनतजी, िनतजा, िानतिानतिा)। बच्चा भित्र रितको िाता, वववाह र अदालतको 
आदेशद्वारा िएका तपाईंका बच्चाहरू समावेश हुन्छि।् बच्चामा अिंीकरर् िररएका बच्चा र िोस्टर बच्चाहरू पनि समावेश 

हुन्छि।्  

सम्बन्ध जाँच एकदम ैकिा हुन्छ र प्राय समस्याहरू पनि निम्त्याउँछ। उदाहरर्को लाश्रि, तपाईंको कजि योग्य बच्चा होइि। 

सािै, बच्चासँि तपाईंको िोस्टर अभििावक जस्तो काििूी सम्बन्ध िहँुदासम्म तपाईंको प्रेभमका वा प्रेभमको बच्चा पनि 

तपाईंको योग्य बच्चा होइि। 

र्ागरिकिा जाँच - तपाईं र तपाईंको बच्चासँि सयंकु्त राज्यमा काम ििि वदै्य हुिे सामार्जक सरुक्षा िम्बरहरू हुिपुछि। 
तपाईं धेरैजसो अवस्िाहरूमा वर्ििरर ि ैसयंकु्त राज्यको िािररक वा आवासी हुिपुछि। 

उमेि जाचँ - बच्चा 19 वर्ििन्दा कम उमेरको (परूा-समय ववद्यािी हो ििे 24 िन्दा तलको) र तपाईंिन्दा कान्छो हुिपुछि। 
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असक्षम बच्चा जुिसकैु उमेरको हुिसक्छ। 

आवास जाँच - बच्चा सयंकु्त राज्यमा आधा वर्ििन्दा बढी समय तपाईंसँि बसेको हुिपुछि। यसको अिि वर्ििररमा कुिपैनि 

समय कम्तीमा 183 रातहरू िन्िे हुन्छ। 

EIC को लाश्रि कुि ैसहायक जाचँ छैिि।् यसको अिि तपाईंल ेबच्चाको जीवियापिका खचिहरू िकु्ताि िरेको कुरा प्रमाणर्त 

ििुिपदैि। घरायसी खचिहरू अन्य कसलैे (बच्चाल ेपनि हुिसक्छ) िकु्ताि िरेको िएपनि तपाईंल ेअझैपनि EIC प्राप्त ििि 
सक्िहुुन्छ। यो नियम EIC को लाश्रि मात्र हो। बालबाभलकाहरूसँि सम्बर्न्धत अन्य कर लािहरूका सहायक जाचँहरू हुन्छि।्  

छुट्टिएका अभििावकहरू 

सम्बन्ध ववच्छेद िरेका वा छुहट्टएका अभििावकहरूको लाश्रि कर िाइभलङ कपटपरू्ि हुन्छ। IRS पाररवाररक अदालत आदेश 

मािि त ििई सघंीय कर नियमहरू मािि त अिाडि बढ्छ। सघंीय कर काििूले बच्चालाई आधा वर्ििन्दा बढी आिूसँि राखेको 
अभििावकले बच्चाको दावी ििि सक्िे कुरा बताउँछ। IRS ले यस व्यर्क्तलाई सरंक्षक अभििावक िन्छ। 

सरंक्षक अभििावकल ेिरै-सरंक्षक अभििावकलाई बच्चासँि सम्बर्न्धत केही कर लािहरूको अिमुनत हदि सक्छि।् 

नयिीहरूमा आिय छुट (बच्चालाई आश्रितको रूपमा दावी ििे) र बच्चाको कर के्रडिट समावेश हुन्छि।्  

िरै-सरंक्षक अभििावकले केही कर लािहरू दावी ििि सक्दैिि।् नयिीहरूमा EIC र घर मलूीको िाइभलङ र्स्िनत समावशे 

हुन्छि।् 

अन्य अभििावकल ेबच्चासँि सम्बर्न्धत अन्य कर लािहरूको दावी िदाि पनि सरंक्षक अभििावकले योग्य बच्चा सहहत EIC 

को दावी ििि सक्छि।् अन्य अभििावकले बच्चालाई आश्रितको रूपमा दावी िदाि पनि सरंक्षक अभििावकल ेEIC र घर 

मलूीको दावी ििि सक्छि।् यो सघंीय कर काििूको एउटा अशं हो। यी नियमहरूलाई अभििावकहरूको सम्झौता वा 
पाररवाररक अदालतद्वारा पररवतिि ििि सफकँदैि। 

मलैे थप जार्कािी कहा ँप्राप्ि गर्न सक्छु? 

 IRS वेबसाइट: irs.gov/eic 

 IRS प्रकाशि 596, आर्जित आय के्रडिट: irs.gov/pub/irs-pdf/p596.pdf  

 करदाता अश्रधवक्ता सेवा: taxpayeradvocate.irs.gov  

 हाम्रो काििूी मद्दत वेबसाइट: vtlawhelp.org 

IRS ले तपाईं EIC को लाश्रि योग्य िएको प्रमाणर्त ििि ििेमा वा तपाईंलाई IRS वववाद वा ऋर्मा मद्दतको आवश्यकता परेमा 
िमिन्ट काििूी सहायताले मद्दत ििि सक्छ। िमिन्ट काििूी सहायतालाई 1.800.889.2047 मा कल ििुिहोस ्वा 
vtlawhelp.orgमा जािहुोस।्  

तपाईंलाई आपतकालीि ववपर्त्त पर यो ििे IRS करदाता मध्यस्ि सेवालाई 1.877.777.4778 मा िोि ििुिहोस।्  
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