
اعتبار مالیاتی درآمد کسب شده  کالیفرنیا )CalEITC( و 
اعتبار مالیاتی کودک خردسال )YCTC( اعتبارهای مالیاتی 

ایالتی برای ساکنان شاغل در کالیفرنیا هستند.

کنید. می  کار  سخت  خود  پول  کسب  برای  شما 
کنند. کار  شما  نفع  به  مالیاتی  اعتبارهای  که  کنید  کاری 

اگر والدی هستید با یک کودک زیر 6 سال*، ممکن است برای اعتبار مالیاتی کودک کم سن 	 
و سال واجد شرایط باشید.

اگر دانشجو هستید یا وام دانشجویی تان را تسویه می کنید، ممکن است برای مزایای مالیاتی 	 
آموزشی نیز واجد شرایط باشید.

درآمدتان کمتر از 9,000 دالر در سال است؟ در صورتی که وابسته مالیاتی شخص دیگری 	 
نیستید و اوراق مالیاتی خود را ارسال می کنید، ممکن است کماکان برای CalEITC واجد 

شرایط باشید.

شما 18 ساله یا بیشتر هستید، درآمد ساالنه تان 30,000 دالر یا کمتر 
است، و اوراق مالیاتی تان را خودتان تهیه می کنید، وابسته شخص دیگری 

نیستید؟ برای CalEITC )اعتبار مالیاتی درآمد کسب شده  کالیفرنیا(
 واجد شرایط هستید!

@CalEITC4Me

* کودکان واجد شرایط باید در 31 دسامبر 2020 زیر 6 ساله باشند.
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* نرخهای پیامک و داده ممکن است اعمال شود.

چه مقدار 
بازپرداخت دریافت 

خواهید کرد؟

شماره بیمه اجتماعی ندارید؟ مسئله ای نیست!
پرداخت کنندگان مالیات دارای ITIN )شماره شناسایی فردی پرداخت 

کننده مالیات(، شامل مهاجران بدون مدارک قانونی، اکنون برای
CalEITC  و YCTC واجد شرایط هستند.

برای کسب اطالعات بیشتر از CalEITC4Me.org  دیدن کنید.

اعتبارهای مالیاتی، مانند CalEITC و EITC، تحت قانون مربوط 
به “سربار جامعه بودن” درخدمات تابعیت و مهاجرت آمریکا به 

عنوان مزایای عمومی محسوب نمی شود.  برای دانستن اینکه آیا 
واجد شرایط هستید، به CalEITC4Me.org مراجعه نمایید. 

برای کسب اطالعات بیشتر در مورد CalEITC  و  YCTC از 
CalEITC4Me.org دیدن کنید.


