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محرک رقم:
معاشی اثرات کی ادائیگی

CARESایکٹ کے تحت رعایت) بحالی کی   )

یا/ اور،ٹیکس، امیگریشن،اورہے نہیں مشورهقانونیکوئی مشاورتی یہ۔ ہےکیتیارنے سوسائٹی ایڈلیگل مشاورتییہ :  دستبرداری 
اور ،ہیں موجودهمطابقکےتاریخکیورژن نیچے کےدستاویزاسمعلوماتموجود ۔  ہےنہیںمتبادلکا مشورے کے ماہر کےفوائد
۔ ہےہوسکتا بھیردوبدل میںاس

 CARESایکٹ کیا ہے ؟
میں ٢٠٢٠کھرب ڈالر کا محرک قانون ہے جسے وفاقی حکومت نے ماٖرچ ٢ایکٹ  COVID-19وبائی مرض کا  CARES

ذریعےکےادائیگیکیاثرمعاشیمیںجن ،ہیںحصےمختلفسےبہتکےقانوناس۔ہےکیامنظورہوئےدیتےجواب
۔ہےجاتاکہابھیرعایتبازیافتکوجسہےشاملبھیرقم لئےکےافراد

اثرات کی ادائیگی کیا ہے (جسے بحالی کی رعایت بھی کہا جاتا ہے)؟ معاشی 

ایکسےطرفکیحکومتجو۔ ہےگیاکیافراہملئےکےادائیگیکیاثراتمعاشیایکٹکیئرزعالوه،کےچیزوںدوسری
پاسکےجن جوڑےشدهشادیہےکمائیرقم کمبھیسے٠٠١،٩٩$ نے،جنہوںہےجاتاکوافراد انیہ۔   ہےادائیگیوقتی

رقم۔  ہےکمائیرقمکمسے۵٠١،١٣۶$نےجنہوںسربراہانکےہولڈسہاؤ ٹیکساور۔ ہیںرقم کمبھیسے٠٠١،١٩٨$ 
۔ہیںمبنیپرآمدنیمجموعیشدهایڈجسٹپرٹیکسوںکے آپاور،ہےکی) ٢٠١٨پھریا٢٠١٩(سالترینحالیہ

ادائیگی کے لئے کون (اورکون نہیں) قابل ہے؟ معاشی اثر کی 
فیجوہےضروریہونا) اینایسایس(نمبرسیکیورٹیسوشلپاسکےآپلئےکےکرنےحاصلادائیگیکیاثراتمعاشی
۔ہےجاسکتاکیانہیںدعویکاہونےانحصارپرٹیکسکےکسیپرآپ،اورہےموزوںلئےکےمالزمتالحال

۔ہیںاہلناآپ،توہے) اینآئیٹیآئی(نمبرشناختکنندهاداٹیکسانفرادیپاسکےآپاگر

کسییا٢٠١٩(کروانےجمعٹیکسحالیہکےآپاگر،ہیںاہلناآپبھیتوہےاینایسایسپاسکےآپاگر:نوٹ
۔ ہےاینآئیٹیآئیپاسکےجسہےشاملحیاتشریکمیں) ٢٠١٨اور

بدقسمتی سے اس سے کچھ تارکین وطن خاندان متاثر ہوسکتے ہیں۔

جھے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟م

: آپاگر،نہیںضرورتکیکرنےکچھکو،آپگیآئےپاسکےآپبخودخودادائیگیکیاثراتمعاشی
( ساتھکےاینآئیٹیآئیپرٹیکساپنےبغیرکےحیاتشریک(کروائیںجمعریٹرنٹیکسلئےکے٢٠١٩
( ساتھکےاینآئیٹیآئیپرٹیکساپنےبغیرکےحیاتشریک(کروائیںجمعریٹرنٹیکسلئےکے٢٠١٨

سوشل سیکیورٹی فوائد وصول (بشمول ریٹائرمنٹ ، معذوری اور پسمانده)
اضافی سیکیورٹی انکم(ایس ایس آئی) کے فوائد وصول

یاوصول،فوائدریٹائرمنٹروڈریل
۔ہیںرہےملفوائدکے) پیاورسی(پنشنیامعاوضہاےویکووالوںاٹھانےفائدهکےانیاکارتجربہکیا

نوٹ: اگر آپ نے ابھی تک اپنا ٢٠١٩ ٹیکس ریٹرن دائر نہیں کیا ہے ، تو   آپ اب بھی ایسا کرسکتے ہیں۔آخری تاریخ ١۵  
،توہیںکردیتےدائرریٹرنٹیکسآپجببارایک۔ ہےممکنکرنافائلبھیبعدکےتاریخآخریلیکن،ہے٢٠٢٠جوالئی

۔ہیںکرتےپوراکومعیارکےاہلیتدیگرباالمذکورهآپاگر،گےہوجائیںاہلکےادائیگیکیاثراتمعاشیخودکارآپ

یا٢٠١٩سےوجہکیہونےنہآمدنیکوئییاکمنےآپہےاورنہیںبھیکوئیسےمیںفوائدباالمذکورهپاسکےآپاگر
۔ہوگیدینیدرخواستکوآپلئےکےکرنےحاصلادائیگیکیاثرمعاشیتوہےکرایانہیںجمعٹیکسمیں٢٠١٨
اثر ادائیگی کی درخواست دینے کے لئے ، یہاں جائیںمعاشی

https://www.irs.gov/coronavirus/non-filers-enter-payment-info-here
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جن کو کام سے کم مقدار میں آمدنی ملتی ہیں اُن کے لئے باقاعده ٹیکس ریٹرن جمع کروانا بہتر ہے ۔اور آئی آر ایس سے   نوٹ  : کچھ افراد
کریڈٹ وصول کرسکتے ہیں جو معاشی اثرات کی  کچھنان فائلر فارم استعمال نہیں کررہے ہے، تاکہ وه ریٹرن کی وجہ سے ٹیکس کے 

ادائیگی سے زیاده ہیں۔

ہے تو کیا ہوگا؟ بچے سال سے کم عمر کے ١٧اگر میرے
میں بطور  ٢٠١٨یا ٢٠١٩ڈالر کا اضافہ کرسکتا ہے۔اگر آپ نے ۵٠٠سال سے کم عمر واال منحصر بچہ معاشی اثرات کی ادائیگی میں ١٧

ے لئے آپ کو کچھ  ڈالر حاصل کرنے ک ۵٠٠بصورت دیگر اہل ہیں، فی بچہ اضافی انحصار بچوں کے ساتھ ٹیکس جمع کرایا ہے اور 
کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 

سال سے کم کے بچے موجود ہیں ، آپ کو یا تو ٹیکس  ١٧میں ٹیکس جمع نہیں کرایا ہے اور آپ کےگھر میں ٢٠١٨یا ٢٠١٩اگر آپ نے 
ت دینی چاہئیے ۔نیر ڈالر حاصل کرنے کے لئے معاشی اثرات ادائیگی کے لئے درخواس۵٠٠ریٹرن دائرکرنا چاہئے یا ایک بچہ کے اضافی 

بچوں کو کسی اورکے ٹیکس پر انحصار کے طور پر دعوی نہیں کرنا چاہئیے، اور ان کے پاس سوشل سیکیورٹی نمبر ہونا ضروری ہے۔ 

جھے کتنا ملے گا؟ م
)  ٢٠١٨یا کسی اور ٢٠١٩آپ کے معاشی اثرات کی ادائیگی کی مقدار آپ کے کنبہ کی سائز پر اور آپ کے ٹیکس ریٹرن پر حالیہ برس (

ڈالر  ١٢٠٠ڈالر یا کم آمدنی کے ساتھ کو ٧۵٠٠٠میں کتنی آمدنی کی اطالع دی گئی ہے پر  منحصر ہے۔  ایک اکیال آدمی بچوں کے بغیر 
ڈالر ملے گے۔ ہأوس ہولڈ ٹیکس فائلر کے  ٢۴٠٠ڈالر یا اس سے کم آمدنی اور بغیر بچوں کو ١۵٠٠٠٠ه جوڑا ملے گے۔ایک شادی شد

کے لئے چھوٹ کی ڈالر کی آمدنی ١٠٠تاہم ، ان آمدنی کی سطحوں پر ہر ڈالر ملے گے۔ ١٢٠٠ڈالر یا کم کے ساتھ کو ١١٢۵٠٠سربراه  
ڈالر کا اضافہ کرتاہے  ۵٠٠م عمر کا ہر اضافی منحر بچہ معاشی اثر کی ادائیگی میں اضافی سال سے ک١٧ڈالر کم کردی گئی ہے ۔  ۵رقم 

مجھے معاشی اثرات کی ادائیگی کب ہوگی؟
۔ جن اتھہوا کو وصول ٢٠٢٠اپریل �١کو کچھ لوگوں  ڈپازٹقم ہر شخص کے پاس کب آئے گی۔ پہالہم نہیں جانتے کہ یہ ر
اپنی رقم حاصل کر سکتے ہیں۔ بصورت دیگر ، رقم  ھی ابوهبینک کی معلومات شامل کی تھیمیںریٹرنسلوگوں نے اپنے ٹیکس 

کے آخر میں یہ رقم مل سکتی ہے۔٢٠٢٠لگ سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو ستمبر ےآنے میں ہفتوں یا مہین

، لیکن ہم میں سے صرف ایک کے پاس یا ہےاور میرے شریک حیات نے مشترکہ طور پر ٹیکس جمع کروانےکیا ہوگا اگر میں
ن ہے؟ایآئی ٹی آئیکے پاسسوشل سکیورٹی نمبر ہے اور دوسرے 

، تاکہ ایس ایس این والے تے ہیںشادی شده فائلنگ میں ترمیم کرسک سے پہلے الگ الگ  ٢٠٢٠جوالئی ١۵آپ اپنے ٹیکسوں میں 
کے بعد ، آپ کے ٢٠٢٠جوالئی ، ١۵یں ہے۔زیاده آمدنی نہاُس کی شریک حیات کو معاشی اثر کی ادائیگی مل سکے ، اگر 

ٹیکس میں ترمیم کرنا بہت مشکل ہوگا

ا مجھے معاشی اثرات کی ادائیگی واپس کرنا پڑے گی؟کی
اعلی ٹیکس کریڈٹ ہے جو مستقبل میں کسی بھی چیز سے باہر نہیں آتی ہے۔ جب تک کہ آپ معاشی اثرات کی ادائیگی ایک ، نہیں 

اسے ٹھیک طرح سے موصول کریں گے ، آپ کو اسے واپس کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یہ کسی اور چیز سے کٹوتی نہیں 
کرتا ہے۔

سکتی ہے یا مجھ پر عوامی چارج لگائے گی؟کیا معاشی اثرات کی ادائیگی امیگریشن کے مقاصد کیلئے مجھے نقصان پہنچا
جب تک آپ کی جائے گی۔ نہیں کأونٹعوامی چارج کی طرفئےکی ادائیگی امیگریشن کے مقاصد کے لات معاشی اثر، نہیں 

، اس کے امیگریشن کے منفی نتائج نہیں ہوں گے۔ہےنے اسے صحیح طریقے سے موصول کیا 

کم کردے گی یا نا اہل بنائے گی؟ئےکسی بھی سرکاری فوائد کے لکیا معاشی اثرات کی ادائیگی مجھے
ٹیکس کی واپسی ہے۔ اس میں سرکاری معاونت ، میڈیکیڈ ، ایس این اے پی ایک وقت میں ادائیگی ایک قسم کی معاشی اثرات،نہیں

نہیں ہے۔کے حساب سے ے سمیت سرکاری فوائد آمدنی یچ ا، اور این وائی سی ا ٨(فوڈ اسٹامپس) ، ایس ایس آئی ، سیکشن 

.) کے ئے(جوڑے کے لڈالر ٣٠٠٠(افراد کے لئے) یا ،ڈالر٢٠٠٠ماه تک وسائل کی حد ١٢، یہ رقم ئےایس ایس آئی کے ل
٣٠٠٠ہو تو + عمر٦٠((اگر ڈالر٢٠٠٠لئےمہینوں کے٢بعدوصولی کےی، یہ ماه کئےکے لتعاوننہیں ہے۔ عوامی خالف

) کی وسائل کی حد کے خالف نہیں ہے۔ڈالر
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جمع کرنے سے مشروط ہیں؟اںکیا معاشی اثرات کی ادائیگی
یہ انحصار کرتا ہے۔ معاشی اثرات کی ادائیگیوں کو وفاقی طلباء کے قرضوں اور بال معاوضہ ٹیکسوں کے وصولی سے محفوظ 

جاسکتا ہے۔ استعمال کیا بچوں کی امداد کے واجبات واجب االدا ہیں تو اس رقم کو تعاون سےکیا جاتا ہے ، لیکن اگر آپ کے 
گارنشمنٹ سے مستثنٰی اںکے لئے معاشی اثرات کی ادائیگینیویارک کے اٹارنی جنرل نے اعالن کیا ہے کہ نجی قرض ادا کرنے

 ہے۔

ے ایک رقم مل جاتی ہے تو کیا ہوگا؟اگر میں معاشی اثرات کی ادائیگی کے لئے نااہل ہوں لیکن غلطی سے مجھ
سے زیاده آمدنی کی وجہ سے نہیں ہونا چاہئے تو ، آئی آر ایس حدکی ادائیگی موصول ہوتی ہے لیکن اتاگر آپ کو معاشی اثر

کی وجہ سے نااہل ہیں اسٹیٹس نے اشاره کیا ہے کہ وه رقم کی وصولی کی کوشش نہیں کرے گی۔ تاہم ، اگر آپ اپنی امیگریشن
امیگریشن کے منفی نتائج یہ واضح نہیں ہے کہ ویسے بھی تو ، موصول ہوتی ہے غلطی سے معاشی اثر کی ادائیگی آپ کو لیکن 

مرتب ہوں گے یا نہیں۔


