
 

 
 
 
 

 عزیز دافع الضرائب، 
 

من قِبل    2018) لعام  EITCتُوضح سجالت ضریبة الدخل أنك قد تكون مؤھًال للحصول على الخصم الضریبي على الدخل المكتسب (
إقرارك   الحر ضمن  العمل  أو  األجور  عن  قدمتھ  الذي  الدخل  إقرار  على  بناًء  مؤھًال  تكون  قد  الداخلیة.  الضرائب  الضریبي  مصلحة 

 الفیدرالي وما إذا كان لدیك معالون أم ال. 
 

الفیدرالي   الضریبي  الخصم  للحصول على  إذا كنت مؤھًال  التحقق مما  یتعین علیك   . www.irs.gov/EITCمن خالل زیارة    EITCأوًال، 
 . 2022أبریل    15بحلول  ) في المغلف المرفق والمعنون مسبًقا  IRSوأرسلھا إلى مصلحة الضرائب الداخلیة ( أكِمل ملء النماذج المرفقة   ثانًیا، 

 
مرفقًا. احرص على إدراج اسمك  Schedule EICإذا كنت تدعي أنك لدیك أطفال معالون، فستجد النموذج  •

 الضمان االجتماعي الخاص بك في أعلى النموذج.  ورقم 
المكتمل جزئیًا، اكتب رقم الضمان االجتماعي الخاص بك، ورقم الضمان االجتماعي   1040Xفي النموذج  •

 للزوج/الزوجة إذا قدمت إقراًرا مشترًكا. 
 ، واطلب من الزوج/الزوجة التوقیع علیھ في حالة تقدیم إقرار مشترك. 1040Xوقِّع النموذج  •

 
 ، وإال فستنتھي صالحیتھ. 2022أبریل  15) بحلول IRSئب الداخلیة (یجب المطالبة بالخصم الضریبي من مصلحة الضرا

 
یرجى مالحظة أنك قد تكون مؤھًال أیًضا للحصول على خصومات ضریبیة على الدخل المكتسب على مستوى الوالیة والمدینة. إذا كان  

  یتعین علیك اتخاذ أي إجراء. األمر كذلك، فستتلقى إخطاًرا من والیة نیویورك خالل األسابیع القلیلة المقبلة. وال
 

. وإذا كنت من غیر المقیمین في مدینة نیویورك، أو إذا كنت  311إذا كانت لدیك أي أسئلة بشأن ھذا اإلخطار، یرجى االتصال بالرقم 
 . 9675-639 (212)تطلب خدمة نقل المكالمات، فاتصل بالرقم  

 
 

 مع وافر االحترام، 
 

 نیویورك اإلدارة المالیة في مدینة 
 

.  NYC Free  Tax Prepمالحظة: إذا كنت بحاجة إلى مساعدة بشأن إعداد إقراراتك الضریبیة لھذا العام، فقد تكون مؤھًال لالستفادة من برنامج  
 للحصول على مزید من المعلومات والعثور على أحد المواقع القریبة منك.   311أو اتصل بالرقم    www.nyc.gov/taxprepتفضَّل بزیارة  

http://www.irs.gov/EITC
http://www.irs.gov/EITC
http://www.irs.gov/EITC
http://www.nyc.gov/taxprep


برنامج الخصم الضریبي على الدخل المكتسب   األسئلة الشائعة بشأن 
"EARNED INCOME TAX CREDIT "(EITC) 

 
 
 

 لماذا أتلقى ھذه المعلومات؟  .1
نعتقد أنك قد تكون مؤھًال للحصول على خصم ضریبي فیدرالي على الدخل المكتسب بناًء على مراجعة إقرارات ضریبة الدخل  

لطلب استرداد    2018. ونظًرا إلى أنك لم تحصل على الخصم، یمكنك تقدیم إقرار ضریبي معدَّل لعام  2018الخاصة بك لعام  
 ). IRSمبلغ الخصم من مصلحة الضرائب الداخلیة (

 
 ما المقصود بالخصم الضریبي على الدخل المكتسب؟ .2

المكتسب ھو مبلغ مالي یَُرد إلى دافعي   الدخل  الحكومة. ویلزم أن تكون قد  الخصم الضریبي على  قِبل  الضرائب المؤھلین من 
لتحصل على ھذا االستحقاق. وتُقدم مصلحة الضرائب    2018حصلت على دخل من األجور أو العمل الحر خالل فترة من عام  

 إلى دافعي الضرائب المؤھلین. EITCالداخلیة ووالیة نیویورك ومدینة نیویورك الخصم الضریبي 
 

 ؟ َمن یُعد مؤھالً  .3
 . www.irs.gov/eitcمن خالل  EITCیمكنك االطالع على متطلبات األھلیة للحصول على الخصم الضریبي 

 
 ھل یلزم أن یكون لديَّ أطفال ألكون مؤھًال؟  .4

لدیھا أطفال طالما أن دخلك كان أقل من    EITCال. إن الخصم الضریبي   التي لیس  اب والعائالت  للعزَّ دوالًرا    15270متاح 
اب) أو   الزوج/الزوجة) تبلغ من    20950أمریكیًا (للعزَّ المشتركة) وكنت (أو  دوالًرا أمریكیًا (للمتزوجین، ومقدمي اإلقرارات 

 . 2018عاًما في   64إلى  25العمر بین 
 

 ألعوام أخرى؟ EITCى الخصم الضریبي ھل یحق لي الحصول عل  .5
الفیدرالیة  الضرائب  نموذج  تقدیم  یمكنك  الضریبیة،  إقراراتك  تقدیم  عند  الخصم  على  بالحصول  طالبت  قد  تكن  لم  إذا  نعم. 

لما یصل إلى ثالث سنوات الحقة. تزودك ھذه المراسالت بالنموذخ الخاص  EITCللمطالبة بالخصم الضریبي  1040X المعدَّل
لعامي  2018  بعام بالخصم  للمطالبة  المعدَّل  الضریبي  اإلقرار  تقدیم  بإمكانك  یزال  ال  أنك  2020و  2019.  تعتقد  كنت  إذا   ،

 ، إذا كنت تعتقد أنك مؤھل. 2021عند إتمام إقرارك الضریبي لعام  EITCمؤھل. وال تنَس المطالبة بالخصم الضریبي 
 

 ؟ 2018الضریبي  للعام EITCكیف یمكنني المطالبة بالخصم الضریبي  .6
 ما علیك سوى اتباع الخطوات ذات التعداد النقطي المدرجة في الخطاب المرفق طیھ. 

 
 في إقراري الضریبي؟ EITCماذا سیحدث إذا أخفقت في المطالبة بالخصم الضریبي  .7

ائب والمالیة في  من الوالیة و/أو المدینة، فستتواصل معك دائرة الضر  EITCإذا كان یحق لك الحصول على الخصم الضریبي  
 والیة نیویورك خالل األسابیع القلیلة المقبلة. وال یتوجب علیك اتخاذ أي إجراء. 

 
 كیف أحصل على مساعدة إضافیة بشأن إعداد الضرائب الفیدرالیة؟  .8

برنامج   یساعدك  أن  یمكن  نیویورك،  مدینة  والمطالبة    NYC Free Tax Prepفي  الضریبیة  إقراراتك  تقدیم  في 
بزیارة   بالخصومات تفضَّل  مجاني.  بشكل  المھمة  بالرقم    www.nyc.gov/taxprepاالئتمانیة  اتصل  للحصول    311أو 

( على الداخلیة  الضرائب  االتصال بمصلحة  أیًضا  ویمكنك  القریبة منك.  المواقع  أحد  والعثور على  المعلومات  )  IRSمزید من 
 للعثور على أحد المواقع في مدینة نیویورك أو خارجھا. www.irs.gov/vita، أو زیارة 9887-906 (800)على الرقم 

 
 أحصل على مساعدة إضافیة بشأن إعداد الضرائب الخاصة بالوالیة؟ كیف .9

، بما في ذلك  EITCلمعرفة مزید من المعلومات بشأن خیارات إعداد إقراراتك الضریبیة الخاصة بالوالیة والخصم الضریبي  
(المساعدة المجانیة   " free tax preparation assistanceواسأل عن "   311المواقع والمستندات المطلوبة، اتصل بالرقم  
 .www.nyc.gov/taxprepبشأن إعداد الضرائب). ویمكنك أیًضا زیارة 
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