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Հարկային Վարկեր
Աշխատողները և ընտանիքները, ներառեալ ITIN-ի սեփականատէրերը, կրնան
իրաւասու ըլլալ հարկային վարկի, որ կրնայ հազարաւոր տոլարներու հասնիլ:
Տեղեակ եղէք, թէ ինչպէս կրնաք պահանջել ձեր վարկերու (credit), CalEITC4me.org կայք
այցելելով կամ թէքսթ ուղարկելով EITC 855-620-2180 թիւին:

ՕԳՈՒՏ

ՈՎ ԻՐԱՒԱՍՈՒ Է

Մանկական
հարկային վարկ
Child Tax Credit

Քալիֆորնիայի
վաստակած
եկամտահարկի
վարկ
California Earned
Income Tax
Credit
Երիտասարդ
երեխաներու
հարկային վարկ
Young Child Tax
Credit
Դաշնակցային
վաստակած
եկամտահարկի
վարկ
Federal Earned
Income Tax
Credit

ԳՈՒՄԱՐ

17 և աւելի փոքր երեխաներ
ունեցող ընտանիքներ

Պահանջեցէք աւելցուած
Մանկական Հարկային
Վարկը, իւրաքանչիւր
երեխայի համար մինչև
$3600 տոլար, երբ դուք կը
ներկայացնէք ձեր հարկերը:
Եթե դուք ամսական
վճարումներ ստացած էք,
դուք կրնաք պահանջել մինչև
$1800 իւրաքանչիւր երեխայի
համար:

Քալիֆորնիայի
աշխատողները և
ընտանիքները, որոնք կը
վաստակին $30,000-էն նուազ
և կը ներկայացնեն իրենց
հարկերը: ITIN ունեցող
ֆայլերը նոյնպէս իրաւասու
են:

Մինչև $3160 ընտանիքներու և
$255՝ աշխատողներու համար,
որոնք երեխայ չունին:

Քալիֆորնիայի
ընտանիքները, որոնք կը
վաստակին $30,000-էն նուազ
և ունին առնուացն մինչև
6 տարեկան : ITIN ֆայլեր
ունեցող ընտանիքները
նոյնպէս իրաւասու են:

Մինչև $1000 տոլար

Ցածր եկամուտ
ունեցող մարդիկ, որոնք
կ’աշխատին և հարկ կը
ներկայացնեն Սոցիալական
Ապահովութեան թիւով,
կրնան իրաւասու ըլլալ:

Մինչև $6728 տոլար
ընտանիքներու համար և
$1502 տոլար՝ աշխատողներու
համար, որոնք երեխայ
չունին:
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Ի՞նչ պէտք կրնաք ունենալ ձեր
հարկերը պատրաստելու համար
Հարկերու պատրաստութեան ժամանակն է եւ որպէս Քալիֆորնիոյ աշխատողներ
դուք կրնաք հարկային վարկեր ստանալ CalEITC-ի նման ծրագիրներու միջոցաւ:
Պատրաստ եղէք ձեր հարկերը ներկայացնելու, որպէսզի կարենաք ձեր հարկերը
նուազեցնել եւ նոյնիսկ ձեր գրպանը վերադարձնել կանխիկ գումար մը:

Ի՞նչ պէտք պիտի ունենաք

□ Փախտախաղի շահի կտրոններ (ֆորմ՝
1099-2G)

□ Ձեր անձը ներկայացնող լուսանկարով
անձնագիր

□ Գործազրկութեան կտրոն (ֆորմ՝ 099-G)

□ Ընկերային ապահովութեան քարտեր
(Social Security cards) եւ կամ հարկ
վճարողի անհատական թիւ (Individual
Taxpayer Identification Number,
ITIN), զանազան ֆորմեր ձեզի եւ ձեր
ըինտանիքին համար:
□ Նախորդ տարուան հարկերու
թղթածրարը (եթէ կայ)
□ Չեղարկված չէք մը կամ դրամատնային
հաստատագրեր՝ որոնք կրնան ձեզ
ուղարկուելիք գումարը ուղղակի
տեղադրել ձեր դրամատան հաշիւին մէջ:
□ աշխատավարձքի փաստ (w-2)
իւրաքանչիւր աշխատատեղիի համար
□ Երեխայի կանխավճարային հարկային
վարկ (IRS նամակ 6419)
□ Ձեր երրորդ տնտեսական ազդեցութեան
վճարումի վաւերագիրը (IRS նամակ 6475)
□ Տոկոսներու ցուցակ (1099-INT ֆորմը)

□ Ընկերային ապահովութեան նպաստներ
(Social Szecurity Benefits) (ֆորմ՝ SSA)
□ Համալսարանի կամ թէքնիք Գոլէճի
ուսումնակաան թոշակի կտրոն (ֆորմ՝
1098-T)
□ Ուսանողական պարտքերու դիմաց
վճարուած տոկոսի կտրոն (ֆորմ՝ 1098-Ե)
□ Ձեր երեխաներուն համար վճարուած
ցերեկային խնամքի (Daycare)
ծախսերու կտրոն.(Հաճեցէ’ք անոր կցել
ծառայութիւնը տուող մատակարարին
անունը, հասցէն, հարկային ID-ն կամ
Ընկերային ապահովութեան թիւը
(Social Security number):
□ Ձեր կատարած բարեգործական
նուիրատուութիւններու ստացագրերը
կամ նամակները:
□ 2020 թուականին ձեր տան mortgage-ի
վճարումներու տոկոսներու կտրոն եւ
անշարժ գոյքի համար ձեր վճարած
պետական հարկի կտրոն (ֆորմ՝ 1098)

Եթէ ներքոյիշեալ հարկերու հետ կապ
ունեցող ֆորմերէն որեւէ մէկը.-

□ Առողջական ապահովագրութիւն
ունենալու համար վճարուած սակի
կտրոն (ֆորմ՝ 1095)

□ Շահաբաժիններու ցուցակներ (ֆորմ՝
1099-DIV)

□ Առողջական ապահովագրութեան
շուկայի հայտարարություն, ներառյալ
Covered California (ֆորմ՝ 1095-A)

□ Կենսաթոշակային ծրագիրներ (ֆորմ:
1099-R)

Այցելեցէ’ք CalEITC4Me.org համացանցի էջը
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Text ուղարկեցէ’ք EITCին 855-620-2180 թիւով
եւ օգտագործեցէ’ք
մեր հաշվիչ սարքը՝
պարզելու համար,
թէ այս տարուան
համար ո՞րքան է ձեզի
վերադարձուելիք
հարկային վարկի
գումարը:
Քալիֆորնիոյ տարածքին
հարկային վարկեր ստանալու
համար ձեզի հարկաւոր ՉԷ
ընկերային ապահովութեան թիւ
ունենալը: Նմանապէս ITIN-ով
հարկ վճարողները, ներառյալ՝
առանց փաստաթուղթի
ներգաղթածները, կրնան
օգտուիլ CalEITC-էն և YCTC-էն
(Հարկային վարկերը, ինչպես
CalEITC-ն և EITC-ն, համաձայն
ԱՄՆ Քաղաքացիութեան և
ներգաղթի ծառայութիւններուն,
հանրային օգնութիւն չեն
համարուիր):

Դեռ ուշ չէ ձեր գումարը
պահանջելու համար:
Դուք կրնաք ներկայացնել ձեր հարկերը եւ կանխիկ
գումար կրնաք ստանալ իբրեւ հարկային վարկերէն՝
նոյնիսկ Հարկայինը ներկայացնելու Օրէն ետք:
Եթե ձեր 2021 թուականի
ընդհանուր եկամուտը
$12,550-էն նուազ է, ապա
կարիք չունիք ձեր հարկերը
ներկայացնել, բայց աւելի
լաւ է ներկայացնել.Ներկայացնելը կը
նպաստէ, որ Դաշնակցային
եւ նահանգային
կառավարութիւններու
հարկերու պատկան
մարմիններէն գումար
ստանալու:
Ձեզի ուղարկուելիք
գումարը մի' կորսնցնէք:
Ներկայացուցէք ձեր
հարկերու թուղթերը
որպէսզի կարենաք ձեզի
վերադարձուելիք գումարը
այսօր իսկ պահանջել:

Ի՞նչ են ձեզի վերադարձուելիք գումարները (հարկային վարկերը):
Հարկային վարկերը, օրինակ՝ Քալիֆորնիոյ մէջ ձեր տարեկան
եկամտահարկին դիմաց ստանալիք գումարը (CalEITC) եւ
երեխաներու հարկային վարկը (YCTC): Այս միջոցները կ'օգնեն
ցած եկամուտ ունեցող աշխատողներուն իրենց վերադարձուելիք
գումարը աւելցնելու կամ ալ հարկի տակաւի'ն վճարուելիք գումարի
չափը պակսեցնելու:
Ո՞վ իրաւունք ունի CalEITC-ին և YCTC-ին դիմելու: Դուք, ամենայն
հաւանականութեամբ, իրաւասու էք CalEITC-ին, եթէ աշխատած էք
և 2021 թուականի ձեր եկամուտը $30,000-էն պակաս է, նոյնիսկ եթէ
չունիք Սոցիալական Ապահովութեան թիւ (Social Security number):
Եթէ դուք նաեւ ունիք մինչեւ 6 տարեկան երեխայ, ապա անոր համար
կրնաք պահանջել մինչեւ 1000 ԱՄՆ տոլար YCTC-էն: Ձեր ստանալիք
գումարը կախեալ է ձեր ընտանիքի չափէն (անդամներու թիւէն) և
ձեր տարեկան եկամուտէն:
Ինչպե՞ս կրնամ հարկայինի վարկեր պահանջել: Միակ միջոցը՝
ձեր հարկերը Սոցիալական Ապահովութեան թիւով կամ ITIN-ով
ներկայացնելն է: Նոյնիսկ եթէ ձեր հարկերու թուղթերը չի կրնաք
մինչեւ Ապրիլի 18-ի ժամկէտը ներկայացնել քանի որ ընդհանրապէս
հարկերու թուղթեր չէք ներկայացներ, կրնաք ձեր այդ թղթերը
ներկայացնել նախորդող երեք տարիներուն համար:
Արդիոք տուգանք կը ստանա՞մ եթէ հարկերու թղթերս
ներկայացնեմ: Ոչ անպայման: Կրնաք տուգանք ստանալ միայն այն
ժամանակ երբ հարկերու պարտք ունիք: Նոյնիսկ նման պարագայի
կրնաք ամսավճարի ձեւով վճարել ձեր պարտքը:

Այցելեցէ’ք CalEITC4Me.org՝ աւելին իմանալու հարկերէն ձեզի
վերադարձուելիք գումարին մասին: Կրնաք նաեւ դիմել ձեր մօտ գտնուող
եւ IRS-ի կողմէ ընդունուած եւ հաստատուած անվճար մասնագէտի մը:

