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ՏԱՐԵՑՆԵՐԻՑ ՇԱՏԵՐԸ ԿԱՐԻՔ ՈՒՆԵՆ ԿԱՄ
ՑԱՆԿԱՆՈՒՄ ԵՆ ՇԱՐՈՒՆԱԿԵԼ ԱՇԽԱՏԱՆՔԸ։
ԹՈՂ ՈՐ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԱՐՏՈՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ
ԱՇԽԱՏԵՆ ՁԵՐ ՓՈԽԱՐԵՆ
Եթե աշխատում եք 65 տարեկանից բարձր տարիքում և վաստակել եք
30,000 ԱՄՆ դոլար կամ դրանից պակաս, ապա կարող է իրավասու լինեք
Կալիֆոռնիայի Վաստակած եկամտահարկի արտոնությանը՝ CalEITC-ին։
Այցելեք CalEITC4Me.org մեր առցանց հաշվիչի օգնությամբ ձեր
փոխհատուցման չափը հաշվարկելու համար:

Կարող եք նաև որակավորվել այլ պետական հարկային
արտոնությունների և նպաստների համար.
■ Եթե դուք 65 կամ ավելի բարձր տարիքում եք, կարող եք դիմել 118 ԱՄՆ դոլարի
լրացուցիչ պետական հարկից ազատվելու համար:
■ Ե
 թե 62
 կամ ավելի բարձր տարիքում եք և ձեր տարեկան եկամուտը պակաս է
45,000 ԱՄՆ դոլարից, ձեր տան մեջ ունեք առնվազն 40% կապիտալ, ապա դուք
իրավասու եք հետաձգելու պետական գույքի

հարկերի վճարումը:
■ Կարող է իրավասու լինեք CalFresh-ի սննդի աջակցությանը և այլ հանրային
և հարկային արտոնությունների։ CalEITC4Me.org-ում ստուգեք, թե արդյոք
որակավորված եք ավելի մեծ աջակցություն ստանալու համար։

Կալիֆոռնիայի տարեց բնակիչները նահանգի ներսում
որակավորվում են նաև ԱՆՎՃԱՐ հարկային աջակցության
համար

Որքա՞ն
փոխհատուցում
կստանաք։
*Ուղարկեք EITC բառը
47177 համարին և
օգտվեք մեր հաշվիչից`
պարզելու համար,
թե որքան կկազմի
ձեր վերադարձելի
հարկային
փոխհատուցումը:

■ AARP Foundation Tax-Aide-ն առաջարկում է հարկերի անվճար հաշվարկում և ունի ավելի
քան 5,000 հարակից տեղամասեր։ Ավելին իմանալու համար այցելեք AARP.org/TaxAide կամ
զանգահարեք 888-OUR-AARP (888-687-2277)։

* Հնարավոր է կատարվի գանձում
հաղորդագրության և տվյալների
փոխանակման համար:

■ Տարեցների հարկային խորհրդատվությունը (TCE) առաջարկում է անվճար հարկային օգնություն
յուրաքանչյուր տարվա հունվարի 1-ից ապրիլի 15-ը: Տեղամասը փնտրեք այստեղ՝ irs.treasury.gov/freetaxprep/։
Չունե՞ք Սոցիալական ապահովության համար:
Խնդիր չկա։ Հարկ վճարողի անհատական
նույնականացման համար (Individual Taxpayer
Identification Number, ITIN) ունեցողները, ներառյալ
ապօրինի ներգաղթյալները, այժմ իրավասու են
CalEITC-ին և YCTC-ին (Մանկահասակ երեխայի
հարկային արտոնություն)։

Հարկային արտոնությունները, ինչպես CalEITC-ն
և EITC-ն, չեն համարվում հանրային նպաստներ,
համաձայն ԱՄՆ Քաղաքացիության և ներգաղթի
ծառայությունների պետական գանձման կանոնի:

Ձեր իրավասությունը ստուգելու համար այցելեք CalEITC4Me.org։

@CalEITC4Me

