طالبوا بأموالكم

قد تكونوا مؤهلني للحصول عىل مبلغ يصل قدره إىل  6000دوالراً أو أكرث من االسرتداد
الرضيبي العائد لكم عندما تطالبون باالئتامن الرضيبي املحتسب عىل أساس الدخل
املكتسب ( )EITCواالئتامن الرضيبي لألوالد ()CTC
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إليجاد أحد مواقع المساعدة في تحضير
اإلقرار الضريبي مجاناً*
يجب الذهاب إىل املوقع اإللكرتوين التايلirs.treasury.gov/freetaxprep :
أو االتصال برقم الهاتف .800-906-9887

لمعرفة إذا كنتم مؤهلين لذلك
تبيّنوا مقدار املبلغ الذي قد تحصلون عليه بالذهاب إىل املوقع اإللكرتوين

.eitcoutreach.org/help

قدموا إقراراكم الضريبي
ّ
قوموا بزيارة أحد مواقع املساعدة املجانية بتاريخ ال يتع ّدى  17إبريل لتقديم
إقراركم الرضيبي واملطالبة بأموالكم من االسرتداد الرضيبي.
*ال يزال ميكنكم املطالبة باالنتامءات الرضيبية إذا مل تستطيعوا إيجاد موقع بالقرب منكم
للمساعدة يف تحضري اإلقرار الرضيبي مجاناً.

متى يجب عليكم تقديم إقراركم الرضيبي؟
التاريخ:
املكان:

الساعة:
رقم الهاتف:

للحصول عىل مزيد من املعلومات ،يجب الذهاب إىل املوقع اإللكرتوين  eitcoutreach.org/helpأو االتصال بـ IRS
(مصلحة رضيبة الدخل) عىل رقم الهاتف.1-800-829-1040 :

AR

هل أنا مؤهل(ة)؟

االئتامن الرضيبي املحتسب عىل أساس الدخل املكتسب ( )EITCواالئتامن الرضيبي لألوالد ( )CTCهام من املنافع الرضيبية للعاملني
يف وظائف عمل .قد يستحق عليكم قدرا ً أقل من الرضائب وتسرتدون مبلغاً مالياً!

لن تؤثر املطالبة بكل من هذين االئتامنيني الرضيبيني عىل أهليتكم للحصول عىل منافع أخرى مثل ( SNAPالقسائم الغذائية) أو الـ  SSIأو املديكيد أو املعونة النقدية أو
اإلسكان العام .لن ت ُحسب املبالغ املسرتدة املودوعة يف حساباتكم املرصفية ضد حدود املوارد/األصول عند تقدميكم أو حصولكم عىل منافع من برامج ممولة فيدراليا ً ملدة 12
شهرا ً بعد استالم االسرتداد الرضيبي.

إذا كان لديكم أوالد

العمر :فيام يتعلق بـ  ،EITCيجب أن يكون األوالد دون سن الـ  19يف نهاية عام (2017ميكن أن يكون عمر األوالد
الطلبة الذين يداومون دواماً كامالً دون سن الـ 24؛ وال يوجد حدود عىل العمر لألوالد املعاقني بشكل دائم
وكيل) .فيام يتعلق بـ  ،CTCيجب أن يكون عمر األوالد دون سن الـ  17عند نهاية عام.2017
السكن :يجب أن يعيش األوالد معكم ملدة أكرث من نصف سنة يف عام .2017
الدخل لعام  :2017فيام يتعلق بـ  ،CTCإذا كسبتم أكرث من  3000دوالرا ً ،فيمكنكم أن تطالبوا بائتامن رضيبي
يصل إىل  1000دوالر لكل ولد.
فيام يتعلق بـ  ،EITCيجب أن يكون مقدار دخلكم املكتسب أقل من الحدود التالية:
األوالد
1
2
 3أو أكرث

أعزب/عزباء
39,617$
45,007$
48,340$

متزوج(ة)
45,207$
50,597$
53,930$

 EITCإىل حد:
3,400$
5,616$
6,318$

ما األشياء التي يجب عليكم
إحضارها إلى موقع المساعدة في
تحضير اإلقرار الضريبي مجاناً
•هوية شخصية ملصق عليها
صورة حاملها صالحة المفعول
•بطاقة الضمان االجتماعي أو
رسالة تث ّبت صحة رقم الضمان
االجتماعي أو ITIN
•نماذج  W-2أو 1099
•إثبات بالتأمين الصحي
(أحد النماذج التالية 1095-A :أو
 1095-Bأو )1095-C

إذا مل يكن لديكم أوالد

العمر :يجب أن يكون عمركم بني  25و 64سنة .
الدخل لعام  :2017إذا كسبتم أقل من 15010دوالرا ً ( 20,600دوالرا ً للمتزوجني) فمن املحتمل أن تحصلوا عىل
 EITCيصل إىل  510دوالرا ً.

إذا مل تكونوا من حملة الجنسية األمريكية

 :EITCيجب أن يكون لديكم ولدى زوجكم وكل ولد تضعون اسمه أو اسمها عىل اإلقرار الرضيبي رقم ضامن اجتامعي صالح.
 :CTCيجب أن يكون لديكم ولدى زوجكم وكل ولد تضعون اسمه أو اسمها عىل اإلقرار الرضيبي رقم ضامن اجتامعي صالح أو رقم تعريفي
لدافع الرضيبة الفردي (.)ITIN

التأمني الصحي

إذا لم يكن لديكم تأميناً صحياً ،فمن المحتمل أن يغطي االئتمان الضريبي ألقساط التأمين الصحي ( )Premium Tax Creditمعظم تكلفة الخطة
الصحية! يجب االنتساب بين  1نوفمب ر 2017 ،و  15ديسمب ر .2017 ،قد يواجه بعض األشخاص الذين ال يكون لديهم تأمين صحي عقوبة .للحصول على
مزيد المعلومات يرجى االتصال برقم الهاتف  1-800-318-2596أو زيارة الموقع اإللكتروني .www.HealthCare.gov

