EITC ክሌም ለማድረግ መስፈርቱን ያሟላሉ?
ክሬዲቱን ለመጠየቅ ሟሟላት ያለብዎት ህጎች እነዚህ ናቸው

EITC [Earned Income Tax Credit] በአመት
ከ$57,414 በታች የሆነ ገቢ ለሚያገኙ እየሰሩ ላሉ ሰዎች
ነው። በዚህ አመት ሊያገኙት የሚችሉት ታክስ ክሬዲት
መጠን መስፈርቱን የሚያሟሉ ልጆች ክሌም ካደረጉ
እስከ $6,728 ወይም መስፈርቱን የሚያሟሉ ልጆች
ክሌም ካላደረጉ እስከ $1,502 ነው።
የሚያገኙት ክሬዲት መጠን የሚወስነው

• ያገቡ ወይም ያላገቡ መሆንዎ
• ልጆች ከሌለዎት ወይም ልጆች ያለዎት መስፍረርቱን የሚያሟሉ ልጆች
ቁጥር
• ያገኙት ገቢ መጠን

በEITC ምን ማድረግ እንደሚችሉ አስቡት

• ዓመቱን ሙሉ የአሜሪካ ዜጋ ወይም ሬዝደንት ኤሊያን ነበሩ
• ስራ እየሰሩ ነው እና ከስራ ገቢ አግኝተዋል
• ታክስ ሪተርኑ መግባት ባለበት ቀን ላይ ወይም ከዛ በፊት የተሰጠ ትክክለኛ የሶሻል
ሰኩሪቲይ ቁጥር አለዎት (ማራዘሚያዎችን ጨምሮ)
• ከ$10,000 የበለጠ የኢንቨስትመንት ገቢ ለኖረዎት አይችልም (ለምሳሌ ከወለድ)።
• የጋራ ታክስ ሪተርን (ጆይንት ሪተርን) የማያሰሩ ተጋብተው ግን የተለያዩ ግብር ከፋዮች
መስፈርቱን የሚያሟላ ልጅ ካላቸው እና አንዳንድ ሌሎች መስፈርቶችን ካሟሉ EITC ክሌም
ማረግ ይችሉ ይሆናል
• የሌላ ሰው መስፈርቱን የሚያሟላ ልጅ መሆን አይችሉም
• ቅጽ 2555 (Form 2555) ፋይል አያደርጉም (ከውጪ አገር የተገኘ ገቢ ጋር የተያያዘ ነው)
የሚከፍሉት ታክስ ባይኖርም ወይም ታክስ ማሰራት ግዴታ ባይኖርብዎትም EITC ለማግኘት
የፌደራል ታክስ ሪተርን ማሰራት አለብዎት። EITC ሂሳቦችዎን ለመክፈል ወይም ሊመጣ
ለሚችለው ነገር ገንዘብ ለመቆጠብ ተጨማሪ ገንዘብ ይሰጥዎታል።

ህጎቹን ያሟላሉ?
ከሆነ ያገኙት ገቢ ከዚህ ያነሰ መሆን አለበት. . .

• $21,430 ($27,380 ያገቡ ሆነው የጋራ ታክስ ሪተርን (ጆይንት ሪተርን) የሚያስገቡ
ከሆነ) :- ሶሻል ሰኩሪቲይ ቁጥር ያላቸው መስፈርቱን የሚያሟሉ ልጆች ከሌለዎት
• $42,158 ($48,108 ያገቡ ሆነው የጋራ ታክስ ሪተርን (ጆይንት ሪተርን) የሚያስገቡ
ከሆነ) :- ሶሻል ሰኩሪቲይ ቁጥር ያለው መስፈርቱን የሚያሟላ አንድ ልጅ ካለዎት
• $47,915 ($53,865 ያገቡ ሆነው የጋራ ታክስ ሪተርን (ጆይንት ሪተርን) የሚያስገቡ
ከሆነ) :- ሶሻል ሰኩሪቲይ ቁጥር ያላቸው መስፈርቱን የሚያሟሉ ሁለት ልጆች ካለዎት
• $51,464 ($57,414 ያገቡ ሆነው የጋራ ታክስ ሪተርን (ጆይንት ሪተርን) የሚያስገቡ
ከሆነ):- ሶሻል ሰኩሪቲይ ቁጥር ያላቸው መስፈርቱን የሚያሟሉ ሶስት ወይም ከሳስት የበዛ
ልጆች ካለዎት

በጣር ሜዳ ላሉ የአሜሪካ ጦር ኃይሎች አባላት፣ ቀሳውስት እና የአካል ጉዳተኝነት
የጡረታ ገቢ ለሚያገኙ ግለሰባች የተለዩ ህጎች ሊኖሩ ይችላሉ።

አብርዎት የሚኖር መስፈርቱን የሚያሟላ ልጅ አለዎት?
ለክሬዲቱ መስፈርቱን የሚያሟላ ልጅ ለመሆን . . .

• ልጁ በwww.irs.gov/eitc ወይም በህትመት 596 (Publication 596,
Earned Income Credit) ላይ የተዘረዘሩትን የዝምድና፣ እድሜ፣ የመኖሪያ እና የጋራ
ታክስ ሪተርን (ጆይንት ታክስ ሪተርን) መስፈርቶችን ሟሟላት ይኖርበታል

እውነታዎችዎን ድጋሚ አረጋግጠዋል?
ማስወገድ ያለብዎት ብዙ ጊዜ የሚሰሩ ስህተቶች ፡

• የዝምድና፣ እድሜ ወይም የመኖሪያ ቦታ መስፈርቶቹን የማያሟላ ልጅ መስፈርቱን ያሟላል
ብሎ ማስመዝገብ
• ገቢዎትን ወይም ወጭዎትን ከትክክለኛው አብዝቶ ወይም አሳንሶ መመዝገብ
• የሶሻል ሴኩሪቲ ቁጥር አና የላስት ኔም ስህተቶች

ሕይወት በEITC ትንሽ ቀለል ትላልች

EITCን ከጠየቁ IRS እስከ ፌብሩአሪ አጋማሽ ድረስ ተመላሽ ገንዘብዎትን (ሪፈንድዎን)
መልቀቅ አይችልም። ታክስ ሪተርኑ ላይ ያሉ ስህተቶች ክሌም ያደረጓቸውን ታክስ ክሬዲቶች
ለመስራት መዘግየት ሊያስከትሉ ይችላሉ።

EITC በተመለከተ እርዳታ ይፈልጋሉ?
ድረገፃችን ጋር ይሂዱ ወይም በነፃ ይደውሉልን

መስፈርቱን እንደሚያሟሉ ያረጋግጡ።
www.irs.gov/eitc

• ነፃ መረጃ ለማግኘት፣ ለታክስ ክሬዲቱ ብቁ እንደሆኑ አና የእርስዎን EITC መጠን
ግምት ለማግኘት www.irs.gov/eitc ይመልከቱ።
• በነፃ የታክስ እርዳታ ለማግኘት አና ለማሰራት የበጎ ፈቃደኞች የገቢ ታክስ እርዳታ (Visit
a Volunteer Income Tax Assistance -VITA) ጣቢያ ይሂዱ። ጣቢያ ለማግኘት
www.irs.gov/VITA የመልከቱ ወይም 1-800-906- 9887 ይደውሉ።
•የታክስ ማዘጋጃ ሶፍትዌር ተጠቅመው በነፃ በኦንላይን ታክሶትን ለመስራት በ
www.irs.gov/FreeFile የሚገኘውን Free File ይጠቀሙ።
• ብቁ የሆነ የታክስ አዘጋጅ ለማግኘት እርዳታ ከፈለጉ
www.irs.gov/chooseataxpro ይመልከቱ።
• የመስማት ችግር ላለባቸው የ TTY/TDD መሳሪያዎች ካለዎት 1-800-829-4059
ይደውሉ።
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