آیا برای CalEITC
واجد شرایط هستید؟
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پولی را دریافت کنید که به شما در خرید اقالم مورد نیازتان کمک خواهد کرد.

اعتبار مالیاتی درآمد
کسب شده کالیفرنیا
( )CalEITCو اعتبار
مالیاتی کودک خردسال
( )YCTCاعتبارهای
مالیاتی ایالتی برای ساکنان
شاغل در کالیفرنیا هستند.

آیا در سال  2020حداقل 1
دالر کسب کردید؟

بیش از
 30,000دالر

کمتر از
 30,000دالر

ممکن است
واجد شرایط
باشید

واجد شرایط
نیستید

چه مقدار بازپرداخت
دریافت خواهید کرد؟
نازیم نتسناد یارب *
یتایلام رابتعا تخادرپزاب
کمایپ قیرط زا ار ، EITCنات
لاسرا  47177هرامش هب
ناتباسح نیشام زا و دینک
.دینک هدافتسا
* نرخهای پیامک و داده ممکن است اعمال شود.

همچنین ممکن است برای اعتبار مالیاتی درآمد کسب
شده فدرال ( )EITCکه دارای شرایط متفاوتی است
واجد شرایط باشید.
برای کسب اطالعات بیشتر از CalEITC4Me.
 orgدیدن کنید.

چند سال دارید؟

کمتر از  18سال
(بدون فرزند)

 18ساله
یا بیشتر

واجد شرایط
نیستید

ممکن است
واجد شرایط
باشید-

اعتبارهای مالیاتی ،مانند  CalEITCو  ،EITCتحت قانون مربوط به
“سربار جامعه بودن” درخدمات تابعیت و مهاجرت آمریکا به عنوان مزایای
عمومی محسوب نمی شود .برای دانستن اینکه آیا واجد شرایط هستید ،به
 CalEITC4Me.orgمراجعه نمایید.

@CalEITC4Me

برای دانستن اینکه
آیا برای CalEITC
واجد شرایط هستید،
نمودار گرافیکی را
دنبال کنید!

حداقل یک فرزند زیر  6سال دارید؟-
همچنین ممکن است برای اعتبار مالیاتی
کودک خردسال ( )YCTCدر کالیفرنیا واجد
شرایط باشید و ممکن است بتوانید هنگام
ارسال اوراق مالیاتی تان ،تا  1000دالر
اعتبار مالیاتی اضافی دریافت نمایید.

شماره بیمه اجتماعی ندارید؟ مسئله ای نیست!
پرداخت کنندگان مالیات دارای ( ITINشماره شناسایی فردی پرداخت کننده
مالیات) ،شامل مهاجران بدون مدارک قانونی ،اکنون برای CalEITCو
 YCTCواجد شرایط هستند.
برای کسب اطالعات بیشتر از  CalEITC4Me.orgدیدن کنید.

برای کسب اطالعات بیشتر در مورد  CalEITCو  YCTCاز
 CalEITC4Me.orgدیدن کنید.
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