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 عزيزي دافع الضرائب: 
 

 تُظهر سجالت ضرائب الدخل أنك مؤهل لالستفادة من "اإلعفاء من ضريبة الدخل المكتسب  
(Earned Income Tax Credit, EITC)  من قِبَل "خدمة العوائد الداخلية". يمكنك التأهل لالستفادة من هذا اإلعفاء    2017" لعام

، وسواء كنت قد  2017الحرة حسب العائد على الضريبة الفيدرالية لعام    استناًدا إلى دخلك الذي أبلغت عنه من األجور، أو من أعمالك 
 أشرت إلى وجود أفراد معالين أو ال. 

 

(" الفيدرالية عن طريق EITCأواًل، ينبغي لك التأكد مما إذا كنت مؤهاًل لالستفادة من "اإلعفاء من ضريبة الدخل المكتسب )
 ثانيًا، أكمل االستمارات المرفقة، وأرسلها إلى خدمة العوائد الداخلية   www.irs.gov/EITCزيارة 

(Internal Revenue Service, IRS وضعها في الظرف المرفق المدون عليه العنوان بشكل مسبق بحلول )2021أبريل  15 . 
 

مرفقًا. تأكد من تضمين اسمك ورقم "الضمان االجتماعي" في    EICتجد جدول  فس،  إذا أفدت بوجود أطفال معالين لديك •
 الجزء العلوي من االستمارة. 

االستمارة   • بشكل    1040Xفي  االستمارة  ستقدم  كنت  وإذا  االجتماعي"،  "الضمان  رقم  اكتب  جزئي،  بشكل  المكتملة 
 مشترك، فاكتب رقم "الضمان االجتماعي" الخاص بزوجتك/زوجك. 

 ، وفي حالة التقدم بشكل مشترك، اطلب من زوجتك/زوجك التوقيع عليها. 1040Xاالستمارة توقيع قم ب  •
 

 ، وإال فستنتهي صالحيته. 2021أبريل  15( بحلول IRSيجب عليك المطالبة باإلعفاء من قِبَل خدمة العوائد الداخلية )
 

(" في الوالية والمدينة. إذا كان  EITCن ضريبة الدخل المكتسب )الرجاء مالحظة أنك قد تكون مؤهاًل أيًضا لالستفادة من "اإلعفاء م
 األمر كذلك، فستبلغك والية نيويورك خالل األسابيع القليلة القادمة. ال يتطلب األمر منك اتخاذ أي إجراء. 

 
برقم   لديك أي استفسارات حول هذا اإلشعار، فالرجاء االتصال  ب 311إذا كان  أو  نيويورك،  الترحيل،  . من خارج مدينة  النسبة لخدمة 

 . 9675-639 (212)يمكن االتصال برقم 
 

 
 وتفضلوا بقبول فائق االحترام،

 
 اإلدارة المالية في نيويورك 

 

مالحظة: إذا كنت بحاجة إلى مساعدة بخصوص الضرائب الخاصة بك لهذا العام، فقد تكون مؤهاًل لبرنامج إعداد اإلقرار الضريبي 
لمزيد من   311أو اتصل برقم  www.nyc.gov/taxprepمدينة نيويورك. تفضل بزيارة   ي ( فFree Tax Prepمجانًا )

 المعلومات، ولكي تبحث عن موقع قريب منك. 
 

https://www.irs.gov/Credits-&-Deductions/Individuals/Earned-Income-Tax-Credit


EITC FAQ – 2021 – [Arabic] 

 
 

 لماذا أتلقى هذه المعلومات؟  .1
الدخل   إقرارات ضريبة  المكتسب بناءا على مراجعة  الدخل  نعتقد أنك قد تكون مؤهًلا للحصول على إعفاء فدرالي من ضريبة 

ا ألنك لم تحصل على  2017الخاصة بك لعام   لطلب استرداد دفعة    2017اإلعفاء، يمكنك تقديم إقرار ضريبي معدل لعام  . نظرا
 (.IRSمن خدمة العوائد الداخلية )

  
 ما اإلعفاء من ضريبة الدخل المكتسب؟ .2

اإلعفاء من ضريبة الدخل المكتسب عبارة عن دفعة مستردة من الحكومة لدافعي الضرائب المؤهلين. يجب أن تكون قد حصلت 
لتلقي هذا االستحقاق. تقدم كل من خدمة العوائد الداخلية   2017على دخل مكتسب من األجور أو العمل الحر خًلل جزء من عام  

(IRS)رك اإلعفاء من ضريبة الدخل المكتسب لدافعي الضرائب المؤهلين.، ووالية نيويورك، ومدينة نيويو 
 

 من يتأهل؟ .3
يمكنك استعراض متطلبات األهلية للحصول على اإلعفاء من ضريبة الدخل المكتسب عبر الموقع اإللكتروني  

www.irs.gov/eitc . 
 
 هل يجب أن يكون لدي أطفال للتأهل؟ .4

دوالرات   15,010المكتسب متاح للعزاب والعائًلت التي ليس لديها أطفال ما دام دخلك كان أقل من  ال، إن اإلعفاء من ضريبة الدخل  
ا    64و   25دوالر أمريكي )للمتزوجين، عند التقديم المشترك( وأن تكون )أو زوجك/زوجتك( بين    20,600أمريكية )للعزاب( أو   عاما

 . 2017في  
 

 ل المكتسب لسنوات أخرى؟هل يمكنني الحصول على اإلعفاء من ضريبة الدخ .5
للمطالبة    1040Xنعم. إذا لم تكن قد طالبت باإلعفاء عند تقديم إقراراتك الضريبية، يمكنك تقديم نموذج الضريبة الفيدرالية المعدل  

. ال يزال  2017باإلعفاء من ضريبة الدخل المكتسب لما يصل إلى ثًلث سنوات الحقة. تزودك هذه المراسًلت باالستمارة لعام  
، إذا كنت تعتقد أنك مؤهل. تذكر أن تطالب باإلعفاء  2019و  2018بإمكانك تقديم إقرار ضريبي معدل للمطالبة باإلعفاء لعامي  

 ، إذا كنت تعتقد أنك مؤهل.2020سب عند قيامك بإكمال اإلقرار الضريبي لعام من ضريبة الدخل المكت
 

 ؟ 2017كيف يمكنني المطالبة باإلعفاء من ضريبة الدخل المكتسب للسنة الضريبية  .6
 ما عليك سوى اتباع الخطوات النقطية المدرجة في الرسالة المرفقة. 

 
 دخل المكتسب في إقراري الضريبي للوالية؟ماذا لو تعذر عليَّ المطالبة باإلعفاء من ضريبة ال .7

إذا كان يحق لك الحصول على مدفوعات اإلعفاء من ضريبة الدخل المكتسب، فستتصل بك دائرة الضرائب والمالية في والية  
 نيويورك خًلل األسابيع القليلة القادمة. ليس عليك القيام بأي إجراء.

 
 إلعداد الضرائب الفيدرالية؟كيف يمكنني الحصول على مساعدة إضافية  .8
( على تقديم إقراراتك الضريبية Free Tax Prepفي مدينة نيويورك، يمكن أن يساعدك برنامج إعداد اإلقرار الضريبي مجاناا ) 

لمزيد من المعلومات، ولكي   311أو اتصل برقم    www.nyc.gov/taxprepوالمطالبة باإلعفاءات المهمة مجاناا. تفضل بزيارة  
ا االتصال بخدمة العوائد الداخلية )تبحث   أو تفضل    9887-906 (800)( على الرقم  IRSعن موقع قريب منك. يمكنك أيضا
 للبحث عن موقع في مدينة نيويورك أو خارجها. www.irs.govبزيارة 

 
 كيف يمكنني الحصول على مساعدة إضافية إلعداد ضرائب الوالية؟  .9

لمزيد من المعلومات حول خيارات إعداد ضرائب الوالية واإلعفاء من ضريبة الدخل المكتسب، بما في ذلك المواقع والمستندات 
بالرقم   اتصل  زيارة   311المطلوبة،  ا  أيضا يمكنك  الضريبية".  اإلقرارات  إلعداد  مجانية  "مساعدة  واطلب 
www.nyc.gov/taxprep . 

 

 

 

  

 األسئلة المتداولة حول  

 "اإلعفاء من ضريبة الدخل المكتسب  
(Earned Income Tax Credit, EITC ") 


