የዚህ ጥያቄ መልስ የትኛው ክፍያ ነ ው በሚለው ላይ የተመረኮዘ ነው
ክፍያዎቹ የተከፈሉት በሶስት ዙሮች ነበር፤
የመጀመርያው ዙር: ለእያንዳንዱ አዋቂ እስከ $1,200 የሚደርስ እና $500 ደግሞ ለእያንዳንዱ ልጅ
ሁለተኛው ዙር: ለእያንድዳንዱ አዋቂ እስከ $600 የሚደርስ እና $600 ደግሞ ለእያንዳንዱ ልጅ
ሶስተኛው ዙር: ለእያንዳንዱ አዋቂ እስከ $1,400 የሚደርስና $1,400 ለእያንዳንዱ ልጅ (ልጅ ወይም አዋቂ)
የመጀመርያዎቹ ሁለት ክፍያዎች የ2020 ነበሩ። ሶስተኛው ዙር ደግሞ የ2021 ነበር። የግብር ክፍል፤ አይ-አር-ኤስ (IRS፤) እነኚህን
ክፍያዎች “ የማገገምያ ቅናሽ ክሬዲት (Recovery Rebate Credits)ብሎ ሰይሟቸዋል። ምክንያቱም በእውነትም መከፈል ካለበት
ግብር ተቀንሶ የሚሰጥ ስለሆነ።
• በሁለቱ የመጀመርያዎቹ ዙሮች መሰጠት የሚገባዎትን ክፍያ ካላገኙ የ2020 ግብር ለመክፈል መሙላትና በዛውም በአይ-አርኤስ(IRS) ፎርም 1040 (IRS Form 1040) ላይ 30 ኛው ቁጥር ላይ የሚገኘውን የማገገምያ ክፍያ እንዲሰጦት ያመልክቱ።
• በሶስተኛው ዙር ላይ ያለውን ክፍያ ካላገኙ ደግሞ የ2021 የግብር ፎርም በመሙላት፤ በ አይ-አር-ኤስ (IRS)1040 ፎርም፣
30ኛው መስመር ላይ ያለውን የማገገምያ ክፍያ እንዲሰጦት ማመልከት ይችላሉ።
•

የመጀመርያዎቹን ሁለት ክፍያዎችን እና የሶስተኛውን ዙር ክፍያዎችን አላገኘሁም የሚሉ ከሆነ፤ የሁለቱን ማለትም የ2020 እና
የ2021 ግብር ፎርም ሞልተው ማስገባት አለቦት።

•

ይገባኛል የሚሉትን ክፍያ ለማግኘት ምን ያህል ክፍያ እንደቀረቦት በትክክል ማወቅ ያስፈልጎታል። ስለዚሁ ጉዳይ ተጨማሪ መረጃ
ለማግኘት ከፈለጉ ወደ EIP Payments ይግቡና ይመልከቱ።

ግብር መክፈያ ፎርሙን ሞልተው ለማስገባት
እርዳታያስፈልጎታልን ?
በሊጋል ኤድ የነጻ ግብር መክፈያ ዝግጅት በራሪ ወረቀት (Legal Aid's Free Tax Prep flyer ) ላይ በተዘረዘሩት ቦታዎች
በነጻ የግብር መሙላት እርዳታ ያገኛሉ ወይም ወደ IRS Free File በቀጥታ በመግባት ራሶ የግብር መክፈያ ፎርሞን ሊሞሉ
ይችላሉ።

የማገኘው የማበረታቻ ክፍያ ተልኮልኝ ከሆነና ከጠፋ፣ በሌላ ከተሰረቀ
ወይም ተቀዶ ከተጣለ ምን ማድረግ አለብኝ?
ወደ አይ-አር-ኤስ( IRS)በስልክ ቁጥር 800-919-9835 በመደወል ወይም ፎርም 3911(Form 3911) የሚባለውን ሞልተው
በፋክስ ወይም በፖስታ በመላክ ክፍያው እንዲሰጦት ያመልክቱ። ይህንን በተመለከተ ተጨማሪ መረጃ ከፈለጉና ሁኔታዎ ምን ደረጃ ላይ
እንደሚገኝ ማወቅ ከፈለጉ IRS Payment Trace ይግቡና ይመልከቱ።

የክፍያ ሁኔታን ማወቅ እችላለሁን?

የክፍያዎን ማንኛውንም ሁኔታ ለማወቅ ወደ IRS OnlineAccount በመግባት ወይም አካውንት በመክፈት
መረዳት ይችላሉ።

ጥያቄ ካሎት ? ወደ ሊጋል ኤድ (Legal Aid) በስልክ ቁጥር (202) 6281161 ይደውሉ

