
ورقة العمل الحتساب الدخل

ال تشمل ما یلي:    • دفعات حزمة التحفیز    • منافع المحاربین القدماء    • القروض التي تستلمھا (كالقروض الطالبیة والشخصیة)    • الھدایا
(Supplemental Security Income) استردادات ضریبة الدخل الفیدرالیة    • مساعدة األطفال    • تعویضات العمال    • دخل الضمان االجتماعي المساعد •

السبب في استخدام ھذه األداة: تطلب منك HealthCare.gov دخلك الشھري ودخلك المتوقع لھذا العام. أحیانًا باإلمكان ضرب الدخل الشھري بـ 
12 للتوصل إلى الدخل السنوي، لكن ال یُعتبر ذلك صحیًحا إذا تغیر دخلك كل شھر. إذا یتغیر دخلك شھریًا، تأكد من إدخال الدخل الشھري الصحیح 
في الطلب، ثم ضع إشارة على المربع الذي یقول أن دخلك السنوي یتغیر وأدخل الدخل السنوي الصحیح. مالحظة: إذا تغیر دخلك أثناء السنة، یجب 

علیك تحدیث معلوماتك في HealthCare.gov للحصول على التخفیض الضریبي الصحیح المتعلق بالتأمین الصحي. إذا ارتفع دخلك، قد یتوجب 
علیك إرجاع جزء من التخفیض الضریبي الذي تلقیتھ.

الوظیفة  
الراتب الشھري أو األجر بالساعة قبل احتساب الضرائب. أدرج اإلكرامیات،

 والعالوات والعموالت ومدفوعات إنھاء الخدمة. استثني االستقطاعات قبل
 الضرائب، كإساھاماتك في خطة التقاعد. أدرج جمیع الوظائف كل على حدة

المبلغ المستلم في ھذا الشھر
المستخدم الحتساب األھلیة الحالیة للمیدیكید مجموع الدخل المتوقع في 2021نوع الدخل

یُستخدم لتحدید األھلیة للتخفیض الضریبي

الوظیفة 1:

الوظیفة 2:

الوظیفة 1:

الوظیفة 2:

العمل الحر/مقاول مستقل  
النقود من عمل تم إقراره على نموذج MISC-1099 أو من عمل آخر لم یدلى

 بھ بمكان آخر. إذھب إلى الموقع اإللكتروني bit.ly/btbtool للحصول على
 ورقة العمل التي تساعدك في احتساب الدخل من العمل الحر.

منافع التأمین ضد البطالة  
أیة منافع للبطالة تتلقاھا. مالحظة: قد تختلف منافعك في العام المقبل، حســب توفر

 أیة مساعدة فیدرالیة. 

منافع الضمان االجتماعي  
المنافع التقاعدیة والوراثیة واإلعاقیة، باإلضافة إلى أیة دفعات إجمالیة. إدرج

المبلغ الكامل، حتى لو لم یكن خاضعاً للضرائب.
منافع المعاش/التقاعد  

األموال التي تتلقاھا من صاحب العمل عندما تتقاعد.
المسحوبات/إخراج النقود من بعض الحسابات  

المسحوبات من خطط (k)401، وحسابات التقاعد الفردي (IRAs) ولكن لیس
من ترتیبات روث للتقاعد الفردي، أو االدخار المتعلق بحسابات التوفیرعندما تترك

وظیفتك (حتى لو لم تتقاعد). ال تدرج المسحوبات من حسابات التوفیر األخرى.

الدخل من االستثمارات  
الفوائد من حسابات التوفیر، والحصص من األسھم واألرباح الرأسمالیة.

األنواع األقل شیوًعا من الدخل*:  
• العوائد • الدخل الذي یُســتلم من اإلیجار 

• نفقات الطالق المستلمة (بموجب حاالت طالق نُفذت قبل 2019)
• الدیــون الملغاة (كدیون بطاقات االئتمان المعفى عنھا)
• الدخل من المنح الدراســیة الخاضعة للضرائب
(ال یخضع معظم الدخل من المنح الدراسیة للضرائب)

المجموع
المجموع لعام 2021شھریًا

* ألنواع الدخل األقل شیوًعا، استخدم النشرة رقم
(IRS Publication 501) 501 لمصلحة الضرائب 

 التخاذ القرار عما إذا ینبغي إدراجھا. 
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