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TÆp Sách HÜ§ng DÅn này là m¶t væn kiŒn hÜ§ng dÅn 
t°ng quát Ç‹ thông báo cho nh»ng cÜ dân nhÆn s¿ tr® 
giúp cûa CÖ Quan Gia CÜ Công C¶ng (PHA) và B¶ 
Gia CÜ và Phát Tri‹n ñô ThÎ (HUD) vŠ nh»ng quyŠn 
hån và trách nhiŒm liên quan Ç‰n viŒc ti‰t l¶ và ki‹m 
chÙng thu nhÆp. Vì có m¶t sÓ qui ÇÎnh thay Ç°i tùy 
theo chÜÖng trình, các cÜ dân nên tham khäo v§i PHA 
cûa mình Ç‹ bi‰t rõ nh»ng chính sách cø th‹ áp døng 
cho trÜ©ng h®p cûa mình.  

 
 

Tåi Sao ViŒc Xác ñÎnh Chính Xác SÓ Thu NhÆp 
và SÓ TiŠn Gia ñình Phäi Trä Là Quan Tr†ng  

 
Các cu¶c nghiên cÙu cûa B¶ Gia CÜ và Phát Tri‹n 
ñô ThÎ cho thÃy r¢ng nhiŠu gia Çình cÜ dân trä tiŠn 
thuê nhà không chính xác. Hai nguyên do chính cûa 
vÃn ÇŠ này là : 

• các gia Çình cÜ dân khai thÃp sÓ thu nhÆp, và  
• các cÖ quan PHA không dành cho nh»ng gia Çình cÜ 

dân các khoän miÍn trØ và khÃu trØ mà h† ÇÜ®c 
quyŠn thø hÜªng. 

Cä PHA lÅn cÜ dân ÇŠu có trách nhiŒm bäo Çäm cho 
viŒc khoän tiŠn gia Çình chi trä là chính xác. ViŒc 
trä tiŠn chính xác ngæn ngØa các tŒ nån gian lÆn, 
lãng phí và låm døng. 

Trách nhiŒm cûa PHA gÒm có: 
• Thu thÆp thông tin chính xác vŠ sÓ thu nhÆp 
• Ki‹m chÙng sÓ thu nhÆp cûa cÜ dân 

• Bäo Çäm r¢ng cÜ dân nhÆn ÇÜ®c các khoän miÍn trØ 
và khÃu trØ mà h† có quyŠn thø hÜªng 

• Tính toán khoän tiŠn gia Çình phäi trä m¶t cách 
chính xác 

• Tính låi khoän tiŠn gia Çình phäi trä khi ÇÜ®c báo 
cáo vŠ s¿ thay Ç°i trong thành phÀn gia Çình và sÓ 
thu nhÆp gi»a nh»ng kÿ tái xác nhÆn hàng næm (d¿a 
trên chính sách cûa PHA) 

• Trong chÜÖng trình Gia CÜ Công C¶ng, chÃp hành 
m¶t h®p ÇÒng thuê nhà v§i ngÜ©i thuê 

• Trong chÜÖng trình L¿a Ch†n NÖi CÜ Trú, cung cÃp 
m¶t væn bän ghi rõ nh»ng ÇiŠu khoän cÀn có trong 
h®p ÇÒng thuê nhà 

• Cung cÃp cho ngÜ©i thuê m¶t væn bän nói rõ cách 
tính toán cûa PHA vŠ sÓ thu nhÆp và khoän tiŠn gia 
Çình phäi trä 

• Cung cÃp thông tin vŠ chính sách cûa PHA khi ÇÜ®c 
yêu cÀu 

• Thông báo cho cÜ dân khi có s¿ thay Ç°i trong các 
qui ÇÎnh ho¥c cách làm viŒc liên quan Ç‰n vÃn ÇŠ 
báo cáo sÓ thu nhÆp ho¥c xác ÇÎnh khoän tiŠn gia 
Çình phäi trä 

• Thôi cho thuê d¿a trên nh»ng lš do mà luÆt pháp 
liên bang cho phép 

 
Trách nhiŒm cûa CÜ Dân gÒm có : 
• Cung cÃp thông tin chính xác vŠ thành phÀn trong 

gia Çình 
• Khai báo tÃt cä các khoän thu nhÆp khi ÇÜ®c nhÆn 

vào chÜÖng trình gia cÜ và hàng næm (ho¥c vào lúc 
mà chính sách cûa PHA Çòi hÕi) 

• LÜu tr» các giÃy t©, mÅu ÇÖn, và hóa ÇÖn liên quan 
Ç‰n sÓ thu nhÆp và các khoän chi tiêu 

• Báo cáo nh»ng s¿ thay Ç°i trong thành phÀn gia 
Çình và thu nhÆp trong khoäng th©i gian gi»a các kÿ 
tái xác nhÆn hàng næm (phù h®p v§i chính sách cûa 
PHA vŠ ChÜÖng Trình Gia CÜ Công C¶ng và 
ChÜÖng Trình L¿a Ch†n NÖi CÜ Trú) 

• Kš giÃy ÇÒng š Ç‹ gi§i h»u trách ÇÜ®c quyŠn ki‹m 
chÙng thu nhÆp và ÇiŠu tra xem ÇÜÖng ÇÖn có tØng 
phåm t¶i hình s¿ hay không 

• Tuân hành các ÇiŠu khoän trong h®p ÇÒng thuê nhà 
và nh»ng ñiŠu LŒ NÖi CÜ Trú 

 
T°ng SÓ Thu NhÆp là gì? 
ñó là sÓ thu nhÆp cûa m¶t gia Çình trÜ§c khi trØ Çi các 
khoän tiŠn thu‰ và nh»ng khoän miÍn trØ và khÃu trØ. 
 



SÓ Thu NhÆp Hàng Næm là gì? 
T°ng SÓ Thu NhÆp - Các Khoän MiÍn TrØ = Thu NhÆp 
Hàng Næm  
 
Thu NhÆp ñã ñÜ®c ñiŠu ChÌnh là gì? 
T°ng SÓ Thu NhÆp - Các Khoän KhÃu TrØ =  SÓ Thu 
NhÆp ñã ñÜ®c ñiŠu ChÌnh 
 
TiŠn Gia ñình Phäi Trä (SÓ tiŠn t°ng c¶ng mà 
ngÜ©i thuê nhà phäi trä) 
Khoän tiŠn thuê nhà mà gia Çình phäi trä là mÙc cao 
nhÃt cûa nh»ng khoän sau Çây : 
 

• 30% cûa sÓ thu nhÆp hàng tháng Çã ÇÜ®c ÇiŠu 
chÌnh cûa gia Çình; 

• 10% cûa sÓ thu nhÆp hàng tháng cûa gia Çình; 
• TiŠn thuê nhà loåi tr® cÃp xã h¶i (ª nh»ng ti‹u 

bang có áp døng loåi này); ho¥c 
• TiŠn Thuê Nhà TÓi Thi‹u ($0 - $50 do PHA  

Ãn ÇÎnh) 
 
ViŒc Tính SÓ Thu NhÆp Theo Næm 
Trong trÜ©ng h®p không th‹ liŒu trÜ§c m¶t mÙc thu 
nhÆp trong khoäng th©i gian 12 tháng (nhÜ trÜ©ng h®p 
cûa nh»ng ngÜ©i có nguÒn thu nhÆp thay Ç°i theo mùa 
hay theo chu kÿ), ho¥c trong trÜ©ng h®p PHA tin r¢ng 
sÓ thu nhÆp trong quá khÙ là chÌ dÃu tÓt nhÃt có th‹ có 
vŠ sÓ thu nhÆp d¿ ki‰n trong tÜÖng lai, PHA có th‹ tính 
theo næm khoän thu nhÆp d¿ ki‰n cho m¶t khoäng th©i 
gian ng¡n hÖn và së tái xác ÇÎnh mÙc thu nhÆp vào lúc 
chÃm dÙt khoäng th©i gian ng¡n hÖn Çó. 
 
Nh»ng Gì ñÜ®c Xem là Thu NhÆp Hàng Næm khi 
Tính Khoän TiŠn Gia ñình Phäi Trä? 
 
Thu nhÆp hàng næm bao gÒm tÃt cä các khoän thu 
nhÆp, bÃt k‹ là dÜ§i dång tiŠn båc hay các dång 
khác, mà:    

• NgÜ©i ÇÙng ÇÀu gia Çình ho¥c ngÜ©i phÓi ngÅu 
(k‹ cä trÜ©ng h®p tåm th©i v¡ng m¥t) ho¥c bÃt 
cÙ thành viên nào trong gia Çình tr¿c ti‰p nhÆn 
ÇÜ®c, ho¥c nhÆn gián ti‰p qua ngÜ©i khác; ho¥c  

• D¿ ki‰n së nhÆn ÇÜ®c tØ m¶t nguÒn bên ngoài 
gia Çình trong khoäng th©i gian 12 tháng sau 
ngày ÇÜ®c nhÆn vào chÜÖng trình ho¥c sau ngày 
có hiŒu l¿c cûa cu¶c tái ki‹m tra hàng næm; và 

• Nh»ng khoän thu nhÆp không nói rõ là ÇÜ®c 
miÍn trØ.  

• Thu nhÆp hàng næm còn bao gÒm nh»ng khoän tiŠn 
có ÇÜ®c (trong vòng 12 tháng) tØ nh»ng tài sän mà 
bÃt cÙ ngÜ©i nào trong gia Çình có ti‰p cÆn. 

Thu nhÆp hàng næm bao gÒm, nhÜng không chÌ 
gi§i hån trong vòng, nh»ng khoän thu nhÆp  
sau Çây: 
• Toàn b¶ sÓ tiŠn trÜ§c khi trØ Çi các khoän khÃu 

trØ thu‰ lÜÖng cûa tiŠn công và tiŠn lÜÖng, tiŠn 
làm gi© phø tr¶i, huê hÒng, lŒ phí, tiŠn boa và 
tiŠn thÜªng, và nh»ng khoän tiŠn ÇÜ®c trä cho 
nh»ng dÎch vø cá nhân; 

• Thu nhÆp Çã khÃu trØ thu‰ tØ viŒc ÇiŠu hành 
m¶t cÖ sª thÜÖng måi ho¥c nghŠ chuyên môn. 
Các chi phí cûa viŒc n§i r¶ng doanh nghiŒp 
ho¥c tiŠn thanh toán n® vÓn không ÇÜ®c dùng 
nhÜ các khoän khÃu trØ Ç‹ tính sÓ thu nhÆp 
ròng. Khoän tiŠn chi‰t c¿u cûa tài sän dùng 
trong doanh nghiŒp hay nghŠ nghiŒp có th‹ 
ÇÜ®c khÃu trØ, d¿a trên cách chi‰t c¿u ÇÜ©ng 
th£ng, nhÜ các qui ÇÎnh cûa Sª Thu‰ Liên Bang. 
BÃt cÙ khoän tiŠn m¥t ho¥c tài sän nào lÃy ra tØ 
viŒc ÇiŠu hành m¶t doanh nghiŒp ho¥c nghŠ 
nghiŒp së ÇÜ®c bao gÒm trong sÓ thu nhÆp, 
ngoåi trØ trÜ©ng h®p khoän lÃy ra Çó là dùng Ç‹ 
bÒi hoàn cho sÓ tiŠn m¥t ho¥c tài sän mà gia 
Çình ÇÀu tÜ; 

• TiŠn lãi, c° tÙc, và nh»ng khoän thu nhÆp ròng 
khác tØ bÃt Ç¶ng sän ho¥c tài sän cá nhân. Chi 
phí cûa viŒc thanh toán n® vÓn không ÇÜ®c dùng 
nhÜ khoän khÃu trØ Ç‹ tính thu nhÆp ròng. M¶t 
khoän khÃu trØ chi‰t c¿u chÌ ÇÜ®c tính d¿a theo 
s¿ cho phép nhÜ Çoån trên. BÃt cÙ khoän tiŠn m¥t 
hay tài sän nào lÃy ra tØ m¶t cu¶c ÇÀu tÜ së ÇÜ®c 
bao gÒm trong sÓ thu nhÆp, trØ trÜ©ng h®p khoän 
lÃy ra Çó là dùng Ç‹ bÒi hoàn cho sÓ tiŠn m¥t 
ho¥c tài sän mà gia Çình ÇÀu tÜ. Khi tài sän ròng 
cûa gia Çình cao hÖn mÙc $5,000, sÓ thu nhÆp 
hàng næm phäi bao gÒm sÓ l§n hÖn cûa khoän 
thu nhÆp th¿c s¿ phát xuÃt tØ tÃt cä các tài sän 
ròng cûa gia Çình ho¥c m¶t tÌ lŒ bách phân cûa 
giá trÎ cûa các tài sän Çó d¿a trên lãi suÃt ti‰t 
kiŒm hiŒn hành, do HUD xác ÇÎnh;  

• Toàn b¶ sÓ tiŠn cûa nh»ng khoän tiŠn ÇÎnh kÿ 
nhÆn ÇÜ®c tØ Sª An Sinh Xã H¶i, niên kim, bäo 
hi‹m, quï hÜu trí, hÜu b‡ng, các khoän ÇŠn bù 
cho tình trång mÃt næng l¿c làm viŒc ho¥c tº 
vong, và nh»ng khoän tiŠn ÇÎnh kÿ khác thu¶c 



loåi tÜÖng t¿, bao gÒm m¶t khoän tiŠn trä luôn 
m¶t lÀn ho¥c các khoän tiŠn hàng tháng d¿ ki‰n 
nhÆn ÇÜ®c cho khoän tiŠn ÇÎnh kÿ mà ngày b¡t 
ÇÀu trä bÎ d©i låi.  

• Các khoän tiŠn trä thay cho lÜÖng b‡ng, nhÜ 
tiŠn thÃt nghiŒp và tiŠn bÒi thÜ©ng mÃt næng l¿c 
làm viŒc, bÒi thÜ©ng lao Ç¶ng và bÒi thÜ©ng 
cho nghÌ viŒc.  

• Tr® cÃp an sinh xã h¶i. N‰u khoän tiŠn tr® cÃp 
an sinh xã h¶i bao gÒm m¶t khoän tiŠn dành 
riêng cho ch‡ ª và tiŠn ÇiŒn nÜ§c mà cÖ quan 
tr® cÃp xã h¶i ÇiŠu chÌnh d¿a trên phí t°n th¿c 
s¿ cûa tiŠn nhà và tiŠn ÇiŒn nÜ§c, khoän thu 
nhÆp tØ tr® cÃp an sinh xã h¶i ÇÜ®c tính nhÜ thu 
nhÆp phäi bao gÒm: (i) khoän tiŠn nhÆn ÇÜ®c trØ 
Çi khoän tiŠn dành cho tiŠn nhà và tiŠn ÇiŒn 
nÜ§c; c¶ng v§i (ii) khoän tiŠn tÓi Ça mà cÖ quan 
tr® cÃp an sinh xã h¶i có th‹ th¿c s¿ dành cho 
gia Çình trä tiŠn nhà và tiŠn ÇiŒn nÜ§c.   

• Nh»ng khoän tiŠn nhÆn ÇÜ®c ÇÎnh kÿ và có th‹ 
xác ÇÎnh ÇÜ®c, nhÜ tiŠn cÃp dÜ«ng và tiŠn giúp 
nuôi con, và nh»ng khoän giúp Ç« ho¥c quà 
t¥ng thÜ©ng xuyên nhÆn ÇÜ®c tØ nh»ng t° chÙc 
ho¥c tØ nh»ng ngÜ©i không ª chung nhà; 

• Toàn b¶ tiŠn lÜÖng thông thÜ©ng, tiŠn lÜÖng Ç¥c 
biŒt và tiŠn tr® cÃp cûa m¶t thành viên trong 
Quân L¿c.  

Thu nhÆp hàng næm không bao gÒm nh»ng khoän 
sau Çây:   

• Thu nhÆp tØ viŒc Çi làm cûa nh»ng ÇÙa con (k‹ 
cä con nuôi giùm) dÜ§i 18 tu°i; 

• SÓ tiŠn nhÆn ÇÜ®c Ç‹ chæm sóc cho nh»ng ÇÙa 
trÈ nuôi giùm ho¥c cho nh»ng ngÜ©i l§n nuôi 
giùm (thÜ©ng là nh»ng ngÜ©i tÆt nguyŠn, không 
phäi là thân nhân cûa gia Çình thuê nhà, không 
có khä næng sÓng m¶t mình);   

• Các khoän tiŠn trä luôn m¶t lÀn nhÆp vào tài sän 
cûa gia Çình, nhÜ tiŠn thØa k‰, tiŠn nhÆn ÇÜ®c tØ 
bäo hi‹m (bao gÒm các khoän tiŠn trä theo bäo 
hi‹m sÙc khÕe và tai nån và bäo hi‹m lao Ç¶ng), 
các khoän tiŠn l©i tØ ÇÀu tÜ chÙng khoán và các 
khoän tiŠn ÇŠn cho nh»ng thiŒt håi tài sän ho¥c 
cá nhân.  

• Các khoän tiŠn ÇÜ®c xác ÇÎnh rõ là dùng Ç‹ chi 
trä ho¥c Ç‹ bÒi hoàn cho chi phí y t‰ cûa bÃt cÙ 
ngÜ©i nào trong gia Çình;  

• Thu nhÆp cûa m¶t ngÜ©i giúp viŒc ª chung 
trong nhà, d¿a theo ÇÎnh nghïa cûa Çoån 5.403; 

• Toàn b¶ sÓ tiŠn tr® cÃp tài chánh dành cho h†c 
sinh sinh viên ÇÜ®c trä tr¿c ti‰p cho sinh viên 
h†c sinh Çó ho¥c trä cho trÜ©ng h†c; 

• TiŠn lÜÖng Ç¥c biŒt trä cho m¶t thành viên cûa 
gia Çình Çang phøc vø trong Quân L¿c ª vùng có 
nguy cÖ thÜÖng vong vì hÕa l¿c cûa ÇÎch quân; 

• Các khoän tiŠn nhÆn ÇÜ®c tØ nh»ng chÜÖng trình 
huÃn luyŒn do B¶ Gia CÜ và Phát Tri‹n ñô ThÎ 
tài tr®; 

• Các khoän tiŠn nhÆn ÇÜ®c bªi m¶t ngÜ©i có m¶t 
tình trång mÃt næng l¿c làm viŒc mà không ÇÜ®c 
tính t§i trong m¶t khoäng th©i gian hån ch‰ khi xét 
tính chÃt h¶i Çû ÇiŠu kiŒn và nhÆn ÇÜ®c tr® cÃp Thu 
NhÆp An Sinh Phø (SSI) bªi vì các khoän tiŠn Çó 
ÇÜ®c dành riêng Ç‹ dùng cho m¶t ChÜÖng Trình 
ñåt T§i Tình Trång T¿ Túc (PASS); 

• Các khoän tiŠn nhÆn ÇÜ®c bªi m¶t ngÜ©i tham 
gia nh»ng chÜÖng trình khác do công chúng tr® 
giúp mà khoän tiŠn Çó ÇÜ®c xác ÇÎnh rõ là dùng 
cho ho¥c bÒi hoàn cho nh»ng khoän chi tiêu liên 
hŒ (nhÜ mua thi‰t bÎ Ç¥c biŒt, quÀn áo, chi phí di 
chuy‹n, chi phí nh© ngÜ©i khác trông con, vân 
vân ...) và khoän tiŠn Çó ÇÜ®c trä v§i møc Çích 
duy nhÃt là Ç‹ cho ngÜ©i Çó có th‹ tham gia trong 
m¶t chÜÖng trình ÇÜ®c xác ÇÎnh rõ; 

• Các khoän tiŠn nhÆn ÇÜ®c tØ tiŠn lÜÖng trä cho 
dÎch vø cûa ngÜ©i thuê nhà. TiŠn lÜÖng Çó ª mÙc 
thÃp (không quá $200 m‡i tháng) và là sÓ tiŠn mà 
ngÜ©i thuê nhà ÇÜ®c trä Ç‹ giúp Ç« bán th©i gian 
cho PHA hay cho chû nhà v§i møc Çích tæng 
cÜ©ng phÄm chÃt sinh hoåt cûa khu gia cÜ. 
Nh»ng dÎch vø Çó có th‹ bao gÒm, nhÜng không 
gi§i hån trong vòng, nh»ng dÎch vø nhÜ canh 
phòng hÕa hoån, coi sóc hành lang, bäo trì sân 
cÕ, ÇiŠu h®p các sinh hoåt chung cûa nh»ng 
ngÜ©i thuê nhà, và phøc vø v§i tÜ cách m¶t thành 
viên trong h¶i ÇÒng quän lš cûa PHA. Không cÜ 
dân nào ÇÜ®c nhÆn hÖn m¶t khoän tiŠn lÜÖng loåi 
này trong cùng m¶t khoäng th©i gian;   

• Các khoän tiŠn lÜÖng và phúc l®i phø thiêm mà 
bÃt cÙ thành viên nào trong gia Çình nhÆn ÇÜ®c 
do s¿ tham gia trong nh»ng chÜÖng trình huÃn 
luyŒn có phÄm chÃt cûa chính quyŠn ti‹u bang 
ho¥c ÇÎa phÜÖng Ç‹ tìm công æn viŒc làm (k‹ cä 



nh»ng chÜÖng trình huÃn luyŒn không liên hŒ 
Ç‰n chính quyŠn ÇÎa phÜÖng) và huÃn luyŒn cho 
m¶t ngÜ©i trong gia Çình làm nhân viên n¶i trú 
trong ban quän trÎ. Các khoän tiŠn mà qui ÇÎnh 
này miÍn trØ phäi ÇÜ®c nhÆn khi tham gia nh»ng 
chÜÖng trình huÃn luyŒn có møc tiêu và chû Çích 
ÇÜ®c xác ÇÎnh rõ ràng, và chÌ ÇÜ®c miÍn trØ cho 
khoäng th©i gian mà thành viên cûa gia Çình 
tham gia trong chÜÖng trình huÃn luyŒn Ç‹ có 
công æn viŒc làm; 

• Khoän thu nhÆp tåm th©i, không tái diÍn ho¥c lÈ 
tÈ (k‹ cä quà t¥ng); 

• TiŠn bÒi thÜ©ng do m¶t chính phû ngoåi quÓc chi 
trä d¿a theo ÇÖn kiŒn mà nh»ng ngÜ©i tØng bÎ 
bách håi dÜ§i th©i ñÙc QuÓc Xã ÇŒ nåp chi‰u 
theo luÆt pháp cûa chính phû Çó;  

• Các khoän lÜÖng b‡ng nhiŠu hÖn con sÓ $480 
cho m‡i h†c sinh sinh viên 18 tu°i ho¥c l§n hÖn 
h†c toàn th©i gian (ngoåi trØ ngÜ©i ÇÙng ÇÀu gia 
Çình và ngÜ©i phÓi ngÅu);  

• Các khoän tiŠn tr® cÃp nhÆn con nuôi vÜ®t quá 
$480 cho m‡i ÇÙa trÈ ÇÜ®c nhÆn làm con nuôi; 

• Các khoän tiŠn ÇÎnh kÿ trä trÍ tØ nh»ng phúc l®i 
an sinh phø ÇÜ®c trä luôn m¶t lÀn ho¥c trä b¢ng 
nh»ng khoän tiŠn d¿ ki‰n m‡i tháng. 

• Các khoän tiŠn mà gia Çình nhÆn ÇÜ®c dÜ§i dång 
trä låi ho¥c trä b§t d¿a theo luÆt Ti‹u bang ho¥c 
ÇÎa phÜÖng dành cho các khoän thu‰ tài sän Çã 
trä cho ÇÖn vÎ cÜ trú; 

• Các khoän tiŠn mà m¶t cÖ quan cûa chính quyŠn 
Ti‹u bang trä cho gia Çình có ngÜ©i tÆt nguyŠn và 
Çang sÓng chung v§i gia Çình Ç‹ bù Ç¡p cho chi 
phí cûa nh»ng dÎch vø và thi‰t bÎ cÀn thi‰t Ç‹ cho 
ngÜ©i Çó cÜ ngø chung v§i gia Çình; ho¥c 

• Các khoän tiŠn mà bÃt cÙ luÆt lŒ nào khác cûa 
Liên Bang có nói rõ là không tính là thu nhÆp khi 
xác ÇÎnh tính chÃt h¶i Çû ÇiŠu kiŒn ho¥c các phúc 
l®i d¿a theo m¶t loåi hình cûa nh»ng chÜÖng 
trình tr® giúp có bao gÒm s¿ tr® giúp d¿a theo bÃt 
cÙ chÜÖng trình nào mà các khoän miÍn trØ Çó 
ÇÜ®c Ãn ÇÎnh.  

 
 
 

Các Khoän TiŠn ñÜ®c MiÍn Tính Là  
Thu NhÆp Khác 

Nh»ng Khoän MiÍn TrØ Thu NhÆp Do Chính Phû 
Liên Bang Qui ñÎnh-- 
Nh»ng khoän miÍn trØ luÆt ÇÎnh sau Çây áp døng 
cho nh»ng chÜÖng trình có s¿ tr® giúp cûa HUD và 
nh»ng chÜÖng trình khác cûa chính phû: 

• Giá trÎ cûa phÀn dành riêng d¿a theo qui ÇÎnh cûa 
ñåo LuÆt Phi‰u Th¿c PhÄm næm 1977. 

• Các khoän tiŠn trä cho nh»ng ngÜ©i tình nguyŒn 
d¿a theo ñåo LuÆt Tình NguyŒn Phøc Vø QuÓc 
N¶i næm 1973. 

• Các khoän tiŠn nhÆn ÇÜ®c d¿a theo ñåo LuÆt vŠ 
Vø Giäi Quy‰t Các ñÖn KiŒn Cûa NgÜ©i Bän ñÎa 
Alaska (tiŠn m¥t bao gÒm tiŠn lãi hiŒn kim cûa c° 
phÀn nhÆn ÇÜ®c tØ m¶t Công Ty Bän ñÎa và cûa 
trái phi‰u nhÆn ÇÜ®c tØ m¶t Công Ty Bän ñÎa Ç‰n 
mÙc mà các khoän tiŠn Çó t°ng c¶ng không vÜ®t 
quá $2,000 m‡i næm) 

• Khoän thu nhÆp có ÇÜ®c tØ m¶t sÓ ÇÃt Çai biên t‰ 
thÃp cûa chính phû Hoa Kÿ ÇÜ®c Ç¥t vào chÜÖng 
trình thác quän cho m¶t sÓ b¶ t¶c Da ñÕ 

• Khoän thu nhÆp tØ ChÜÖng Trình Tr® CÃp Næng 
LÜ®ng Gia CÜ 

• Các khoän tiŠn nhÆn ÇÜ®c theo các chÜÖng trình 
ÇÜ®c tài tr® chi‰u theo ñåo LuÆt vŠ H®p Tác 
HuÃn NghŒ (ñåo LuÆt ñÀu TÜ L¿c LÜ®ng Lao 
ñ¶ng næm 1998) 

• Khoän thu nhÆp có ÇÜ®c tØ s¿ chi trä các ngân 
khoän cho NgÜ©i Da ñÕ ª LÜu V¿c Sông Grand 
cûa Ottawa. Khoän tiŠn $2,000 ÇÀu tiên cûa c° 
phÀn ÇÀu ngÜ©i nhÆn ÇÜ®c tØ các ngân khoän bÒi 
thÜ©ng d¿a theo phán quy‰t cûa Ñy H¶i ñ¥c 
Trách ñÖn KiŒn Cûa NgÜ©i Da ñÕ ho¥c cûa Tòa 
Án ñòi BÒi ThÜ©ng Liên Bang, tiŠn l©i cûa các cá 
nhân ngÜ©i gÓc Da ñÕ trong các chÜÖng trình 
thác quän hay trong ÇÃt Çai bÎ hån ch‰, bao gÒm 
khoän tiŠn $2,000 ÇÀu tiên m‡i næm mà ngÜ©i Da 
ñÕ nhÆn ÇÜ®c tØ các ngân khoän có ÇÜ®c tØ tiŠn 
l©i trong các chÜÖng trình thác quän hay tØ ÇÃt Çai 
bÎ hån ch‰ 

• Các khoän tiŠn h†c b‡ng ÇÜ®c tài tr® d¿a theo 
ñiŠu IV cûa ñåo LuÆt Giáo Døc Cao ñ£ng næm 
1965, bao gÒm chÜÖng trình Làm ViŒc Trong Khi 
H†c cûa chính phû Liên bang ho¥c các chÜÖng 



trình Giúp ñ« H†c Sinh Sinh Viên cûa CÖ Quan 
Phø Trách Các VÃn ñŠ Liên Quan ñ‰n NgÜ©i Da 
ñÕ (BIA) 

• Các khoän tiŠn nhÆn ÇÜ®c tØ nh»ng chÜÖng trình 
ÇÜ®c tài tr® d¿a theo ñiŠu V cûa ñåo LuÆt vŠ 
NgÜ©i MÏ Cao Niên næm 1985 

• Các khoän tiŠn nhÆn ÇÜ®c k‹ tØ ngày 1 tháng 
giêng næm 1989 tØ Quï Hòa Giäi Hóa ChÃt Da 
Cam ho¥c tØ bÃt cÙ quï nào khác ÇÜ®c thi‰t lÆp 
bªi Quï Hòa Giäi Hóa ChÃt Da Cam.  

• Các khoän tiŠn nhÆn ÇÜ®c d¿a theo ñåo LuÆt vŠ 
Giäi Quy‰t Các ñÖn KiŒn Cûa NgÜ©i Da ñÕ ª 
Ti‹u Bang Maine næm 1980 

• Giá trÎ cûa bÃt cÙ viŒc chæm sóc trÈ em nào ÇÜ®c 
cung cÃp ho¥c s¡p x‰p d¿a theo ñåo luÆt næm 
1990 vŠ Ngân Khoän Tài Tr® Nguyên KhÓi dành 
cho S¿ Chæm Sóc và Phát Tri‹n cûa TrÈ Em 

• Các khoän tiŠn hoàn trä cho tín døng thu‰ Çánh 
vào sÓ thu nhÆp tØ làm viŒc (Earned income tax 
credit hay EITC) nhÆn ÇÜ®c k‹ tØ ngày 1 tháng 
giêng næm 1991 

• Các khoän tiŠn do Ñy H¶i ñ¥c Trách ñÖn KiŒn 
ñòi BÒi ThÜ©ng Cûa NgÜ©i Da ñÕ trä cho Liên 
HiŒp B¶ T¶c và Nhóm NgÜ©i cûa QuÓc Gia Da 
ñÕ Yakima ho¥c cho B¶ T¶c Apache ª Khu Bäo 
TÒn NgÜ©i ña ñÕ Mescalero   

• Các khoän tiŠn trä cho nh»ng ngÜ©i tham gia 
chÜÖng trình AmeriCorp d¿a theo ñåo LuÆt Phøc 
Vø QuÓc Gia và C¶ng ñÒng næm 1990 

• BÃt cÙ khoän tr® cÃp nào trä cho m¶t ÇÙa bé m¡c 
bŒnh c¶t sÓng spina bifida mà là con cûa m¶t c¿u 
chi‰n binh tØng tham chi‰n ª ViŒt Nam 

• BÃt cÙ khoän tiŠn bÒi thÜ©ng nào trä cho nån 
nhân cûa t¶i phåm d¿a theo ñåo LuÆt vŠ Nån 
Nhân cûa T¶i Phåm 

• Các khoän tiŠn tr® cÃp và lÜÖng b‡ng trä cho 
nh»ng ngÜ©i tham gia trong nh»ng chÜÖng trình 
ÇÜ®c th¿c hiŒn d¿a theo ñåo LuÆt næm 1998 vŠ 
ñÀu TÜ L¿c LÜ®ng Lao ñ¶ng  

 

 

 

ViŒc MiÍn Tính Khoän Thu NhÆp TØ Làm 
ViŒc Dành Cho M¶t SÓ NgÜ©i Có Khuy‰t 
TÆt Thu¶c Gia ñình Tham Gia ChÜÖng 
Trình Gia CÜ Công C¶ng và ChÜÖng 
Trình L¿a Ch†n NÖi CÜ Trú 
Có nh»ng khoän tiŠn së ÇÜ®c miÍn không tính Ç‰n khi 
xác ÇÎnh sÓ tiŠn thuê nhà cûa m¶t gia Çình h¶i Çû ÇiŠu 
kiŒn trong m¶t khoäng th©i gian nhÃt ÇÎnh. M¶t gia Çình 
h¶i Çû ÇiŠu kiŒn là gia Çình mà s¿ gia tæng cûa sÓ thu 
nhÆp hàng næm phát xuÃt tØ nh»ng trÜ©ng h®p sau Çây: 
 

• M¶t ngÜ©i trong gia Çình Çi làm sau khi Çã bÎ thÃt 
nghiŒp ít nhÃt 12 tháng trÜ§c ngày có viŒc làm; 

• Có khoän thu nhÆp m§i hay thu nhÆp ÇÜ®c gia 
tæng nh© tham gia m¶t chÜÖng trình t¿ túc kinh t‰ 
ho¥c m¶t chÜÖng trình Çào tåo Ç‹ có viŒc làm; 

• Có khoän thu nhÆp m§i hay thu nhÆp ÇÜ®c gia 
tæng trong lúc nhÆn Tr® CÃp Tåm Th©i Cho 
Nh»ng Gia ñình Có Nhu CÀu (TANF) ho¥c trong 
vòng 6 tháng sau Çó. 

Trong 12 tháng ÇÀu tiên sau khi m¶t thành viên gia Çình 
h¶i Çû ÇiŠu kiŒn b¡t ÇÀu làm viŒc, 100 phÀn træm cûa 
khoän gia tæng phø thiêm cûa ngÜ©i Çó së ÇÜ®c miÍn 
không tính vào sÓ thu nhÆp hàng næm. Khoän gia tæng 
phø thiêm là con sÓ có ÇÜ®c sau khi lÃy sÓ thu nhÆp tØ 
làm viŒc hiŒn tåi trØ Çi sÓ thu nhÆp trÜ§c khi ngÜ©i Çó 
b¡t ÇÀu làm viŒc.   

Trong 12 tháng thÙ nhì tính g¶p chung låi sau ngày b¡t 
ÇÀu công viŒc ÇÀu tiên, 50 phÀn træm cûa khoän gia tæng 
phø thiêm së ÇÜ®c miÍn không tính vào sÓ thu nhÆp 
hàng næm.   

T°ng c¶ng th©i gian ÇÜ®c hÜªng quyŠn l®i này không 
ÇÜ®c vÜ®t quá 48 tháng cho cä Ç©i. 

Xin LÜu Ý: ñiŠu trên chÌ áp døng cho chÜÖng trình 
Gia CÜ Công C¶ng mà thôi. Thay vì áp døng s¿ miÍn 
tính nhÜ th‰, PHA có th‹ ÇŠ nghÎ thành lÆp TrÜÖng Møc 
Ti‰t KiŒm Cá Nhân (ISA) cho nh»ng gia Çình h¶i Çû 
ÇiŠu kiŒn. N‰u ÇÜ®c ÇŠ nghÎ, gia Çình liên hŒ có quyŠn 
l¿a ch†n tham gia hay không tham gia. 

 

 

 

 



Các khoän khÃu trØ tØ Thu NhÆp là gì? 
Các khoän khÃu trØ là nh»ng khoän tiŠn ÇÜ®c trØ Çi tØ 
Thu NhÆp Hàng Næm cûa gia Çình Ç‹ cho ra sÓ Thu NhÆp 
ñã ñÜ®c ñiŠu ChÌnh. Có hai loåi khÃu trØ: luÆt pháp qui 
ÇÎnh phäi khÃu trØ và t¿ PHA cho phép khÃu trØ.  

KhÃu TrØ LuÆt ñÎnh: 
• $480 cho m‡i thành viên cûa gia Çình (trØ ngÜ©i 

ÇÙng ÇÀu gia Çình ho¥c ngÜ©i phÓi ngÅu) dÜ§i 
18 tu°i ho¥c còn Çi h†c ho¥c có khuy‰t tÆt 

• $400 gia Çình già ho¥c gia Çình có khuy‰t tÆt 
• T°ng sÓ các khoän sau Çây cho Ç‰n mÙc t°ng sÓ 

Çó vÜ®t quá 3% thu nhÆp hàng næm cûa gia Çình: 
- Chi phí y t‰ không ÇÜ®c bÒi hoàn cûa bÃt 

cÙ gia Çình già ho¥c gia Çình khuy‰t tÆt   
- Các khoän chi phí không ÇÜ®c bÒi hoàn 

liên quan Ç‰n viŒc thuê ngÜ©i chæm nom 
h®p lš và mua s¡m døng cø phø tr® cho 
ngÜ©i trong gia Çình khuy‰t tÆt Ç‹ ngÜ©i 
trong gia Çình Çó có th‹ Çi làm. Khoän 
khÃu trØ này không ÇÜ®c vÜ®t quá sÓ thu 
nhÆp nhÆn ÇÜ®c.  

• Các khoän chi phí h®p lš dành cho viŒc coi 
sóc trÈ em (trÈ em dÜ§i 13 tu°i) Ç‹ cho m¶t 
ngÜ©i trong gia Çình Çi làm ho¥c Çi h†c. 

Các Khoän KhÃu TrØ Ngoài Phåm Vi LuÆt 
ñÎnh (ChÌ Áp Døng Cho ChÜÖng Trình Gia 
CÜ Công C¶ng):  
Các cÖ quan gia cÜ công c¶ng (PHA) có th‹ quy‰t ÇÎnh 
áp døng nh»ng khoän khÃu trØ khác nhÜng nên hi‹u 
r¢ng B¶ Gia CÜ không cung cÃp thêm bÃt cÙ tr® cÃp 
ÇiŠu hành nào và PHA phäi thi‰t lÆp m¶t chính sách 
thành væn cho nh»ng khoän khÃu trØ Çó. 
 
Nh»ng ñiŠu LŒ Khác 
ViŒc MiÍn TrØ Cho TrÜ©ng H®p Khó Khæn: Các cÖ 
quan gia cÜ công c¶ng (PHA) phäi miÍn áp døng qui ÇÎnh 
vŠ tiŠn thuê nhà hàng tháng tÓi thi‹u ÇÓi v§i nh»ng gia Çình 
không th‹ trä n°i vì g¥p phäi nh»ng khó khæn tài chánh 
ÇÜ®c mô tä trong các chính sách thành væn cûa PHA .  

B¶ Gia CÜ và Phát Tri‹n ñô ThÎ (HUD) có xác ÇÎnh m¶t 
sÓ trÜ©ng h®p tåo thành tình trång khó khæn nhÜ sau: 

• TØ trä tiŠn thuê nhà loåi tiŠn thuê cÓ ÇÎnh 
chuy‹n sang tiŠn thuê d¿a trên thu nhÆp vì g¥p 
khó khæn.  

• M¶t gia Çình trä tiŠn thuê loåi cÓ ÇÎnhcó th‹ yêu 
cÀu vào bÃt cÙ lúc nào Ç‹ Ç°i sang trä tiŠn thuê 
nhà loåi d¿a trên thu nhÆp (trÜ§c kÿ hån hàng 
næm khi ngÜ©i thuê ÇÜ®c cho ch†n l¿a trä loåi 
tiŠn thuê nào) n‰u gia Çình không có khä næng 
trä tiŠn thuê loåi cÓ ÇÎnh vì g¥p khó khæn tài 
chánh. PHA phäi có nh»ng chính sách thành 
væn vŠ viŒc xác ÇÎnh khi nào thì viŒc trä tiŠn 
thuê cÓ ÇÎnh là m¶t khó khæn tài chánh ÇÓi v§i 
gia Çình ngÜ©i thuê. 

• N‰u PHA xét thÃy r¢ng gia Çình Çó không th‹ 
trä tiŠn thuê loåi cÓ ÇÎnh vì khó khæn tài chánh, 
PHA phäi lÆp tÙc cho phép chuy‹n sang trä tiŠn 
thuê loåi d¿a trên thu nhÆp. PHA cÀn phäi hoàn 
tÃt viŒc xem xét trong m¶t khoäng th©i gian h®p 
lš sau khi có s¿ yêu cÀu cûa gia Çình Çó. 

• Các chính sách cûa PHA vŠ viŒc xác ÇÎnh khi nào 
thì viŒc trä tiŠn thuê nhà loåi cÓ ÇÎnh là m¶t khó 
khæn tài chánh phäi nói rõ là tình trång khó khæn 
tài chánh bao gÒm nh»ng tình huÓng sau Çây: 

• Thu nhÆp cûa gia Çình bÎ sút giäm vì tình huÓng 
thay Ç°i, bao gÒm viŒc mÃt viŒc làm, gi© làm ít 
Çi, gia Çình có ngÜ©i tº vong, sÓ tiŠn ki‰m ÇÜ®c 
ho¥c các khoän tr® giúp khác bÎ mÃt Çi ho¥c bÎ 
giäm thi‹u;  

• Vì tình huÓng thay Ç°i cho nên có s¿ gia tæng 
trong các khoän chi tiêu cûa gia Çình dành cho 
chi phí y t‰, chæm sóc trÈ em, giao thông, giáo 
døc, ho¥c nh»ng hång møc tÜÖng t¿; và     

• Nh»ng tình huÓng khác mà PHA xét thÃy là 
thích Çáng.   

MÙc TÓi ña Cûa Gánh N¥ng TiŠn Thuê Nhà 
Ban ñÀu (ChÌ Áp Døng Cho ChÜÖng Trình 
L¿a Ch†n NÖi CÜ Trú) PhÀn tiŠn mà gia Çình phäi 
trä không ÇÜ®c vÜ®t quá mÙc 40% cûa sÓ thu nhÆp Çã 
ÇÜ®c ÇiŠu chÌnh cûa gia Çình khi gia Çình Çó m§i d†n vào 
ho¥c kš h®p ÇÒng thuê nhà có s¿ tr® giúp ÇÀu tiên cho 
cæn h¶. MÙc tÓi Ça cûa gánh n¥ng tiŠn thuê nhà ban ÇÀu 
chÌ áp døng trong trÜ©ng h®p tiŠn thuê g¶p cûa cæn h¶ 
ÇÜ®c ch†n n¢m ª mÙc cao hÖn sÓ tiŠn tiêu chuÄn phäi trä. 

TiŠn Nhà Loåi CÓ ñÎnh (ChÌ Áp Døng Cho 
ChÜÖng Trình Gia CÜ Công C¶ng):   Hàng næm 
vào lúc tái xác nhÆn, gia Çình thuê nhà phäi ÇÜ®c cho 
l¿a ch†n là së trä tiŠn thuê nhà loåi cÓ ÇÎnh hay loåi d¿a 
theo thu nhÆp. N‰u gia Çình ch†n trä tiŠn thuê loåi cÓ 
ÇÎnh thì PHA (n‰u muÓn) có th‹ tái xác nhÆn thu nhÆp 



cûa gia Çình Çó m‡i ba næm m¶t lÀn thay vì m‡i næm 
m¶t lÀn. Thành phÀn gia Çình phäi ÇÜ®c tái xác nhÆn 
hàng næm. TiŠn thuê nhà loåi cÓ ÇÎnh ÇÜ®c cæn cÙ vào 
tiŠn thuê trên thÎ trÜ©ng cûa m¶t cæn h¶ tÜÖng ÇÜÖng 
trong thÎ trÜ©ng cho thuê nhà không có s¿ tr® giúp và së 
không tæng hay giäm khi có s¿ thay Ç°i trong sÓ thu 
nhÆp. BÃt cÙ lúc nào gia Çình cÛng có th‹ yêu cÀu 
chuy‹n sang trä tiŠn thuê nhà loåi d¿a theo thu nhÆp n‰u 
g¥p phäi tình huÓng khó khæn vŠ m¥t tài chánh. 

Nh»ng biŒn pháp ch‰ tài cûa Sª An Sinh Xã 
H¶i: N‰u sª an sinh xã h¶i c¡t giäm khoän tiŠn tr® cÃp 
xã h¶i vì có s¿ gian lÆn cûa m¶t ngÜ©i trong gia Çình 
liên quan Ç‰n chÜÖng trình tr® cÃp xã h¶i ho¥c vì có s¿ 
bÃt tuân hành ÇÓi v§i nh»ng Çòi hÕi vŠ viŒc t¿ túc kinh 
t‰, PHA vÅn phäi bao gÒm khoän tiŠn bÎ c¡t giäm Çó 
trong Khoän Thu NhÆp Hàng Næm ÇÜ®c dùng Ç‹ tính 
t°ng sÓ tiŠn mà ngÜ©i thuê phäi trä. 

Tài LiŒu Tham Khäo 
LuÆt: 

• ñåo LuÆt Gia CÜ Næm 1937, 42 USC 1437, và 
các luÆt liên hŒ Çã ÇÜ®c sºa Ç°i và b° sung 

 
Qui ñÎnh: 

• Nh»ng ñòi HÕi T°ng Quát cûa ChÜÖng Trình 
HUD; Các TrÜ©ng H®p ñÜ®c Xin MiÍn Áp 
Døng, 24 CFR PhÀn 5 

• ViŒc Thu NhÆn và CÜ Trú, Gia CÜ Công C¶ng, 
24 CFR PhÀn 960 

• Tr® Giúp Cho Nh»ng NgÜ©i Thuê Nhà Loåi 
ñiŠu Khoän SÓ 8: ChÜÖng Trình L¿a Ch†n NÖi 
CÜ Trú, 24 CFR PhÀn 982 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Xác ÇÎnh SÓ Thu NhÆp ñã ñÜ®c ñiŠu ChÌnh 
trong Các ChÜÖng Trình HUD Phøc Vø Cho 
Nh»ng NgÜ©i Có Khuy‰t TÆt: Yêu cÀu Áp Døng 
Các Khoän KhÃu TrØ B¡t Bu¶c ÇÓi v§i M¶t SÓ 
Nh»ng Chi Phí; và Khoän MiÍn Tính Là Thu 
NhÆp dành cho SÓ Thu NhÆp TØ Làm ViŒc, 66 
FR 6218, ban hành ngày 19 tháng 1, 2001; 24 
CFR Các PhÀn 5, 92,và nh»ng phÀn liên hŒ (b¡t 
ÇÀu có hiŒu l¿c tØ ngày 20 tháng 4, 2001) 

Thông Cáo: 
• ‘Nh»ng Khoän TiŠn Mà Theo LuÆt Pháp Liên 

Bang CÀn Phäi MiÍn Tính Là Thu NhÆp’  
Thông Cáo 66 FR 4669, 20 tháng 4, 2001 

• ‘Cäi ThiŒn ViŒc Khai báo và Tính Toán SÓ Thu 
NhÆp trong ChÜÖng Trình Gia CÜ’ Thông Cáo 
PIH 2001-15, ban hành ngày 2 tháng 5, 2001 

• Nh»ng Câu HÕi ThÜ©ng ñÜ®c Nêu Ra vŠ Qui 
ñÎnh Liên Quan ñ‰n S¿ Thu NhÆn và CÜ Ngø: 
http://www.hud.gov/offices/pih/phr/about/ao_faq2.cfm# 
2c 

ñ‹ Bi‰t Thêm Nh»ng Thông Tin Khác: 
Xin liên låc v§i CÖ Quan Gia CÜ Công C¶ng (PHA) 
trong khu v¿c cûa quí vÎ. Ngoài ra, quí vÎ có th‹ tìm 
thÃy nh»ng thông tin vŠ các chÜÖng trình cûa HUD 
trong trang nhà cûa HUD trên Internet ª ÇÎa chÌ 
http://www.hud.gov ho¥c g†i ÇiŒn thoåi cho Trung 
Tâm Thông Tin cûa Væn Phòng Gia CÜ Công C¶ng 
và NgÜ©i Da ñÕ ª sÓ 1-800-955-2232. 

 


