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कर कट्टी भनेको तपाईंको आयकर भुक्तान गनन तलबी चकेबाट ननकाललएको रकम हो। तपाईंले आफ्नो करहरू 

दायर गदान तपाईंले नतनन बााँकी  संघीय आयकरलाई समेट्नको लागग संघीय काननूले तपाईंलाई आफ्नो 
भुक्तानीबाट पयानप्त कर कट्टी गनन  आवश्यक गराउाँछ।  

तपाईंसाँग पयानप्त कट्टी रकम छैन भने तपाईंले आफ्नो फिती कर दायर गदान बढी भकु्तान गनुनपनेछ। तपाईंले अनत 

बढी ननकाल्नुभएको छ भने तपाईंले फिती रकम प्राप्त गनुनहुनेछ।  

कति कर कट्टी गर्ने भन्र्न ेकुरा कसले तर्नर्मय गर्म? 

तपाईंको भुक्तानीबाट कनत कर कट्टी गने भन्ने कुरा आफ्नो रोजगारदातालाई भन्न तपाईंले W-4 िाराम 

भनुनपनेछ। तपाईंको रोजगारदाताले तपाईंको W-4 राख्नुपछन। तपाईंले कट्टी रकम पररवतनन गनन चाहनुहुन्छ भने 
तपाईंले नयााँ W-4 भनुनपछन। तपाईंले आफ्नो रोजगारदाताबाट W-4 प्राप्त गनन सक्नुहुन्छ। 

र्सँग पयामप्ि कट्टी रकर् रै्र्न भर्ने के हुन्र्? 

तपाईंको कट्टी रकमले तपाईंले नतनन बााँकी  करलाई समटे्दैन भने तपाईंले आफ्नो W-4 मा दावी गरेका “कट्टी 
भत्ताहरू” को सङ्खख्यालाई कम गनुनपछन। यो कसरी गन ेभनेर आफ्नो रोजगारदातालाई सोध्नुहोस।् 

तपाईंले धेरै वर्नसम्म प्रत्येक वर्न करहरू दायर गदान रकम नतनन बााँकी हुन्छ भन ेIRS ले तपाईंलाई कट्टी अर्नुपालर्न 

सर्स्या भएको सोच्न सक्छ। कट्टी अनुपालन भनेको तपाईंले आफ्नो भुक्तानीको पयानप्त कर ननकाल्नुभएको छ 

भन्ने हुन्छ।  

IRS ले तपाईंलाई कट्टी अनुपालन समस्या भएको कुरा ववश्वास गछन  भने नतनीहरूले तपाईंको रोजगारदातालाई बन्द 

पत्र पठाउनेछन।् बन्द पत्रले तपाईंको रोजगारदातालाई तपाईंको तलबी चकेबाट अधिकिर् (उच्चिर्) स्वीकायम 
रकम कट्टी गनन भन्छ।  

तपाईंले आफ्नो रोजगारदातालाई उच्चतम रकम कट्टी गनन IRS बाट जारी राख्न तपाईंले आफ्नो W-4 मा दावी 
गरेका कट्टी भत्ताहरूको सङ्खख्यालाई कम गनुनपछन। यसले तपाईंको भुक्तानीबाट ननकाललने कर रकमलाई 

बढाउनेछ। तपाईंले आफ्नो अको कर फितीलाई दायर गदान आिूले नतनुनपन ेकरलाई समेट्न आिूले पयानप्त कर 

रकम ननकाल्नभुएको छ भनी IRS लाई ववश्वास ददलाउनु पनन पछन।   
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पयामप्ि कर कट्टी र्नभएर्ा कुर्नै जररवार्नाहरू हुन्र्र्न?् 

एकदमै कम कर कट्टी हुनुका तीन मखु्य जररवानाहरू छन:् 

1. तपाईंसाँग आिूले नतनन बााँकी कर भुक्तान गनन पयानप्त कट्टी रकम नहुाँदा IRS ले अर्नुर्ातर्नि कर जररवार्नाको 
कर् भुक्िार्नी लगाउन सक्छ। जररवाना IRS कम्प्युटरबाट तपाईंको कर बबलमा थवपन्छ।  

2. तपाईंले आफ्नो W-4 िाराममा गलत जानकारी राखेको िेला पारेमा IRS ले तपाईंलाई $500 सावमजतर्नक 

जररवार्ना लगाउन सक्छ। IRS ले तपाईंले िाराममा गलत जानकारी राख्नुको कुन ैराम्रो कारण नभएको 
कुरा िेला पानुनपछन।  

3. तपाईंले आफ्नो W-4 िाराममा गलत जानकारी राखेको िेला पारेमा IRS ले तपाईंलाई $1,000 सावमजतर्नक 

जररवार्ना लगाउन सक्छ।  

यी जररवार्नाहरूलाई हटाउर्न, तपाईंले आफ्नो जीवनमा हुन ेमहत्त्वपूणन पररवतननहरू हुाँदा W-4 िारामलाई 

अद्यावगधक गनुनहोस।् (उदाहरणको लागग, तपाईंले सम्बन्ध ववच्छेद गनुनभयो वा तपाईंको कर आगित रहेका 
बालबाललकाहरूको सङ्खख्या घट्दै जान्छ भने।) साथ,ै तपाईंको कर फितीले तपाईंले $1,000 भन्दा बढी रकम नतनन 
बााँकी रहेको देखाउाँछ भने तपाईंको W-4 िारामलाई अद्यावगधक गनुनहोस।्  

र्ैले थप जार्नकारी कहा ँप्राप्ि गर्नम सक्रु्? 

IRS प्रकाशन 505, कर कट्टी र अनुमाननत कर, irs.govमा अनलाइन पोष्ट गररएको छ। तपाईंले अनलाइन 

taxpayeradvocate.irs.gov र vtlawhelp.orgमा पनन जानकारी िेला पानन सक्ननहुुन्छ। 

तपाईंलाई IRS ऋणबाट मद्दत आवश्यक परेको खण्डमा भमनन्ट ललगल एड (Vermont Legal Aid) लाई 

1.800.889.2047 सम्पकन  गनुनहोस ्वा vtlawhelp.org मा जानुहोस।्  

तपाईंलाई आपतकालीन ववपत्त्त पर्यो भन ेIRS करदाता मध्यस्थ सेवालाई 1.877.777.4778 मा िोन गनुनहोस।्  

http://www.irs.gov/
http://www.taxpayeradvocate.irs.gov/
http://www.vtlawhelp.org/taxes
http://www.vtlawhelp.org/taxes

