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بسیاری از افراد مسن تر می خواهند یا نیاز دارند که کار کنند.
اجازه دهید که اعتبار مالیاتی برای شما کار کند.
اگر بعد از  65سالگی کار می کنید و  30000دالر یا کمتر درآمد دارید ،ممکن است واجد شرایط دریافت اعتبار
مالیات بر درآمد کالیفرنیا  CalEITCشوید!
برای استفاده از ماشین حساب آنالین ما در تخمین میزان اعتبار خود به  CalEITC4Me.orgمراجعه کنید.

شما همچنین ممکن است واجد شرایط دریافت سایر اعتبارات مالیاتی و مزایای
ایالتی باشید
چقدر به شما
برگردانده می شود؟
*کلمه  EITCرا به شماره
 47177پیامک کنید و با
استفاده از ماشین حساب ما
ببینید که اعتبار مالیاتی قابل
استرداد شما چقدر خواهد
بود.
* نرخ ارسال پیامک
و دریافت اطالعات ممکن است اعمال شود.

اگر  65سال یا بیشرت دارید ،می توانید از  118دالر معافیت مالیات ایالتی نیز استفاده کنید.
اگر  62سال یا بیشتر دارید ،ولی درآمد ساالنه شما کمتر از  45000دالر است و ارزش خانه
شما پس از کسر رهن و بدهی ها حداقل  40٪می باشد ،ممکن است واجد شرایط باشید تا پرداخت
مالیات ایالتی ملک خود را به تعویق بیاندازید.
شما ممکن است واجد شرایط دریافت مساعدت های غذایی  CalFreshو سایر مزایای عمومی
و اعتبارات مالیاتی باشید .با مراجعه به سایت  CalEITC4Me.orgبررسی کنید که آیا واجد
شرایط دریافت کمک های بیشتر هستید یا خیر.

افراد مسن تر در کالیفرنیا همچنین واجد شرایط دریافت کمک های مالیاتی زیر در سراسر
ایالت بصورت رایگان می باشند:
بنیاد کمک های مالیاتی  AARPدر بیش از  5000مکان محلی و به صورت رایگان به افراد
در پرکردن فرم های مالیاتیشان کمک می کند .برای اطالعات بیشتر به AARP.org/TaxAide
مراجعه کنید یا با شماره  8886872277تماس بگیرید.
مرکز ( TCEمشاوره مالیاتی برای سالمندان) از اول ژانویه تا  15آوریل هر سال ،کمک مالیاتی
رایگان ارائه می دهد .برای پیدا کردن محل این مرکز به وب سایت زیر مراجعه کنیدirs. :
treasury.gov/freetaxprep

اعتبارات مالیاتی ،مانند  CalEITCو  ،EITCبخشی از
مزایای عمومی در نظر گرفته نمی شوند؛ بنابراین تحت
قانون اتهامات دریافت خدمات شهروندی و مهاجرت ایاالت
متحده نیز محسوب نمی گردند.

@CalEITC4Me

شماره تأمین اجتماعی ندارید؟ مشکلی نیست! مالیات دهندگان
دارای شماره ( ITINشماره شناسایی شخصی مالیات دهنده)،
منجمله مهاجران بدون مدرک ،اکنون واجد شرایط دریافت
 CalEITCو ( YCTCاعتبار مالیاتی کودک خردسال) می
باشند.

برای اطالع از واجد شرایط بودن خود ،مراجعه کنید بهCalEITC4Me.org :

