Những Khích lệ về Thuế cho Doanh nghiệp
Hơn năm mươi triệu người Mỹ mất năng lực sẽ tạo thành một thị trường chưa khai thác cho các doanh
nghiệp đủ loại và đủ quy mô. Để giúp các doanh nghiệp tiếp đón khách hàng mất năng lực, Sở Thuế vụ
Liên bang đã cung ứng hai khích lệ về thuế để tháo gỡ những chướng ngại vật cho sự tiếp cận.
Các doanh nghiệp có thể tận dụng hai khích lệ về thuế của Liên bang để khấu hao chi phí cải thiện sự tiếp
cận cho những khách hàng mất năng lực:
•
•

Tín thuế cho những doanh nghiệp nhỏ nào tháo gỡ những chướng ngại vật tại cơ sở, cung cấp
những dịch vụ hữu ích cho sự tiếp cận, hoặc thực hiện những biện pháp khác để cải thiện sự tiếp
cận cho những khách hàng mất năng lực
Khấu trừ thuế cho những doanh nghiệp lớn nhỏ nào tháo gỡ những chướng ngại vật tại cơ sở
hoặc trên xe cộ

Doanh nghiệp nào mà mỗi năm phải chịu những phí tổn hợp lệ để tuân thủ theo luật ADA sẽ có thể sử
dụng những khích lệ về thuế này hàng năm. Những khích lệ này có thể được áp dụng cho nhiều loại phí
tổn; tuy nhiên, chúng không thể được áp dụng cho chi phí xây dựng mới từ đầu. Mọi việc tháo gỡ các
chướng ngại vật phải tuân thủ theo những tiêu chuẩn về tiếp cận của Liên bang.

Tín thuế
Những doanh nghiệp nhỏ có 30 nhân viên hoặc ít hơn, hoặc có tổng doanh thu 1 triệu đô la hoặc ít hơn,
đều có thể sử dụng Tín dụng về Tiếp cận cho Người Mất Năng lực (Disabled Access Credit) (Điều khoản
44 của Bộ luật Sở Thuế Liên bang). Những doanh nghiệp nhỏ hợp lệ có thể được tín thuế lên đến 5,000
đô la (một nửa của những phí tổn hợp lệ lên đến 10,250 đô la, 250 đô la đầu không được tính vào) để bù
đắp vào chi phí cho sự tiếp cận, bao gồm việc tháo gỡ chướng ngại vật tại cơ sở (như mở rộng lối ra vào,
xây hoặc lắp đặt dốc thoải), để cung cấp những dịch vụ hữu ích cho sự tiếp cận (như thông dịch viên về
ngôn ngữ tín hiệu), để cung cấp những tài liệu in dưới những dạng thức khác (như in chữ to, bằng
phương tiện âm thanh, bằng hệ thống chữ Bray), và để cung cấp hoặc biến cải thiết bị.

Khấu trừ Thuế
Những doanh nghiệp lớn nhỏ đều có thể tận dụng khấu trừ thuế này. Theo Điều khoản 190 của Bộ luật
Thuế vụ Liên bang, doanh nghiệp có thể khấu trừ phí tổn lên đến 15,000 đô la ang năm cho chi phí tháo
gỡ những chướng ngại vật tại cơ sở hoặc trên xe cộ.

Phối hợp những Khích lệ về Thuế
Doanh nghiệp hợp lệ có thể phối hợp cả hai khích lệ về thuế này, nếu các phí tổn đáp ứng được những
điều kiện của cả hai Điều khoản 44 và 190. Nếu các phí tổn của doanh nghiệp nhỏ vượt quá 10,250 đô la
cho mức tín thuế tối đa 5,000 đô la, thì khấu trừ sẽ bằng sai biệt giữa tổng số chi tiêu và số tín thuế đã
khai.
Những Mẫu và Tài liệu về Khích lệ Thuế
Hãy vào thăm trang web của Sở Thuế vụ Liên bang tại www.irs.gov hoặc gọi số 800-829-3676 (giọng
nói); số 800-829-4059 (khiếm thính TTY) để yêu cầu được nhận những mẫu và tài liệu cần thiết: Mẫu
8826 (Tín thuế về Tiếp cận cho Người Mất Năng lực (Disabled Access Credit)) và Tài liệu 535 “Phí tổn
của Doanh nghiệp (Business Expenses)” (khấu trừ thuế).
Để có thêm tin tức về luật ADA và doanh nghiệp, hãy vào thăm trang web của Sở Kết nối ADA với Doanh
nghiệp của Bộ Tư pháp tại www.ada.gov. Hoặc gọi đến đường giây tin tức ADA miễn phí:
800-514-0301 (giọng nói) - 800-514-0383 (khiếm thính TTY)
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