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Mga Pagpapahusay sa Paggamit ng Elektrisidad at Weatherization 
(Pag-angkop sa Panahon at Klima) 

Kagamitan/
Pagpapahusay

Credit sa 
Buwis  

Pinakamalaki nang 
Makukuha na Credit 

Para sa mga Proyektong 
Ikakabit Pagkatapos 

Heat Pump at/o
Heat Pump Water Heater

30% $2,000 01/01/2023

Weatherization* at/o 
Elektrikal na Panel 

30% $1,200 01/01/2023

* Tinutukoy ng weatherization ang mga pagpapahusay na higit na nagbibigay-ginhawa at binabawasan ang dami ng enerhiya na kinakailangan 
upang mapainit at mapalamig ang inyong tahanan, tulad ng insulasyon sa bubong/dingding, pagharang sa hangin upang mawasan ang pagpasok 
nito, at mga pagpapahusay sa mga bintana at pintuan.

Para sa mga pagbili na gagawin sa Enero 1, 2023 o matapos ang petsang ito, puwede kayong makakuha 
ng credit sa buwis na hanggang sa $3,200 kada taon para sa bagong heat pump, heat pump water heater, 
weatherization, at/o pagpapahusay sa elektrikal an panel. 

Puwedeng makakuha ng credit taon-taon, upang masulit ninyo ang inyong credit sa pamamagitan ng 
pagpapahusay sa paggamit sa elektrisidad sa inyong tahanan nang yugto-yugto: halimbawa, paglalagay ng 
heat pump sa isang taon at ng heat pump water heater sa susunod na taon. 

Sistemang Solar (paggamit sa enerhiya ng araw) at Sistema sa Battery Storage 
(Pag-iimbak ng Baterya)

Kagamitan/
Pagpapahusay 

Credit sa 
Buwis 

Pinakamalaki nang 
Makukuha na Credit

Para sa mga Proyektong 
Ikakabit Pagkatapos 

Rooftop solar 30% Walang maximum 01/01/2022
Geothermal heat pump 30% Walang maximum 01/01/2022
Battery storage 30% Walang maximum 01/01/2022

Mga Sanggunian:
• Buong teksto ng Inflation Reduction Act: congress.gov/bill/117th-congress/house-bill/5376/text
• Taga-kalkula ng Inyong Naipon na Pera: rewiringamerica.org/app/ira-calculator 

Malapit nang makuha ang buong mga detalye sa energystar.gov/about/federal_tax_credits.

PAPEL NA NAGLALAMAN NG DATOS

Salamat sa Inflation Reduction Act (Batas para Mabawasan ang 
Pagtaas ng Bilihin) na pinirmahan ni Presidente Biden noong 
Agosto 2022, mas magiging abot-kaya na, higit sa anumang 
panahon, ang paggamit ng elektrisidad sa mga tahanan. 

Bagong mga Credit sa Buwis para 
sa Mas Mahusay na Paggamit ng 
Elektrisidad sa mga Tahanan 

https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-bill/5376/text
https://www.rewiringamerica.org/app/ira-calculator 
https://www.energystar.gov/about/federal_tax_credits

