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ՊԱՏՐԱՍՏ ԵՂԵՔ ԳՈՒՄԱՐ ՀԵՏ
ՍՏԱՆԱԼ ՁԵՐ ՀԱՐԿԵՐԸ ԶԵԿՈՒՑԵԼԻՍ,
ԻՆՉԸ ԿՕԳՆԻ ՎՃԱՐԵԼ ՁԵԶ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ
ԲԱՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ:
Կալիֆորնիայի Վաստակած եկամտահարկի բոնուսը (California Earned Income
Tax Credit, CalEITC) և Երիտասարդ երեխաների հարկային բոնուսը (Young Child
Tax Credit, YCTC) նահանգի հարկային բոնուսներ են Կալիֆորնիայի աշխատող
բնակիչների համար:

Ահա, ինչ է անհրաժեշտ ձեր հարկերը պատրաստելու համար.
Ինքնությունը հաստատող վավեր փաստաթուղթ՝ լուսանկարո
Սոցիալական ապահովության քարտեր կամ ITIN ձևաղթղթեր
ձեր և ձեր ընտանիքի համար
Նախորդ տարվա հարկային զեկույցը (եթե կա)

Համալսարանի կամ տեխնիկական
քոլեջի վարձ (ձևաթուղթ 1098-T)
Ուսանողական վարկերի տոկոսներ
(ձևաթուղթ 1098-E)

Աշխատավարձ յուրաքանչյուր աշխատանքից (W-2)

Մանկապարտեզի ծախսեր
երեխաների համար՝ բերեք
մատակարարի անունը, հասցեն,
հարկային համարը կամ
սոցիալական ապահովության
համարը

Տոկոսներ (ձևաթուղթ 1099-INT)

Բարեգործական նվիրատվություններ

Շահաբաժին (ձևաթուղթ 1099-DIV)

Հիփոթեքի տոկոսներ և անշարժ
գույքի հարկեր, որոնք վճարվել են
2020թ.-ին (ձևաթուղթ 1098)

Չեղարկված չեկ կամ բանկային հայտարարագիր՝ ձեր
փոխհատուցումն ուղղակի ձեր հաշվին փոխանցելու համար
Եկամտի հայտարարագրեր և/կամ այլ ձևաթղթեր՝

Թոշակի անցնելու ծրագրեր (ձևաթուղթ 1099-R)
Ազարտ խաղերից ստացված շահույթ (ձևաթուղթ 1099-2G)
Գործազրկություն (ձևաթուղթ 1099-G)
Սոցիալական ապահովության նպաստներ (ձևաթուղթ SSA)

Ինչքա՞ն հետ
կստանաք:
*EITC հաղորդագրությունն
ուղարկեք 47177 համարով
և օգտվեք մեր առցանց
հաշվիչից՝ պարզելու համար,
թե ինչքան է լինելու ձեր
փոխհատուցվող հարկային
բոնուսը:
*Կարող են կիրառվել հաղորդագրության
և ինտերների սակագներ

Առողջական ապահովագրության
ապացույց (ձևաթուղթ 1095)
Ձևաթուղթ 1095-A, եթե դուք կամ ձեր կախյալները ստացել եք
առողջական ապահովագրություն Covered California-ի միջոով

ԿԱՐՈՂ ԵՔ ՏԱՐՎԱ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ՑԱՆԿԱՆՑԱԾ ՊԱՀԻ
Չունե՞ք Սոցիալական ապահովության համար: Խնդիր չկա:
Հարկատուները, որոնք ունեն Անհատական հարկատուի
նույնականացման համար (Individual Taxpayer Identification
Number, ITIN), այդ թվում՝ փաստաթուղթ չունեցող
գաղթականները, այժմ իրավասու են CalEITC-ի և
YCTC-ի համար:
Այցելեք CalEITC4Me.org կայքը մանրամասների համար:

Հարկային բոնուսները, ինչպես CalEITC-ը և EITC-ը, չեն
համարվում հանրային նպաստներ՝ համաձայն ԱՄՆ
Քաղաքացիության և ներգաղթի ծառայությունների
կանոններին: Պարզեք ձեր իրավասությունը CalEITC4Me.org
կայքում:

Այցելեք CalEITC4Me.org կայքը CalEITC-ի և YCTC-ի
մասին մանրամասներին ծանոթանալու համար:

@CalEITC4Me

