
Bảng Chiết tính Thu nhập

Đừng bao gồm: • Trợ cấp kích thích kinh tế từ chính phủ        • Trợ cấp cựu chiến binh •   Quà tặng
• Các khoản cho vay của quý vị (như các khoản vay sinh viên hoặc cá nhân)    • Tiền hoàn thuế liên bang
• Tiền hỗ trợ nuôi con (child support)    • Tiền bồi thường lao động    • Trợ cấp an sinh xã hội bổ sung (SSI)

Tại sao quý vị nên sử dụng công cụ này: HealthCare.gov sẽ yêu cầu quý vị kê khai thu nhập hàng tháng hiện tại và thu nhập dự kiến của quý vị 
trong năm. Đôi khi thu nhập hàng tháng có thể được nhân lên 12 lần để tính ra thu nhập hàng năm, nhưng phương pháp này không nhất thiết sẽ 
cho ra con số chính xác nếu thu nhập của quý vị thay đổi theo tháng. Nếu thu nhập của quý vị thay đổi hàng tháng, hãy nhớ nhập chính xác thu 
nhập hàng tháng trong đơn đăng ký, sau đó đánh dấu vào ô vuông phù hợp để cho biết thu nhập hàng năm của quý vị không cố định, xong nhập 
thu nhập hàng năm chính xác. Lưu ý: Nếu thu nhập của quý vị thay đổi trong năm, quý vị phải cập nhật thông tin trên trang mạng 
HealthCare.gov để có được khoản tín thuế cao cấp chính xác. Nếu thu nhập của quý vị tăng lên, quý vị có thể sẽ phải trả lại một phần hoặc 
toàn bộ khoản tín thuế đã nhận.

Việc Làm
Lương năm hoặc lương giờ trước thuế. Bao gồm tiền boa, tiền thưởng, 
tiền hoa hồng và tiền thôi việc. Không bao gồm các khoản khấu trừ 
trước thuế, chẳng hạn như các khoản đóng góp vào chương trình tiết 
kiệm hưu trí. Liệt kê từng việc làm một.

Số tiền nhận được trong tháng này
Được sử dụng để xác định tính đủ điều kiện 
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Việc làm 1:

Việc làm 2:

Việc làm 1:

Việc làm 2:

 Việc làm tự doanh (self-employment)/Nhà thầu độc lập
Tiền từ việc làm được khai báo trên Đơn thuế 1099-MISC hoặc từ một việc
làm khác chưa khai báo. Truy cập bit.ly/btbtool và dùng bảng chiết tính 
trong đó để tính toán thu nhập từ việc làm tự doanh.

Trợ cấp Thất nghiệp
Bất kỳ khoản trợ cấp thất nghiệp nào quý vị nhận được. Lưu ý: Trợ cấp 
thất nghiệp của quý vị có thể khác trong năm tới, tùy thuộc vào mức tài 
trợ của chính phủ liên bang. 

Trợ Cấp An Sinh Xã Hội
Tiền hưu trí, trợ cấp cho nạn nhân sống sót, trợ cấp cho người khuyết tật, 
và bất kỳ khoản thanh toán trả một lần nào. Kê khai toàn bộ số tiền, ngay 
cả khi số tiền đó không phải chịu thuế.

Kế Hoạch Hưu Trí/Tiền Hưu
Tiền quý vị nhận được từ chủ lao động của mình sau khi quý vị nghỉ hưu.

Tiền rút từ một số loại tài khoản nhất định
Tiền rút từ chương trình tiết kiệm 401(k), IRA (nhưng không phải Roth IRA) 
hoặc tiền tiết kiệm hưu trí được rút ra khi quý vị nghỉ việc (ngay cả khi quý 
vị chưa nghỉ hưu). Đừng bao gồm tiền rút từ các tài khoản tiết kiệm khác.

Thu Nhập Đầu Tư
Tiền lãi từ tài khoản tiết kiệm, cổ tức từ cổ phiếu hoặc quỹ tương hỗ, 
và lãi vốn.

Các Loại Thu Nhập Ít Phổ Biến Hơn*:
• Thu nhập từ việc cho thuê • Tiền bản quyền
• Tiền cấp dưỡng cho vợ/chồng đã nhận

(trong các vụ ly hôn hoàn tất trước năm 2019)
• Nợ đã được xóa (chẳng hạn như nợ thẻ tín dụng đã được xóa)
• Thu nhập chịu thuế từ học bổng

(hầu hết thu nhập từ học bổng không phải chịu thuế)

Tổng cộng
Hàng tháng Tổng cộng cho năm 2021

* Đối với các loại thu nhập ít phổ biến hơn,
hãy sử dụng Ấn bản IRS 501 để xác định 
xem quý vị có cần kê khai chúng hay không.

$ một giờ
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http://www.healthreformbeyondthebasics.org/wp-content/uploads/2020/07/self-employment-tool-final-fillable-1.pdf
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p501.pdf
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