ﭘول ﺧود را مطالبه کنید

با مطالبه اﻋتبار مالیات بر درآمد به دست آورده
) (Earned Income Tax Creditو اﻋتبار مالیات فرزند
) ،(Child Tax Creditشما می توانید برای برﮔشت مالیات تا
سقف  ٦000دالر و یا بیشتر واجد شرایط باشید.
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مکانی را برای انجام رایگان امور مالیاتی
ﺧود بیابید*
به  irs.treasury.gov/freetaxprepبروید و یا با شماره
 800-906-9887تماس حاصل کنید.

ببینید که آیا واجد شرایط هستید یا ﺧیر
در  eitcoutreach.org/helpببینید که ﭼه مقدار می توانید
دریافت کنید.

فرم های مالیاتی ﺧود را فایل کنید
تا تاریخ  18آوریل به محلی برای انجام رایﮕان امور مالیاتی
سر زده و مالیات خود را فایل کنید و برگشت مالیاتی خود را
دریافت کنید.
* اگر نتوانستید محلی را برای انجام رایﮕان امور مالیاتی در نزدیکی خود
پیدا کنید ،باز هم می توانید اعتبارات مالیاتی را مطالبه کنید.

چه زمانی فرم های مالیاتی ﺧود را فایل می کنید؟

تاریخ:
محل:

زمان:
شماره تلﻔن:

برای کسب اطالعات بیشتر به  eitcoutreach.org/helpرجوع کنید ویا با  IRSبه
شماره  1-800-829-1040تماس حاصل نمایید.
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آیا واجد شرایط هستم؟

اعتبار مالیات بر درآمد به دست آورده ( )Earned Income Tax Creditو اعتبار مالیات فرزند
( )Child Tax Creditمزایای مالیاتی برای افرادی هستند که کار می کنند .ممکن است میزان
بدهی مالیاتی شما کمتر باشد و مبلغی به شما بازپرداخت شود!

مطالبه این مزایا تاثیری بر واجد شرایط بودن شما برای دریافت سایر مزایا مانند ( SNAPکوپن غذا)،
 SSI، Medicaidو کمک مالی نقدی و یا اسکان عمومی نخواهد داشت .مبلغ بازگشت مالیاتی که پس انداز می شود ،تا
 12ماه از تاریخ دریافت آن جزء محدودیت های دارایی/منابع برنامه مزایای پرداختی فدرال محاسبه نخواهد شد.

در صورتی که دارای فرزند هستید

سن :برای  ،EITCفرزندان باید در پایان سال  2016زیر  19سال سن داشته
باشند (شامل فرزندان دانشجوی تمام وقت زیر  24سال و فرزندانی که دائما و
کامال ناتوان هستند می شود) .برای  ،CTCفرزندان باید در پایان سال  2016زیر
 17سال سن داشته باشند.
محل اقامت :فرزندان باید برای بیش از نیمی از سال  2016با شما زندگی کرده
باشند.
درآمد برای  :2016برای  ،CTCدر صورتی که شما بیش از  3000دالر کسب کرده
باشید ،می توانید تا سقف  1000دالر برای هر فرزند اعتبار مطالبه کنید.

برای  ،EITCدرآمد شما باید کمتر از حدود زیر باشد:
فرزندان

مجرد
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 3یا بیشتر

متاهل

 EITCتا

39,296$

44,846$

3,373$

44,648$

50,198$

5,572$

47,955$

53,505$

6,269$

در صورتی که فرزندی ندارید

سقف:

برای رفتن به محل
انجام رایگان امور
مالیاتی چه مدارکی باید
همراه داشت
•کارت شناسایی عکس
دار معتبر
•کارت سوشال
سکیوریتی ،نامه
تایید شماره سوشال
سکیوریتی ،یا ITIN
•فرم های  W-2یا 1099
•مدارک بیمه سالمت
(1095-B ،1095-A
یا فرم های )1095-C

سن :سن شما باید بین  25تا  64سال باشد.
درآمد برای سال  :2016در صورتی که کمتر از  14,880دالر کسب کرده باشید ( 20,430دالر در صورتی که
متاهل هستید) ،می توانید بازگشت  EITCتا سقف  506دالر داشته باشید.

در صورتی که شهروند آمریکا نیستید

 :EITCشما ،همسر شما و هر فرزندی که برای آن مطالبه می کنید باید دارای شماره سوشال سکیوریتی
معتبر باشد.
 :CTCشما ،همسر شما و هر فرزندی که برای آن مطالبه می کنید باید دارای شماره سوشال سکیوریتی معتبر
یا شماره شناسایی فردی مالیات دهندگان ( )ITINباشد.

بیمه سالمت

در صورتی که بیمه سالمت ندارید ،اعتبار مالیات پرمیوم ( )Premium Tax Creditمی تواند اکثر هزینه های
طرح را پوشش دهد .بین تاریخ  1نوامبر  2016و  31ژانویه  2017نام نویسی کنید .برخی افراد فاقد بیمه ممکن
است جریمه شوند .برای کسب اطالعات بیشتر با شماره  1-800-318-2596تماس حاصل کنید و یا به آدرس
 www.HealthCare.govسر بزنید.

