اظهارنامه
مالیاتی
ارائه
دهید تا
پول پس
بگیرید

هنگامی که اعتبار مالیات بر درآمد کسب شده فدرال،
اعتبار مالیات کودک ،یا اعتبار مراقبت از کودکان
و وابستگان را درخواست می کنید ،می توانید واجد
شرایط دریافت هزاران دالر به صورت بازپرداخت
مالیات خود باشید .اگر به تازگی واجد شرایط دریافت
یک یا چند اعتبار مالیاتی در سال جاری هستید ،می
توانید پول بیشتری نسبت به قبل دریافت کنید.
چگونه اعتبار مالیاتی خود را دریافت کنید:

1

ببینید آیا واجد شرایط هستید

ببینید چه مقدار ممکن است دریافت کنید با مراجعه به
.TaxOutreach.org/TaxCredits

2

کمک مالیاتی رایگان را پیدا کنید

به  GetYourRefund.orgمراجعه کنید یا با شماره
 800-906-9887تماس بگیرید ،حتی اگر به صورت
عادی مالیات خود را ثبت نمی کنید.

3

مالیات خود را ثبت کنید

برای تکمیل اظهارنامه مالیاتی خود تا  18آوریل کمک
رایگان دریافت کنید.

چه چیزی را برای قرار مالقات مالیاتی باید بیاوریم:
❏ مدرک هویتی عکسدار معتبر
❏کارت تأمین اجتماعی ،نامه تأیید شماره تأمین اجتماعی یا  ITINبرای
همه افراد مندرج در اظهارنامه مالیاتی شما
❏ فرمهای  W-2یا 1099
❏ فرم 1095-A
❏ سوابق پرداخت های مراقبت از کودک (در صورت درخواست اعتبار
مالیاتی مراقبت از کودک و افراد تحت تکفل)
❏ هرگونه ابالغیه  IRSاز جمله نامه  ،IRS 6419پیش پرداخت های
اعتبار مالیاتی کودک

برای اطالعات بیشتر بروید به
TaxOutreach.org/TaxCredits
یا با  IRSبا شماره 1-800-829-1040
تماس بگیرید.
FA

جزییات واجد شرایط بودن برای  ،EITC، CTCو :CDCTC

آیا واجد
شرایط هستم؟
برای اولین بار ،افراد
بیشتری از هر زمان دیگری
واجد شرایط دریافت اعتبار
مالیاتی فدرال خواهند بود و می
توانند پول را در زمان مالیات
پس بگیرند.
اعتبار مالیات بر درآمد کسب شده
( :)EITCاگر در سال  2021کار
کردید ،ممکن است واجد شرایط
دریافت  EITCباشید ،حتی اگر در
گذشته نبودید.
اعتبار مالیاتی کودک (:)CTC
تقریبا ً هر خانواده ای که بچه در
خانه دارد واجد شرایط  CTCدر
سال  2021است .شما می توانید
این اعتبار را دریافت کنید ،حتی اگر
بازنشسته یا از کارافتاده هستید یا در
گذشته واجد شرایط نبوده اید .حتی
اگر پیش پرداخت های  CTCرا در
سال  2021دریافت کرده باشید ،یک
اظهارنامه مالیاتی برای دریافت اعتبار
کامل ارسال کنید.
اعتبار مراقبت از کودک و فرد
تحت تکفل ( :)CDCTCمیلیونها
خانواده که برای مراقبت از کودکان
و بزرگساالن هزینه میکنند ،واجد
شرایط  CDCTCهستند.
مزایای عمومی :تقاضای دریافت این
اعتبارات واجد شرایط بودن شما برای
مزایای فدرال مانند ( SNAPکوپن
غذا) ،SSI، Medicaid ،کمک
هزینه نقدی ،یا محل اسکان عمومی را
تغییر نمی دهد .اگر بازپرداخت مالیات
خود را پس انداز کنید ،برای 12
ماه پس از دریافت بازپرداخت ،جزو
محدودیت های منابع/دارایی برنامه
مزایای بودجه فدرال حساب نمی شود.

اگر فرزندی ندارید ممکن است واجد
شرایط  EITCباشید اگر:

اگر شهروند آمریکایی نیستید می توانید واجد شرایط
هرکدام از سه اعتبار مالیاتی باشید اگر:

سن
شما  19سال یا باالتر سن دارید .اگر در
سال  2021بیش از  5ماه دانشجو بوده اید و
 19تا  23ساله هستید ،نمی توانید اعتبار را
مطالبه کنید.

 :EITC شما ،همسرتان و هر فرزندی که برای او
تقاضای اعتبار می کنید یک شماره تامین اجتماعی
معتبر ( )SSNدارید.

درآمد :2021
شما کمتر از  21430دالر (در صورت
ازدواج  27380دالر) درآمد داشته اید ،می
توانید  EITCتا  1502دالر دریافت کنید.

 :CTC هر کودکی که برای او تقاضای اعتبار می کنید
دارای  SSNاست ،حتی اگر خودتان  SSNنداشته باشید.
 :CDCTC هر کودکی که برای او تقاضای اعتبار
می کنید دارای  SSNاست ،حتی اگر خودتان SSN
نداشته باشید.

اگر بچه داشته باشید ممکن است واجد شرایط هرکدام از سه اعتبار مالیاتی باشید اگر:
اقامت:
فرزندان شما بیش از نیمی از سال  2021را با شما زندگی کردند.
سن  -فرزندان باید:
 :EITC سال یا کمتر در تاریخ  31دسامبر (> 2021دانشجویان تمام وقت می توانند زیر  24سال باشند و
کودکانی که بطور دائم و کامالً معلول هستند می توانند در هر سنی باشند).
 :CTC سال یا کمتر د تاریخ  31دسامبر 2021
 :CDCTC یا کمتر در تاریخ  31دسامبر  ،2021یا فرد تحت تکفلی که قادر به مراقبت از خود نیست.
درآمد برای :2021
 برای  CTCفدرال الزامی در زمینه حداقل درآمد وجود ندارد برای دریافت این اعتبار .این مبلغ برای
کودکان  5سال و کمتر تا  3600دالر و برای کودکان  6تا  17سال تا  3000دالر می باشد.
 برای  EITCفدرال درآمد شما باید از موارد زیر کمتر باشد:
تعداد کودکان

کارگران مجرد با درآمد کمتر از:

کارگران متاهل با درآمد کمتر از:

 EITCتا میزان:

 1فرزند

$42,158

$48,108

$3,618

 2فرزند

$47,915

$53,865

$5,980

 3فرزند یا بیشتر

$51,464

$57,414

$6,728

 برای  CDCTCفدرال میزان پولی که می توانید پس بگیرید بستگی دارد به تعداد فرزندان تحت مراقبت،
درآمد خانواده شما ،و میزان هزینه برای مراقبت.
تعداد فرزندان

میزان هزینه های مراقبتی
در سال 2021

 1فرزند

تا میزان $8,000

 2فرزند

تا میزان $16,000

درآمد

حداکثر اعتبار

$0-$125,000

$4,000

$125,000-$183,000

متغیر است

$183,000-$400,000

$1,600

$0-$125,000

$8.000

$125,000-$183,000

متغیر است

$183,000-$400,000

$3,200

