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 محترم/محترمہ ٹیکس دہندہ: 
 

( کی جانب سے  Internal Revenue Service, IRSانکم ٹیکس کے ریکارڈز سے پتہ چلتا ہے کہ آپ داخلی ریونیو سروس ) 
( کے لیے اہل ہو سکتے/سکتی ہیں۔ آپ  Earned Income Tax Credit, EITCکے حاصل کردہ انکم ٹیکس کریڈٹ )  2017

تی کاروبار سے ہونے والی جو آمدنی بتائی ہے اس کی بنیاد پر اور اس  کے وفاقی ٹیکس ریٹرن میں اجرتوں یا ذا  2017نے اپنے  
 بنیاد پر آپ اہل ہو سکتے/سکتی ہیں، کہ آپ نے زیر کفالت افراد کے لیے کلیم کیا ہے یا نہیں۔

 
کے لئے اہل بھی ہیں۔ اس    EITCمالحظہ کر کے یہ چیک کرنا چاہیئے کہ کیا آپ وفاقی   www.irs.gov/EITCپہلے، آپ کو  

 بھجوا دیں۔ تک  2021اپریل  15کے بعد، لف شدہ فارمز مکمل کریں اور انہیں لف شدہ پتہ کے حامل لفافے میں ڈال کر 
 

ملے گا۔ فارم کے باالئی    EICیک لف شدہ شیڈول  اگر آپ نے زیر کفالت بچوں کے لیے کلیم کیا ہے تو آپ کو ا •
 حصے پر اپنا نام اور سوشل سیکیورٹی نمبر لکھنا نہ بھولیں۔

پر، اپنا سوشل سیکیورٹی نمبر لکھیں اور، اگر آپ نے مشترکہ طور پر    1040Xجزوی طور پر مکمل شدہ فارم   •
 لکھیں۔فائل کیا ہے تو اپنے/اپنی شریک حیات کا سوشل سیکیورٹی نمبر بھی 

• 1040X    فارم پر دستخط کریں اور، اگر آپ نے مشترکہ طور پر فائل کیا ہے، تو اس پر اپنے/اپنی شریک حیات
 کے دستخط بھی کروائیں۔

 
IRS  تک اپنے کریڈٹ الزماً کلیم کر لیں، بصورت دیگر اس کی میعاد ختم ہو جائے گی۔  2021اپریل  15سے 

 
( کے لیے بھی اہل ہو سکتے/سکتی ہیں۔  EITCور شہری حاصل کردہ انکم ٹیکس کریڈٹس )براہ کرم نوٹ فرمائیں کہ آپ ریاستی ا

اگر ایسا ہوا، تو ریاست نیو یارک اگلے چند ہفتوں کے دوران آپ کو مطلع کرے گی۔ آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں 
 ہے۔

 
ریں۔ نیویارک شہر کے باہر سے، یا ریلے سروس  پر کال ک  311اگر اس نوٹس کے متعلق آپ کے کوئی سواالت ہوں، تو براہ کرم  

 پر کال کریں۔ 9675-639 (212)کے لیے،  
 

 
 مخلص،

 
NYC ( محکمہ مالیاتNYC Department of Finance ) 

 

P. S  .  اگر آپ کو اس سال اپنے ٹیکسز میں مدد کی ضرورت ہے، تو آپNYC Free Tax Prep   پروگرام کے لئے
 www.nyc.gov\taxprepات حاصل کرنے اور اپنا قریبی مرکز تالش کرنے کے لئے اہل ہو سکتے ہیں۔  مزید معلوم

 پر کال کریں۔ 311مالحظہ کریں یا 
 

https://www.irs.gov/Credits-&-Deductions/Individuals/Earned-Income-Tax-Credit
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 مجھے یہ معلومات کیوں موصول ہو رہی ہیں؟  .1
( کے جائزے کی بنیاد پر حاصل شدہ income tax returnsکے انکم ٹیکس ریٹرنز )  2017ہمیں لگتا ہے کہ آپ اپنے  

سے ریفنڈ  IRSانکم ٹیکس کریڈٹ کے لئے اہل ہو سکتے/سکتی ہیں۔ چونکہ آپ نے کوئی کریڈٹ وصول نہیں کیا، لٰہذا آپ 
 کا ترمیم کردہ ٹیکس ریٹرن فائل کر سکتے/سکتی ہیں۔  2017ادائیگی کی درخواست کرنے کے لئے 

  
 ؟حاصل کردہ انکم ٹیکس کریڈٹ کیا ہے  .2

ادائیگی ہے۔ یہ وظیفہ وصول  حاصل کردہ انکم ٹیکس کریڈٹ حکومت کی طرف سے اہل ٹیکس دہندگان کے لئے ریفنڈ 
کے کسی حصے کے دوران تنخواہوں یا ذاتی کاروبار سے آمدنی کمائی ہو۔  2017کرنے کے لئے الزم ہے کہ آپ نے  

IRS نیو یارک کی ریاست اور نیو یارک شہر سبھی اہل ٹیکس دہندگان کو ،EITC  کی پیشکش کرتے ہیں۔ 
 

 کون اہل قرار پاتا ہے؟ .3
 پر دیکھ سکتے ہیں۔  www.irs.gov/eitcکے اہلیت کے تقاضے  EITCآپ 

 
 لئے میرا صاحب اوالد ہونا ضروری ہے؟کیا اہل ہونے کے  .4

آمدنی    EITCنہیں۔ لئے اس وقت تک دستیاب ہے جب تک آپ کی  اور بغیر بچوں والے خاندانوں کے  غیر شادی شدہ 
)اکھٹے فائل کرنے والے، شادی شدہ( سے کم ہو اور آپ )یا آپ کا/کی شریک   20,600$)غیر شادی شدہ( یا    $15,010

 سال تک کی عمر کے ہوں۔  64سے  25میں  2017حیات( 
 

 وصول کر سکتا/سکتی ہوں۔ EITCلئے   کیا میں دیگر سالوں کے .5
فائل کر    1040Xجی ہاں۔ اگر آپ نے ٹیکسز فائل کرتے ہوئے کریڈٹ کلیم نہیں کیا، تو آپ ترمیم کردہ وفاقی ٹیکس فارم  

کا فارم مہیا کرتی ہے۔ اگر آپ سمجھتے/سمجھتی   2017کلیم کر سکتے/سکتی ہیں۔ یہ ڈاک آپ کو    EITCکے تین سال تک  
کے کریڈٹ کلیم کر سکتے/سکتی    2019اور    2018ہیں کہ آپ اہل ہیں، تو آپ ابھی بھی ترمیم کردہ ریٹرن فائل کر کے  

کلیم کرنا یاد   EITCٹرن مکمل کرتے ہوئے  کا ٹیکس ری  2020ہیں۔ اگر آپ سمجھتے/سمجھتی ہیں کہ آپ اہل ہیں، تو اپنا  
 رکھیں۔

 
 کیسے کلیم کر سکتا/سکتی ہوں؟ EITCکے لئے  2017میں ٹیکس سال  .6

 محض لف شدہ خط میں درج کردہ بلٹ والے اقدامات پر عمل کریں۔
 

 کلیم کرنے میں ناکام رہا/رہی تو کیا ہو گا؟  EITCاگر میں اپنے ریاستی ٹیکس ریٹرن پر  -7
یا/اور شہر کے   آپ ریاست  مالیات   EITCاگر  و  کا محکمہ محصول کاری  یارک ریاست  نیو  تو  ہیں،  اہل   کریڈٹس کے 

(New York State Department of Taxation and Finance  اگلے چند ہفتوں کے اندر آپ سے رابطہ کر لے )
 ضرورت نہیں ہے۔  گا۔ آپ کو کچھ کرنے کی

 
 میں وفاقی ٹیکس کی تیاری میں اضافی مدد کیسے حاصل کر سکتا/سکتی ہوں؟  -8

پروگرام آپ کو اپنے ٹیکسز فائل کرنے میں اور اہم کریڈٹس کلیم کرنے میں   NYC Free Tax Prepنیویارک شہر میں، 
  www.nyc.gov\taxprepش کرنے کے لئے مفت مدد فراہم کرے گا۔ مزید معلومات کے لئے اور یا اپنا قریبی مرکز تال

یا   لیے    311مالحظہ کریں  باہر بھی مرکز تالش کرنے کے  یا اس سے  نیویارک شہر میں   کو    IRSپر کال کریں۔ آپ 
 مالحظہ کر سکتے/سکتی ہیں۔  www.irs.govپر کال کر سکتے ہیں یا  906-9887 (800)

 
 کیسے حاصل کر سکتا/سکتی ہوں؟ میں ریاستی ٹیکس کی تیاری میں اضافی مدد  -9

، بشمول مراکز اور درکار دستاویزات کے بارے میں مزید معلومات کے EITCریاستی ٹیکس کی تیاری کے اختیارات اور 
  www.nyc.gov/taxprepپر کال کریں اور "ٹیکس کی تیاری کے لئے مفت مدد" کی درخواست کریں۔ آپ    311لئے،  

 بھی مالحظہ کر سکتے/سکتی ہیں۔

  حاصل شدہ انکم ٹیکس کریڈٹ
(Earned Income Tax Credit, EITC ) 

 کے بارے میں اکثر پوچھے جانے والے سواالت 


