قد تتأهل للحصول عىل املزيد من
الخصومات الرضيبية يف والية نيويورك

احصل عىل كل
الخصم الرضيبي الذي
تستحقه مع EITC

الخصم الرضيبي للدخل املكتسب للوالد غري الويص يف والية
نيويورك
ميكنك املطالبة بهذا الخصم إذا دفعت الدعم وفق أمر من املحكمة
لألبناء الذين ال يعيشون معك.

للمساعدة واملزيد
من املعلومات

ميكنك املطالبة بهذا اإلعفاء أو الخصم الرضيبي عىل دخلك املكتسب
يف والية نيويورك  ،EITCولكن ال ميكنك الحصول عىل كليهام.
قم بحساب ما ستحصل عليه تحت كل خصم واخرت األنسب بالنسبة
لك.
الخصم الخاص برعاية الطفل واملعال
إذا كنت تدفع لرعاية طفل أو شخص معال حتى تتمكن من مامرسة
عملك ،قد تتأهل للخصم الرضيبي يف والية نيويورك.
للمزيد من املعلومات ،قم بزيارة مركز " "VITAالتطوعي أو زيارة
املوقع www.otda.ny.gov/workingfamilies

يرجى زيارة مركز متطوعي " "VITAتوفر مراكز املتطوعني ""VITA
املساعدة املجانية يف إعداد إقرارك الرضيبي .ملعرفة أقرب مراكز VITA
إليك:
اتصل بالرقم 9887-906-800-1
قم بزيارة موقع  IRSعىل شبكة اإلنرتنتwww.irs.gov :

ملعرفة مزيد من املعلومات عن هذا الخصم وعن الخصومات
الرضيبية األخرى التي قد تتأهل للحصول عليها ،قم بزيارة املوقع:
www.mybenefits.ny.gov

www.otda.ny.gov
)Pub-4786-AR (1/21

www.tax.ny.gov
)DTF-215.2-ARA (1/21

قد تكون مؤهالً لتقديم إقرارك الرضيبي مجاناً :للمزيد من املعلومات
زوروا موقع .www.tax.ny.gov/pit/efile
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تعرف عىل وضعك ملعرفة املبلغ الذي تتأهل للحصول عليه.

املعونة العامة
مخصصاتSNAP
دخل الضامن التكمييل ()SSI
اإلسكان العام
مخصصات مديكيد

املزيد من األخبار الجيدة
ال تؤثر أموال الخصم الرضيبي عىل دخلك
املكتسب عىل أهليتك للحصول عىل:

يتعني عليك تقديم إقرار رضيبي للحصول عىل الخصومات ،حتى وإن مل تكن مديناً
بأي رضائب .يعترب اإليداع اإللكرتوين هو الطريقة األسهل لتقديم إقرارك الرضيبي،
والطريقة األرسع السرتداد املبالغ الخاصة بك .للمساعدة الرضيبية املجانية يرجى زيارة:
.www.tax.ny.gov/pit/file/vita.htm

كيف ميكنك التقدم

ميكنك مساعدة أرستك عىل تلبية
احتياجاتها.

 50,954دوالر
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 56,844دوالر

الحد األقىص للدخل
(متزوج ويقدم إق راراً عائلي اً)
الحد األقىص للدخل
(أعزب أو رب أرسة منفرد)

عدد األطفال:

* عىل أساس الحد األقىص لإلجاميل يف مدينة نيويورك ،ووالية نيويورك ،والخصومات الفدرالية

 726دوالر

 4,838دوالر

 7,992دوالر

 8,991دوالر

)ىصقأ دحب( *EITC

•

لديك دخل من االستثامر مببلغ  3650دوالر أو أقل.

أن يكون لديك طفل مؤهل يعيش معك ألكرث من نصف العام ،أو

أن يكون لديك رقم ضامن اجتامعي صحيح (ال يتأهل حاملو رقم هوية دافع الرضائب الفردي للحصول عىل
الخصومات)؛

أن تكتسب راتباً من وظيفة أو عمل لحسابك الخاص;

ليك تتأهل للحصول عىل خصومات الدخل الرضيبي املكتسب ( )EITCsيتعني عليك استيفاء بعض املتطلبات املحددة:

هل أنت مؤهل؟

تقدم هيئة الرضائب الفدرالية ( )IRSووالية نيويورك ومدينة نيويورك كافة الخصومات الرضيبية للدخل املكتسب.

الخصم الرضيبي للدخل هو لألشخاص الذين يعملون ويستوفون مبادئ توجيهية محددة .يتفاوت مبلغ الخصم الرضيبي
بحسب حالة امللف ،والدخل املكتسب لألرسة ،وعدد األطفال املؤهلني .وقد تسرتد األموال عندما تقدم إقرارك الرضيبي حتى
وإن مل تكن مديناً بأي رضائب.

الدخل
املكتسب
الخصم الرضيبي
()EITC

