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የአገር ውስጥ ገቢ አገልግሎት አይ-አር-ኤስ
(IRS) የ2022 የግብር መክፈያ ፎርሞችን ጥር

(January) 23 ቀን 2023 መቀበሉን ጀምሯል::
የግብሩን ፎርም ለመሙላትም ሆነ አንዳንድ
ጠቀሜታዎችን ለማግኘት ብቁ መሆንዎን
ለማወቅ መረጃ ከፈለጉ ወደታች በኩል

ይመልከቱ።

ነጻ የግብር ዝግጅት Free Tax Preparation. 
በፈቃደኝነት የሚደረግ የገቢ ግብር ዝግጅት እርዳታ (Volunteer Income Tax
Assistance) ወይም ቪታ (VIT) ሳይተስ (sites) በአገር ውስጥ ገቢ በአይ-አር-ኤስ
(IRS) ፈቃድ፤ ለትርፍ በማይሰሩ ድርጅቶች ተቋቁመው የሰለጠኑ ፈቃደኞችን በማሰማራት
እገዛ ያደርጋሉ። እነኚህ ሳይቶች (sites)የግብር መክፈያ ፎርሙን እንዴት
እንደሚሞሉትና ከታች የተዘረዘሩትን ጠቀሜታዎች እንዴት ማግኘት እንደምትችሉ ሊጠቁሞት
ይችላሉ።

ኮሙኒቲ ታክስ ኤድ (Community Tax Aid)፡ በስልክ ቁጥር 202-830-1480
ደውለው ቀነ- ቀጠሮ ይያዙ፤ የት እንደሚገኙም አድራሻቸውን ይጠይቁ።
ካቶሊክ ቻሪቲስ (Catholic Charities) የስልክ ቁጥር፡ 202-319-6788፡
አገልግሎታቸው መሰጠት የሚጀምረው የካቲት (February 4) ሲሆን የሚሰጥበት ቦታ
ደግሞ በ3600 ጆን ማክሮማክ ጎዳና ኖርት ኢስት (3600 John McCormack
Road NE) በሚገኘው በካቶሊክ ዩኒቨርሲቲ የህግ ትምህርት ቤት ውስጥ ብቻ ዘወትር
ቅዳሜ ከ ጥዋቱ 9 ሰዓት እስከ 4 ከሰዓት በኋላ ነው።
የዲስትሪክት ኦፍ ኮሎምብያ ዩኒቨርሲቲ (University of the District of
Columbia)፤ በስልክ ቁጥር 202-274-7002 ደውለው ቀጠሮ ይያዙ። አገልግሎቱ
የሚሰጠው በ 4200 ከነክቲከት አቬኑ ኖርት ዌስት (4200 Connecticut Avenue
NW) በሚገኘው የዲስትሪክት ኦፍ ኮሎምብያ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ሲሆን አገልግሎቱ
የሚጀመረው የካቲት 4 ቀን (February 4) ዘወትር ቅዳሜ ፤ ከጥዋቱ 10:00 ሰዓት
እስከ 4: 00 ከሰዓት በኋላ ነው።



በቪታ (VITA) ሳይት (site) ውስጥ ተጨማሪ መረጃ ወይም ዝርዝር ሲገኝ፤ ሊጋል ኤድ
(Legal Aid) ነጻ የታክስ የግብር ዝግጅት( Free Tax Prep) በራሪ ወረቀት አዘጋጅቶ
በዌብሳይታቸው ያቀርባ ል።

የማበረታቻ ክፍያዎች (Stimulus Payments)፤ በ2020 ወይም በ2021 ማእከላይ
መንግስት ለመላው ህዝብ የሰጠው የማበረታቻ ክፍያ እስከአሁን ገና ያልደረሶት ቢሆንም፤
ይህንኑ የ2020 ወይም 2021 ማበረታቻ ገንዘብ (Recovery Rebate Credit )
ለማግኘት ብቁ የሆኑ ሰዎች የ2020 ወይም የ2021 ማበረታቻ ገንዘብ (Recovery
Rebate Credit ) እንዲያገኙ የ2020 ወይም የ2021 የገቢ ግብራቸውን ሊሞሉ
ይችላሉ።

የዲሲ ስኬጅዋል ኤች (DC Schedule H)- የዲሲ የቤት ባለቤትነትና የኪራይ ንብረት
የግብር ክሬዲት (DC Homeowner and Renter Property Tax Credit)፤ ይህ
መልሶ የሚከፈል ገንዘብ በአጠቃላይ ስኬጁዋል ኤች (Schedule H) በመባል የሚታወቅ
ሲሆን ዝቅተኛ ገቢ ያላቸውና የቤት ኪራይ ወይም እንደ ቤት ባለቤቶች መጠን በቀጥታ
የንብረት ግብር የሚከፍሉን ሰዎች ክፍያቸውን ለማቃለል እገዛ የሚያደርግ ነው። ይህንን
ሲያገኙ ያልቆዩ ሰዎች (አብዛኛው ግዜ የዲሲ ግብር ለመክፈል ምንም ሌላ ምክንያት
የሌላቸው) ወደኋላ ተመልሰው ያለፉትን የሶስት ዓመታት እርዳታ እንዲሰጣቸው መጠየቅ
ይችላሉ!

የኢ-አይ-ቲ-ሲ - (EITC(-የገቢ ግብር ቅናሽ (Earned Income Tax Credit) አያሌ
ዝቅተኛ ገቢ ያላቸው ሰራተኞች ይህንን በማእከላይ መንግስትም ሆነ በዲሲ የሚሰጠውን
ኢ-አይ-ቲ-ሲ (EITC) የተባለውን ቅናሽ ለማግኘት ብቁዎች ናቸው።

ስለጉዳዩ በደንብ ለማወቅ ከፈለጉ ወደ
irs.gov/credits-deductions-for-individuals
ይግቡ።


