
ለራስዎ የቆሻሻ መጫኛ ለመክፈል ያለውን 
የታክስ ክሬዲት ማግኘት ይፈልጋሉ? 

 

ስለዚህ ሃብት ይወቁ። 
ነዋሪዎች ቆሻሻቸውን ዲስትሪክቱ ከሚያነሳላቸው ይልቅ በግል ድርጅት ሲያስነሱ 
ከአመታዊ የንብረት ታክሶቻቸው ላይ $113 የሚሆን ቅናሽ ሊያገኙ ይችላሉ። ይህ መጠን 
በየዓመቱ ይለዋወጣል። 

 
ይህ ክሬዲት የቆሻሻ ክሬዲት ሲባል የቀረበውም በታክስ እና ገቢ ቢሮ ነው። 

 

ብቁ መሆንዎን ያረጋግጡ።  
እነዚህ ሁሉ መግለጫዎች እውነተኛ ከሆኑ እርስዎ ብቁ ነዎት፡ 

● የሚኖሩበት ቤት የራስዎ ከሆነ። 

● ለእርስዎ የዲሲ ቤት የ Homestead ቅነሳ ያገኛሉ። ለማረጋገጥ በጣም የቅርብ 
የሆነውን የንብረት ታክስ ክፍያ ይፈትሹ። 

● እርስዎ፣ የቤትዎ ባለቤቶች ህብረት ወይም የእርስዎ ተጋሪ ቦርድ ቆሻሻዎትን 
ለመሰብሰብ ለግል ድርጅት ይከፍላሉ።  

 

ያመልክቱ።  
1. በነጠላ ቤተሰብ ወይም ኮንዶ ውስጥ የሚኖሩ ከሆነ የቤት ለቤት ቅነሳ ያግኙ እና 
ለግል ቆሻሻ ማጠራቀሚያ ይህንን ክሬዲት ማግኘት አለብዎት። እርግጠኛ ለመሆን 
የማርች የንብረት ታክስ ክፍያዎን ማረጋገጥ ይችላሉ። ክሬዲቱን እያገኙ ካልሆነ፣ ወደ 
mytax.dc.gov ይሂዱና ወደ “ቋሚ ንብረት”> “ሁሉም የቋሚ ንብረት ተግባራት” 
ወደሚለው ይሂዱ። ከዛም ንብረትዎን ይፈልጉ እና ወደ ታክስ እና ገቢ ቢሮ መልእክት 
ይላኩ። ማጠቃለል የሚፈልጉት፡ 

○ የቤትዎን አድራሻ 

○ ለእያንዳንዱ ክፍል የስኩዌር ቅጥያ ክፍል። የእርስዎን ባለ 8 ቁጥር SSL እዚህ 
ይፈልጉ (ከላይ በኩል “በስኩዌር ቅጥያ ክፍል (SSL) ይፈልጉ” የሚለውን ጠቅ 
ማድረግ አለብዎት)። 

https://www.frontdoor.dc.gov/homestead-deduction
https://dcatlas.dcgis.dc.gov/mar/


○ የቆሻሻ ውልዎ ወይም የአሁኑ ደረሰኝ ቅጂ። 

2. በጋራ መኖሪያ (co-op) ውስጥ የሚኖሩ ከሆነ እና የቤት ለቤት ቅነሳ ከተቀበሉ፣ 
የእርስዎ የጋራ መኖሪያ (co-op) ቦርድ በህብረት ስራ የቤት ለቤት ፕሮግራም በኩል 
ለአጠቃላይ ህብረት ስራ ብቁነትዎን ያድሳል። 

 
በማንኛውም ጊዜ ማመልከት ይችላሉ። 

 

ተጨማሪ መረጃ ይሰብስቡ። 

ካመለከትኩ በኋላ ምን ይፈጠራል? 
1. እኛ—የዲሲ መንግስት— በ 30 ቀናት ውስጥ ደብዳቤዎትን እንገመግማለን። 
2. ተቀባይነት ካገኙ፣ ክሬዲትዎ የንብረት ታክስዎ ላይ እንደሚተገበር የሚገልጽ 
የማረጋገጫ ኢሜይል ወይም ደብዳቤ ይደርስዎታል። ይህንን ንጥል በእርስዎ ክፍያ 
ላይ አያዩትም ነገር ግን በአንድ ክፍያ አጠቃላይ መጠኑ በ $56 መቀነስ አለበት። 

ተቀባይነት ካላገኙ፣ የተከለከሉበትን ምክንያት የሚገልጽ ኢሜይል ወይም ደብዳቤ እና 
ዳግም ለክሬዲቱ ለማመልከት ያሉትን ደረጃዎች እንልክልዎታለን። ዳግም ለማመልከት 
30 ቀናት አለዎት። 

ሁሉም ብቁ አመልካቾች ክሬዲቱን ያገኛሉ? 
አዎ 

ማወቅ ያለብኝ ተጨማሪ መስፈርቶች አሉ? 
የቆሻሻ ክሬዲት ካርድ ለመቀበል፣ መጀመሪያ ለቤት ለቤት ቅነሳ ተቀባይነት ማግኘት 
አለብዎት። ለቤት ለቤት ቅነሳ ተቀባይነት ካገኙ እና ኮንዶ ውስጥ የሚኖሩ ከሆነ፣ የቆሻሻ 
ክሬዲቱ የንብረት ታክስ ክፍያዎ ላይ ወዲያው የሚተገበር ይሆናል። 

ጥያቄዎች ቢኖሩኝ ማነጋገር ያለብኝ ማንን ነው? 
መጀመሪያ፣ ከገጹ ታች ቦታ ላይ የሚገኘውን በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎችን 
ይመልከቱ። አሁንም ጥያቄዎች ካሉዎት የታክስና የገቢ ክፍልን በ (202) 727-4829 ላይ 
ከሰኞ እስከ አርብ ከ 8:15 am እስከ 5:30 pm ባለው ጊዜ ውስጥ ደውለው ያግኙ። ወይም 
“Trash Credit” የሚለውን ርዕሰ መስመር በመጠቀም ለቡድኑ በ e-

https://www.frontdoor.dc.gov/homestead-deduction
https://www.frontdoor.dc.gov/homestead-deduction


services.otr@dc.gov ላይ (ነጠላ የቤተሰብ ቤቶች፣ ኮንዶዎች ወይም HOAs) ኢሜይል 
ማድረግ ይችላሉ። የእርስዎን የስኩዌር ቅጥያ ክፍል (SSL) እና ለክሬዲቱ ጥያቄዎን 
ያስገቡበት ቀንን ለማጋራት ይዘጋጁ። 

አሁንም የንብረት ታክሶቼን ለመክፈል እርዳታ 
እፈልጋለሁ። ምን ማድረግ አለብኝ?  
በእኛ የሀብት ገጽ ላይ ለመቆጠብ ሊረዳዎ ስለሚችሉ ስለሌሎች ሃብቶች መረጃ መግኘት 
ይችላሉ። 

በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች 

ለፕሮግራሙ በየአመቱ ዳግም ማመልከት አለብኝ? 
አዎ፣ በጋራ መኖሪያ (co-op) ወይም HOA የሚኖሩ ከሆነ፣ ለወደፊቶቹ አመታት ዳግም 
ለማመልከት በፖስታ የዳግም ማረጋገጫ ደብዳቤ ይቀበላሉ። ይህ ማመልከቻ ለህብረት 
ስራ ማህበራት እና/ወይም HOA በኦክቶበር ላይ ተልኳል እና ተመልሶ በዲሴምበር ላይ 
ገብቷል። በቤት ለቤት ቅነሳ ፕሮግራም ውስጥ እርስዎ ተሳትፎዎን እንደገና እንዲያረጋገጡ 
እና በጣም የቅርቡን የቆሻሻ ውል ቅጂ እንዲልኩ ሊጠይቁዎ ይችላሉ። በኮንዶ እና/ወይም 
ነጠላ የቤተሰብ ቤት ውስጥ የሚኖሩ ከሆነ፣ ክሬዲቱ ወዲያው ይታደሳል። 

የቤት ለቤት ቅነሳውን እንደማገኝ እንዴት አውቃለሁ? 
በጣም የቅርብ የንብረት ታክስ ክፍያዎ ገጽ ሶስት ላይ ይመልከቱ። በ “ተጨማሪ መረጃ” 
ሳጥን ውስጥ  የቤት ለቤት ቅናሹን እንደሚያገኙ ወይም እንደማያገኙ የሚናገር መስመር 
ይመለከታሉ። በጣም የቅርብ የንብረት ታክስ ክፍያዎን ማግኘት ካልቻሉ፣ ከ 
MyTax.dc.gov ላይ ቋሚ ንብረት የሚለውን ይምረጡ > የቋሚ ንብረትን ይፈልጉ > 
የንብረት ዝርዝሮች > የታክስ መረጃ > የክፍያ ታሪክ > ከዛም በጣም የቅርብ የታክስ 
ክፍያዎን ጠቅ ያድርጉ። 

 

ይህ ገጽ ለመጨረሻ ጊዜ የተሻሻለው ኤፕሪል 2021 ነው። 

https://www.frontdoor.dc.gov/save-on-taxes

