
 

 
 
 
 
 

 محترم ڻیکس دہنده: 
 
کریڈٹ   ڻیکس  انکم  کرده  جانب سے حاصل  کی  سروس  محصوالتی  داخلی  آپ  کہ  ہے  ہوتا  ظاہر  ریکارڈز سے  کے  ڻیکس  انکم 

2018  )Earned Income Tax Credit (EITC)  پر اجرتوں یا    2018) کے اہل ہو سکتے ہیں۔ آپ اپنے وفاقی ڻیکس ریڻرن
ذاتی روزگار سے مبینہ طور پر حاصل کرده آمدن کی بنیاد پر اہل ہو سکتے ہیں اور اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ نے زیر  

 کفالت افراد کے لیے دعوٰی کیا ہے یا نہیں۔
 

مالحظہ کریں۔ دوم، ملفوف فارمز    www.irs.gov/EITCکے لیے اہل ہیں یا نہیں    EITCاوالً، یہ دیکھنے کے لیے کیا آپ وفاقی  
 کو بھیج دیں۔ IRSتک   2022اپریل،  15کو مکمل کریں اور ان کو پہلے سے درج کرده پتے کے حامل، ملفوف لفافے میں، 

 
پائیں گے۔ اپنا نام اور سوشل   EICھی دعوٰی کیا ہے، تو آپ ملفوف شیڈول اگر آپ نے زیر کفالت بچے کے لیے ب  •

 سکیورڻی نمبر فارم کے اوپر شامل کرنا یقینی بنائیں۔ 
پر، اپنا سوشل سکیورڻی نمبر اور، مشترکہ طور پر اندراج کروانے کی   1040Xجزوی طور پر مکمل کرده فارم   •

 سکیورڻی نمبر لکھیں۔صورت میں، اپنے شوہر/اپنی بیوی کا سوشل 
پر دستخط کریں اور، اگر آپ نے مشترکہ طور پر اندراج کیا ہے، تو اپنے شوہر/اپنی بیوی سے   1040Xفارم  •

 دستخط کروائیں۔
 

 تک الزمی کرنا چاہیئے، ورنہ اس کی مدت ختم ہو جائے گی۔  2022اپریل  15کی جانب سے اپنے کریڈٹ کا دعوٰی  IRSآپ کو  
 
براه کرم نوٹ فرمائیں کہ آپ ریاستی اور شہری حاصل کرده انکم ڻیکس کریڈڻس کے بھی اہل ہو سکتے ہیں۔ ایسا ہونے کی صورت  

 طلع کرے گی۔ آپ کو کوئی کارروائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں، ریاست نیویارک آپ کو اگلے چند ہفتوں تک م
 

پر کال کریں۔ نیویارک سڻی سے باہر   311اس نوڻس کے بارے میں کسی بھی قسم کے سواالت ہونے کی صورت میں، براه کرم 
 پر کال کریں۔ 9675-639 (212)سے یا ریلے سروس کے لیے،  

 
 

 مخلص،
 

NYC  کا شعبۂ مالیات 
 

P. S.  کو اس سال کے لیے اپنے ڻیکسز کے سلسلے میں مدد درکار ہے، تو آپ اگر آپNYC   فری ڻیکس پریپ 
)NYC Free Tax Prep (  پروگرام کے اہل ہو سکتے ہیں۔ مزید معلومات اور اپنے قریب سائٹ تالش کرنے کے لیے

www.nyc.gov/taxprep  پر کال کریں۔  311ا مالحظہ کریں ی 

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


 اکثر پوچھے گئے سواالت کے بارے مین 
 EARNED INCOME TAX CREDIT (EITC) 
   

 
 

 میں یہ معلومات کیوں حاصل کر رہا ہوں؟  .1
کے جائزے کی بنیاد پر وفاقی حاصل کرده انکم ڻیکس   2018ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ آپ اپنے انکم ڻیکس ریڻرنز  

سے ریفنڈ کی ادائیگی کی   IRSکے اہل ہو سکتے ہیں۔ چونکہ آپ کو کریڈٹ موصول نہیں ہوا، تو آپ     (EITC)کریڈٹ
 ڻیکس ریڻرن کا اندارج کر سکتے ہیں۔ 2018درخواست کرنے کے لیے ترمیم شده 

 
 حاصل کرده انکم ڻیکس کریڈٹ کیا ہے؟ .2

حاصل کرده انکم ڻیکس کریڈٹ حکومت کی جانب سے اہل ڻیکس دہندگان کے لیے ریفنڈ کی ادائیگی ہے۔ اس فائدے کو 
نے الزماً   آپ  لیے  کرنے کے  ہو۔     2018حاصل  کمائی  آمدن  روزگار سے  ذاتی  یا  اجرتوں  دوران  ریاست IRSکے   ،

 ش کرتے ہیں۔کی پیشک EITCنیویارک، اور نیویارک سڻی سب اہل ڻیکس دہندگان کو 
 

 کون اہل ہے؟ .3
 کے لیے اہلیت کے تقاضے مالحظہ کر سکتے ہیں۔ EITCپر   www.irs.gov/eitcآپ 

 
 کیا اہل ہونے کے لیے میرا صاحِب اوالد ہونا ضروری ہے؟ .4

نہیں۔   آمدنی    EITCجی  لیے دستیاب ہے جب تک آپ کی  اوالد خاندانوں کے  اور بے  افراد    15,270$غیر شادی شده 
یا   شده)  شادی  آپ کے   20,950$(غیر  (یا  آپ  اور  تھی  کم  والوں) سے  کروانے  اندراج  پر  مشترکہ طور  شده،  (شادی 

 سال کے درمیان تھیں۔  64اور   25میں  2018شوہر/آپ کی بیوی) کی عمریں 
 

 حاصل کر سکتا ہوں؟ EITCں دوسرے سالوں کے لیے کیا می .5
کا دعوٰی  EITCجی ہاں۔ جب آپ نے اپنے ڻیکسز فائل کیے تو اگر آپ نے کریڈٹ کا دعوٰی نہینکیا، تو آپ تین سالوں تک 

کا فارم   2018کا اندراج کروا سکتے ہیں۔ اس خط کے ہمراه آپ کو    1040Xکرنے کے لیے ترمیم شده وفاقی ڻیکس فارم  
کے کریڈٹ کا دعوٰی   2020اور    2019اہم کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ آپ اہل ہیں، تو آپ اب بھی  فر

اپنا  آپ  تو جب  ہیں،  اہل  آپ  ہیں کہ  آپ سمجھتے  اگر  ہیں۔  اندراج کر سکتے  کا  ریڻرن  ترمیم شده  ایک  لیے  کرنے کے 
 نا یاد رکھیں۔کا دعوٰی کر EITCکا ڻیکس ریڻرن مکمل کریں، تو  2021

 
 کا دعوٰی کیسے کر سکتا ہوں؟ EITCکے لیے  2018میں ڻیکس سال  .6

 بس ملفوف خط میں فہرست کرده نکاتی مراحل پر عمل کریں۔
 

 کا دعوٰی کرنے میں ناکام ہونے کی صورت میں کیا ہو گا؟ EITCریاست کے ڻیکس ریڻرن پر  .7
، تو ریاست نیویارک کا شعبۂ برائے ڻیکس کاری و مالیات کریڈڻس کے حقدار ہیں  EITCاگر آپ ریاست اور/یا شہر کے  

 آپ سے اگلے چند ہفتوں تک رابطہ کرے گا۔ آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
 

 میں اضافی وفاقی ڻیکس کی تیاری میں مدد کیسے حاصل کر سکتا ہوں؟ .8
) پروگرام آپ کو اپنے ڻیکسز کا اندراج کرنے NYC Free Tax Prepفری ڻیکس پریپ (   NYCنیویارک سڻی میں،  

اپنے قریب سائٹ تالش کرنے  اور اہم کریڈڻس کا دعوٰی کرنے میں بالمعاوضہ مدد دے سکتا ہے۔ مزید معلومات اور 
لیے   یا    www.nyc.gov/taxprepکے  نیویا   311مالحظہ کریں  کال کریں۔ آپ  آگے سائٹ  پر  یا اس سے  رک سڻی 

بھی مالحظہ کر    www.irs.gov/vitaپر کال بھی کر سکتے یا    9887-906 (800)کو    IRSتالش کرنے کے لیے  
 سکتے ہیں۔ 

 
 میں اضافی ریاستی ڻیکس کی تیاری میں مدد کیسے حاصل کر سکتا ہوں؟ .9

تیا کی  ڻیکس  ریاستی  اور  اپنے  اختیارات  کے  مزید EITCری  میں  بارے  کے  دستاویزات  درکار  اور  سائڻس  بشمول   ،
لیے،   کے  کرنے  حاصل  آپ   311معلومات  کریں۔  طلب  مدد"  لیے  کے  تیاری  مفت  کی  "ڻیکس  اور  کریں  کال  پر 

www.nyc.gov/taxprep بھی مالحظہ کر سکتے ہیں۔ 

http://www.irs.gov/eitc
http://www.nyc.gov/taxprep
http://www.irs.gov/vita
http://www.nyc.gov/taxprep
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