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িনউ ইয়কর্ ে�েটর আনর্ ড ইনকাম ে�িডেটর (Earned Income Credit) একিট
সংি�� গাইড

আপিন এই ে�িডট দািব করেত পােরন, যিদ আপিন:
• যু�রা�ীয় আনর্ড ইনকাম ে�িডেটর েযাগয্ হন ও দািব জানান, এবং
•

Form IT-209 (ফমর্ IT-209) (েকবলমা� ইংেরিজেত উপল�) দািখল করার �ারা Noncustodial Parent
New York State Earned Income Credit (ননকাে�ািডয়াল িপতা/মাতার িনউ ইয়কর্ ে�েটর
আনর্ ড ইনকাম ে�িডেটর) দািব না জািনেয় থােকন।

যু�রা�ীয় ে�িডেটর েযাগয্ হওয়া স�েকর্ আরও তেথয্র জনয্ IRS EITC (মািকর্ ন যু�রাে�র রাজ� পিরেষবার �ম
আয় কর ছাড়) ওেয়ব েপজিট েদখুন।
পিরিচিতর সংখয্াগিল
18 িডেস�র, 2015 তািরেখর পের দািখল করা ে�িডেটর দািবর জনয্ কাযর্কর হওয়ায় আপনার িনেজর ও আপনার
�েতয্ক উপযু� স�ােনর িববরণীর িনধর্ািরত তািরেখর মেধয্ (বিধর্ত সময় সহ) একিট কের ৈবধ েসাশয্াল িসিকউিরিট
ন�র থাকা আবশয্ক।
এই ে�িডেটর রািশ কত?
এই ে�িডট আপনার অনুেমাদনেযাগয্ যু�রা�ীয় আনর্ড ইনকাম ে�িডেটর 30% এর েচেয় দািব করা পািরবািরক
ে�িডেটর েয েকােনা রািশর সমান পিরমাণ কম হেব।
এই ে�িডেটর আেবদন করেত অথবা আরও জানেত, Form IT-215 (ফমর্ IT-215), Claim for Earned
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Income Credit (আনর্ড ইনকাম ে�িডেটর দািব), এবং এর িনেদর্ িশকা েদখুন (েকবল ইংেরিজেতই উপল�)।
েরকডর্ রাখার �েয়াজনীয়তাগিল

21

21

আপিন এই ে�িডেটর দািব জানােল আপনােক আয় অজর্ন করা �মাণ করেত হেব। আপিন েয বছেরর জনয্
ে�িডট দািব করার পিরক�না করেছন তার সারা বছর জুেড় েরকডর্ ভােলাভােব বজায় রাখা িনি�ত
করন।
আপিন �-িনযু� হেল আপনার িন�িলিখত তেথয্র �েয়াজন হেব:
•

�িতিদেনর অিজর্ত বয্বসািয়ক আয় ও �দত্ত বয্বসািয়ক খরচ �দশর্ন করা খাতাপ� ও েরকডর্। েরকডর্গিলেত
অবশয্ই আপনার �ূল �াি�, বয্বসািয়ক খরচ এবং স�দ ও ইনেভ�িরর �য়মূলয্ সিঠকভােব িনধর্ারণ করার
মেতা যেথ� তথয্ থাকেত হেব।
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•

েয সব নিথপ� খাতাপে�র ও েরকেডর্র েলখােক সমথর্ন কের, েযমন, নগেদর েরিজ�াের �াি�, বয্া� িববৃিত,
জমার ি�প, বািতল েচক, চালান, ে�িডট কােডর্ িবি�র ি�প, এবং ফমর্ 1099-MISC.

যখন অনুেরাধ করা হেব তখন এগিল না েদখােল আপিন ে�িডট পােবন না।
েরকডর্ রাখার �েয়াজনীয়তাগিলর স�েকর্ আরও জানেত, Form DTF-215 (ফমর্ DTF-215) Recordkeeping
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Suggestions for Self-employed Persons (�-িনযু� বয্ি�েদর েরকডর্ রাখার ��াবগিল) (েকবল ইংেরিজেতই
15T

উপল�)।
��বয্: আপিন পুেরা-বছেরর বািস�া হেল এই ে�িডট আপনার বািক থাকা কেরর রািশর েচেয় েবিশ হেয় েগেল অবিশ�
অংশ আপনােক েফরত িদেয় েদওয়া হেব।
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