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धेरै मानिसहरूलाई ऋणको "कट्टी" को गणणा करयोग्य आम्दािीको रूपमा हुि सक्छ भन्िे कुरा थाहा हुुँदैि। जब आम्दािी 
करयोग्य हुन्छ तपाईंले यसलाई IRS मा ररपोर्ट गिुटपछट। धेरैजसो समय तपाईंले कार, घर वा अन्य निजी वस्तुहरू खररद गिटको 
लागग ऋण निकालेको रकमलाई पुि: भुक्ताि गिुटपिे हुिाले यसलाई आम्दािीको रूपमा गणिा गररुँदैि। तपाईंल ेऋण नतिट 
सक्िुहुन्ि र कम्पिील ेकट्टी गछट  भिे तपाईंल ेनतिट िसकेको रकमलाई करयोग्य आम्दािी मान्ि सककन्छ। कम्पिील ेकट्टी 
गरेको ऋणलाई रद्द गररएको ऋण भनिन्छ।  

रद्द गररएको ऋणले मेरा करहरूमा कसरी प्रभाव पार्छ?  

ऋणदाताले तपाईंको बन्धकी, के्रडिर् कािट वा ववद्याथी ऋण अन्तगटतको ऋण रद्द गछट  भिे तपाईंल ेकर फाराम प्राप्त गिट सक्िहुुन्छ 

(फाराम 1099-C)। यो फारामल ेरद्द गररएको ऋण रकम र यो रद्द गररएको ममनतको ररपोर्ट बिाउुँछ।  

तपाईंले फाराम 1099-C प्राप्त गिुटहुन्छ भिे तपाईंल ेआफ्िा करहरू दायर गरेपनछ यसको प्रयोग गिुटहुिेछ। तपाईंल ेआफ्िो कर 

कफतीमा "अन्य आम्दािी" अन्तगटतको रद्द गररएको करयोग्य ऋण रकम प्रववष्र् गिुटहुन्छ।  

तपाईं "बहहष्करण" को लागग योग्य ठहररिहुुन्छ भिे तपाईंल ेरद्द गररएको ऋणलाई आम्दािीको रूपमा गणता गिुटपदैि। तपाईं 

बहहष्करणको लागग योग्य ठहररिहुुन्छ भिे तपाईंल ेIRS फाराम 892 को प्रयोग गरी यसलाई आफ्िो कर कफतीमा दाबी गिुटहुन्छ।  

म बहहष्करणको लागग कसरी योग्य ठहररन्रु्?  

बहहष्करणहरू मभन्ि-मभन्ि प्रकारका छि।् उदाहरणका लागग र्ाुँर् पल्रे्को वा तपाईंको 2007-2016 को घर बन्धकी ऋणलाई माफ 

गररएको कारणल ेतपाईंको ऋणलाई रद्द गररयो भिे तपाईं बहहष्करणको लागग योग्य ठहररि सक्िहुुन्छ। ऋणलाई रद्द गररुँदा तपाईं 

हदवामलयापिमा हुिहुुन््यो भिे पनि तपाईं बहहष्करणको लागग योग्य ठहररि सक्िहुुन्छ। हदवामलयापि भिेको तपाईंका 
सम्पत्ततहरूको मलू्य तपाईंल ेनतिट बाुँकी ऋण रकम भन्दा कम भएको अवस्था हो। यसको अथट तपाईंल ेस्वाममतव गरेका प्रतयेक एकल 

वस्तलुाई बेच्िहुुन्छ भिे पनि यो तपाईंका सब ैऋणहरू नतिटको लागग पयाटप्त हुिेछैि। 

हिवाललयापन बहहस्करण भनेको के हो? 

तपाईं ऋणलाई रद्द गररएको बेला हदवामलयापिमा हुिुहुन््यो भिे तपाईंले रद्द गररएको ऋण (तपाईं हदवामलयापिमा रहेको 
रकमसम्मका लागग) का लागग करहरू नतिुट पदैि। 

हदवामलयापि बहहष्करण तपाईंको ऋणलाई माफ गिुटभन्दा ठीक अगाडि तपाईंले नतिट बाुँकी रकम तथा तपाईंले स्वाममतव गरेका 
सबै सम्पत्ततहरूमा देखखन्छ। तपाईंको मामसक आम्दािी तथा खर्टहरूलाई ध्याि हदुँइदैि। 

हिवाललयापनको उिाहरण 

म्यारी ले सेप्रे्म्बरमा आफ्िो $6,000 के्रडिर् कािट रकम लाई हहसाबममलाि गिटको लागग $1,000 नतरेरि।् अको फेब्रअुरीमा म्यारील े

आफ्िो के्रडिर् कािट कम्पिीबार् उिल े$5,000 ऋणलाई सेप्रे्म्बर 30 मा रद्द गरेकी गथइि ्भन्िे कुरा देखाउिे IRS फाराम 1099-C प्राप्त 
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गररि।् म्यारील ेयसमा कर नतिे कुरालाई हर्ाउि सक्ि ेिसक्िे हेिटको लागग रद्द हुिभुन्दा ठीक अगाडि उिले आफ्िो ववततीय 

अवस्थाको ववर्ार गिुटपछट। 

सेप्टेम्बर 29 मा म्यारीका ववत्तहरू 

स्वालमत्वका सम्पत्त्तहरू ततनछ बााँकी ऋणहरू 

कार                                       $2,000 अस्पतालको बबल                   $   500 

कपिा तथा घरायसी सामािहरू       $1,000 के्रडिर् कािट                    $6,000 

िगद                                        $  500  

कूल सम्पत्त्तहरू                                     $3,500 कूल ऋणहरू                                     $6,500 

म्यारीसुँग भएका सम्पत्ततहरू भन्दा उिको ऋणका लागग नतिट बाुँकी रकम बढी छ। सेप्रे्म्बर 29 मा म्यारी $3,000 ($6,500 घर्ाउ 

$3,500) ले हदवामलयापि भइि।् म्यारीले $3,000 लाई फाराम 1099-C मा ररपोर्ट गररएको आम्दािीबार् निकाल्ि सत्क्छि।्उिले रद्द 

गररएको ऋणको $2,000 लाई आफ्िो आम्दािीमा थप्िपुछट।  

हिवाललयापनका लागग सुझावहरू 

तपाईं आफ्िा ऋणहरू वास्तवम ैकनत गथए भन्िे कुरामा नित्चर्त हुिहुुन्ि भिे यो तपाईंको के्रडिर् ररपोर्ट प्राप्त गिटमा सहयोगी 
हुिसक्छ। नि:शलु्क प्रनतमलवप प्राप्त गिटका लागग annualcreditreport.com मा जािहुोस ्वा 1.877.322.8228 मा फोि गिुटहोस।्  

न्यिू आय भएका करदाताहरूल ेकेही अिलाइि कर सफ्र्वयेर नि:शलु्क प्रयोग गिट सक्छि।् मेरा नि:शलु्क करहरू, 

myfreetaxes.com, ले तपाईंलाई रद्द गररएको ऋणको प्रनतवेदि गरी हदवामलयापि बहहष्करणको दावी गिटमा मद्दत गिट सक्छि।् 

तपाईं irs.gov/freefileमा पनि जाि सक्िहुुन्छ। IRS फ्री फाइलले नि:शलु्क कर सफ्र्वेयर उपलब्ध गराउिे निजी कम्पिीहरूसुँग ससंगट 
गछट। प्रतयेक कम्पिील ेआफ्िो स्वयकंो आय सीमा तोक्छि ्र केहीले राज्यको कर कफती अिसुार शलु्क नतछटि।् 

मैले थप जानकारी कहााँ प्राप्त गनछ सक्रु्? 

IRS प्रकाशि 4681, रद्द गररएका ऋण, प्रनतबन्ध, पिुस्वाटममतव तथा  तयागहरू अिलाइि irs.govमा छि।् तपाईंल ेअिलाइि 

taxpayeradvocate.irs.gov र vtlawhelp.orgमा पनि जािकारी फेला पािट सक्ििहुुन्छ। 

IRS ले रद्द गररएका ऋणमा तपाईंल ेकरहरू नतिट बाुँकी छ भन्छ भिे हामीले मद्दत गिट सक्छौं। तपाईंलाई IRS वववाद वा ऋणमा मद्दत 

आवचयक परेको खण्िमा भमटन्र् काििूी सहायता (Vermont Legal Aid) लाई 1.800.889.2047 मा फोि गिुटहोस ्वा vtlawhelp.orgमा 
जािहुोस।्  

तपाईंलाई आपतकालीि ववपत्तत पर यो भिे IRS करदाता मध्यस्थ सेवालाई 1.877.777.4778 मा फोि गिुटहोस।्  
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