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	محرک رقم:
 معاشی اثرات کی ادائيگی

CARESايکٹ کے تحت رعايت) بحالی کی  ) 

	
/  يہمشاورتيکوئيقانونيمشورہنہينہے،اوراميگريشن،ٹيکس،اور۔ يہمشاورتيليگاليڈسوسائٹينےتيارکيہے:  دستبرداری

۔موجودمعلوماتاسدستاويزکےنيچےورژنکيتاريخکےمطابقموجودہہيں،اوراسمينردوبدلبھيہوسکتاہے۔  يافوائدکےماہرکےمشورےکامتبادلنہينہے  
 

	CARESايکٹ کيا ہے ؟
	COVID‐19وبائی مرض کا  ميں  ٢٠٢٠کھرب ڈالر کا محرک قانون ہے جسے وفاقی حکومت نے ماٖرچ  ٢ايکٹ  CARES 

 جوابديتےہوئےمنظورکياہے
۔بھيکہاجاتاہےرعايتاسقانونکےبہتسےمختلفحصےہيں،جنمينمعاشياثرکيادائيگيکےذريعےافرادکےلئےرقمبھيشاملہےجسکوبازيافت۔ 	

	
 معاشی اثرات کی ادائيگی کيا ہے (جسے بحالی کی رعايت بھی کہا جاتا ہے)؟

		دوسری
	

 یک وقت کيسےا طرف یک جوحکومت۔ اہےياگيک کےلئےفراہم یگيادائ یک اثرات یمعاش کٹيئرزايکےعالوه،ک زوںيچ یدوسر
 ١٩٨،٠٠$   جوڑےجنکےپاس شده یہےشاد یکمائ رقم کم یسےبھ٩٩،٠٠١$ نے، افرادکوجاتاہےجنہوں ان ہي  ںيہ یگيادائ

 صيتخص یاضاف ہر۔ ( ہے یکمائ رقم سےکم١٣۶،۵٠١$ نے جنہوں ان ہولڈکےسربراه ہأوس کسياورٹ۔  ںيہ رقم کم یسےبھ
 یک) ٢٠١٨اپھري٢٠١٩( سال نيتر ہيحال رقم) ہے ہوتا اضافہ کا 10،000$  ںيم تعداد یک کيا ہر  لئے کے بچے

۔ںيہ یپرمبن یآمدن یمجموع شده ڈجسٹيپرا کسوںيہے،اورآپکےٹ 	
	

 معاشی اثر کی ادائيگی کے لئے کون (اورکون نہيں) قابل ہے؟
 یہوناضرور) نيا سيا سيا( نمبر یورٹيکيس سوشل ساتھ کے ہونے بالغ کو کرنےکےلئےآپ حاصل یگيادائ یک اثرات یمعاش

۔اجاسکتاہےيک ںينہ یپرانحصارہونےکادعو کسيکےٹ یپرکس ہے،اورآپ کےلئےموزوں مالزمت الحال یہےجوف  
	

۔ہيںنااہلہےتو،آپ) آئيٹيآئياين( اگرآپکےپاسانفراديٹيکساداکنندہشناختنمبر  
	

) ٢٠١٨ياکسياور٢٠١٩( اگرآپکےپاسايسايساينہےتوبھيآپنااہلہيں،اگرآپکےحاليہٹيکسجمعکروانے:نوٹ
۔مينشريکحياتشاملہےجسکےپاسآئيٹيآئياينہے 	

	بدقسمتيسےاسسےکچھتارکينوطنخاندانمتاثرہوسکتےہيں۔
 
جھے کيا کرنے کی ضرورت ہے؟م  

	معاشياثراتکيادائيگيخودبخودآپکےپاسآئےگی،آپکوکچھکرنےکيضرورتنہيں،اگرآپ:
شريکحياتکےبغيراپنےٹيکسپرآئيٹيآئياينکےساتھ( کےلئےٹيکسريٹرنجمعکروائيں ٢٠١٩)  
شريکحياتکےبغيراپنےٹيکسپرآئيٹيآئياينکےساتھ( کےلئےٹيکسريٹرنجمعکروائيں ٢٠١٨)  

ريٹائرمنٹ ، معذوری اور پسمانده)سوشل سيکيورٹی فوائد وصول (بشمول   
 اضافی سيکيورٹی انکم(ايس ايس آئی) کے فوائد وصول

 ريلروڈريٹائرمنٹفوائدوصول،يا
۔کےفوائدملرہےہيں) سياورپی( کياتجربہکارياانکےفائدہاٹھانےوالونکووياےمعاوضہياپنشن 	

 
نوٹ: 

ہے،ليکنآخريتاريخکےبعدبھيفائل٢٠٢٠جوالئی١۵آخريتاريخ۔ٹيکسريٹرندائرنہينکياہے،توآپاببھيايساکرسکتےہيں٢٠١٩اگرآپنےابھيتکاپنا
۔ کرناممکنہے

ايکبارجبآپٹيکسريٹرندائرکرديتےہينتو،آپخودکارمعاشياثراتکيادائيگيکےاہلہوجائينگے،اگرآپمذکورہباالديگراہليتکےمعيارکوپوراکرتےہي
۔ں  
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مينٹيکسجمعنہينکراياہےتومعا٢٠١٨يا٢٠١٩اگرآپکےپاسمذکورہباالفوائدمينسےکوئيبھينہينہےاورآپنےکمياکوئيآمدنينہہونےکيوجہسے
۔شياثرکيادائيگيحاصلکرنےکےلئےآپکودرخواستدينيہوگی  
 معاشياثر ادائيگی کی درخواست دينے کے لئے ، يہاں جائيں

https://www.irs.gov/coronavirus/non‐filers‐enter‐payment‐info‐here	
	

 
نوٹ : کچھ افراد جن کو کام سے کم مقدار ميں آمدنی ملتی ہيں اُن کے لئے باقاعده ٹيکس ريٹرن جمع کروانا بہتر ہے ۔اور آئی آر ايس سے 

کريڈٹ وصول کرسکتے ہيں جو معاشی اثرات کی  کچھنان فائلر فارم استعمال نہيں کررہے ہے، تاکہ وه ريٹرن کی وجہ سے ٹيکس کے 
 ادائيگی سے زياده ہيں۔

 
سال سے کم عمر واال منحصر بچہ معاشی  مئی١٧؟)تک 2019 ، دسمبر 31( ہوگا ايک تو ہے بچے کے عمر کم سے سال ١٧ رےيم اگر 

ميں بطور انحصار بچوں کے ساتھ ٹيکس جمع کرايا ہے  ٢٠١٨يا  ٢٠١٩ڈالر کا اضافہ کرسکتا ہے۔اگر آپ نے  ۵٠٠اثرات کی ادائيگی ميں 
 کے سيا رآ یآئڈالر حاصل کرنے کے لئے آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہيں ہے۔  ۵٠٠اور بصورت ديگر اہل ہيں، فی بچہ اضافی 

 سمنٹيپل مستند کيا پر طور ممکنہ ںيم اس۔  (چاہئے یہون کم سے سال 17 عمر یک بچہ پر اختتام کے سال کسيٹ شده استعمال عہيذر
) ساتھ کے آپ تک عرصے ادهيز سے سال آدھے جو ںيہ شامل بچے والے پالنے عہيذر کے یجنسيا ۔ںيہ رہے  

 
 

سال سے کم کے بچے موجود ہيں ، آپ کو يا تو ٹيکس  ١٧نہيں کرايا ہے اور آپ کےگھر ميں ميں ٹيکس جمع  ٢٠١٨يا  ٢٠١٩اگر آپ نے 
ڈالر حاصل کرنے کے لئے معاشی اثرات ادائيگی کے لئے درخواست دينی چاہئيے ۔نير  ۵٠٠ريٹرن دائرکرنا چاہئے يا ايک بچہ کے اضافی 

چاہئيے، اور ان کے پاس سوشل سيکيورٹی نمبر ہونا ضروری ہے۔ بچوں کو کسی اورکے ٹيکس پر انحصار کے طور پر دعوی نہيں کرنا  
 
جھے کتنا ملے گا؟م  

) ٢٠١٨يا کسی اور  ٢٠١٩آپ کے معاشی اثرات کی ادائيگی کی مقدار آپ کے کنبہ کی سائز پر اور آپ کے ٹيکس ريٹرن پر حاليہ برس (
ڈالر  ١٢٠٠ڈالر يا کم آمدنی کے ساتھ کو  ٧۵٠٠٠ميں کتنی آمدنی کی اطالع دی گئی ہے پر  منحصر ہے۔  ايک اکيال آدمی بچوں کے بغير 

ڈالر ملے گے۔ ہأوس ہولڈ ٹيکس فائلر کے  ٢۴٠٠ڈالر يا اس سے کم آمدنی اور بغير بچوں کو  ١۵٠٠٠٠ه جوڑا ملے گے۔ايک شادی شد
کے لئے چھوٹ کی ڈالر کی آمدنی  ١٠٠تاہم ، ان آمدنی کی سطحوں پر ہر ڈالر ملے گے۔  ١٢٠٠ڈالر يا کم کے ساتھ کو  ١١٢۵٠٠سربراه  

ڈالر کا اضافہ کرتاہے  ۵٠٠م عمر کا ہر اضافی منحر بچہ معاشی اثر کی ادائيگی ميں اضافی سال سے ک ١٧ڈالر کم کردی گئی ہے ۔   ۵رقم   
	

 مجھے معاشی اثرات کی ادائيگی کب ہوگی؟
 سےيا۔ تھا ايک موصول کو 2020 لياپر 14 نے لوگوں کچھ ڈپازٹ پہال۔ یہوگ موصول رقم ںيم اوقات مختلف  کو لوگوں مختلف 

۔یہوگ موصول سے یزيت ادهيز رقم ںيانہ ںيک شامل معلومات یک نکيب پر ٹرنسير کسيٹ اپنے نے جنہوں افراد 		IRS	  کيا ہر کو
ںيہ یہوسکت موصول رقم  تک 2020 ستمبر سے ريد کو لوگوں کچھ ،اور گے ںيلگ نوںيمہ ںيم جنےيبھ رقم کو 	
	

۔  ہے ںينہ شامل رقم یاضاف لئے کے بچوں رےيم ںيم اس اور ہے یہوچک موصول یگيادائ اثر یمعاش یاپن یہ پہلے مجھے
؟ ےيچاہئ کرنا ايک مجھے ںيم صورت یسيا 	

 وصول ڈالر 500 یاضاف پر بچے عمر کم سے سال 17   کو آپ تو ہے یمل ںينہ یگيادائ یک اثر یمعاش سال اس کو آپ اگر
 کے کرنے شامل کو بچوں اپنے پاس کے سيا آر یآئ۔ یہوگ ضرورت یک کرنے دائر کسيٹ سال اگلے کو آپ لئے کے کرنے
 یہ بہت لئے کے لوگوں والے کرنے حاصل) یپ نڈيا یس( فٹسينيب اے یو اي ، یب آر آر ، یآئ سيا سيا ، یورٹيکيس سوشل لئے
۔یتھ الئن ڈيڈ کم 	

 
، ليکن ہم ميں سے صرف ايک کے  يا ہےاور ميرے شريک حيات نے مشترکہ طور پر ٹيکس جمع کروا نے کيا ہوگا اگر ميں

ن ہے؟اي آئی ٹی آئی کے پاسپاس سوشل سکيورٹی نمبر ہے اور دوسرے   
 

، تاکہ ايس ايس اين  تے ہيںشادی شده فائلنگ ميں ترميم کرسکسے پہلے الگ الگ  ٢٠٢٠جوالئی  ١۵آپ اپنے ٹيکسوں ميں 
کے بعد ، آپ  ٢٠٢٠جوالئی ،  ١۵يں ہے۔زياده آمدنی نہ اُس کی والے شريک حيات کو معاشی اثر کی ادائيگی مل سکے ، اگر 

	کے ٹيکس ميں ترميم کرنا بہت مشکل ہوگا
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مجھے معاشی اثرات کی ادائيگی واپس کرنا پڑے گی؟ کيا 	
معاشی اثرات کی ادائيگی ايک اعلی ٹيکس کريڈٹ ہے جو مستقبل ميں کسی بھی چيز سے باہر نہيں آتی ہے۔ جب تک کہ ، نہيں 

ٹھيک طرح سے موصول کريں گے ، آپ کو اسے واپس کرنے کی ضرورت نہيں ہوگی۔ يہ کسی اور چيز سے کٹوتی  آپ اسے
ہے یواپس  رقم ہي۔ ہے ںينہ قرض ہي نہيں کرتا ہے۔ 	

	
	کيا معاشی اثرات کی ادائيگی اميگريشن کے مقاصد کيلئے مجھے نقصان پہنچا سکتی ہے يا مجھ پر عوامی چارج لگائے گی؟

جب تک آپ کی جائے گی۔ نہيں  کأونٹ عوامی چارج کی طرف ئےکی ادائيگی اميگريشن کے مقاصد کے ل ات معاشی اثر، نہيں 
، اس کے اميگريشن کے منفی نتائج نہيں ہوں گے۔ہےنے اسے صحيح طريقے سے موصول کيا  	

	
کم کردے گی يا نا اہل بنائے گی؟ ئےکيا معاشی اثرات کی ادائيگی مجھے کسی بھی سرکاری فوائد کے ل 	

ٹيکس کی واپسی ہے۔ اس ميں سرکاری معاونت ، ميڈيکيڈ ، ايس اين اے ايک وقت ميں ادائيگی ايک قسم کی  معاشی اثرات،نہيں
نہيں ہے۔ کے حساب سے ے سميت سرکاری فوائد آمدنی يچ ا، اور اين وائی سی ا ٨پی (فوڈ اسٹامپس) ، ايس ايس آئی ، سيکشن  	

	
.) کے ئے(جوڑے کے لڈالر  ٣٠٠٠(افراد کے لئے) يا ، ڈالر ٢٠٠٠ماه تک وسائل کی حد  ١٢، يہ رقم  ئےس ايس آئی کے لاي

 ٣٠٠٠ہو تو  + عمر٦٠((اگر  ڈالر ٢٠٠٠لئے مہينوں کے ٢بعد وصولی کے ی، يہ ماه کئےکے ل تعاوننہيں ہے۔ عوامی  خالف
) کی وسائل کی حد کے خالف نہيں ہے۔ڈالر 	

	
	

جمع کرنے سے مشروط ہيں؟ اںمعاشی اثرات کی ادائيگيکيا   
 جو ہے ايگ ايک محفوظ سے کرنے جمع کو وںيگيادائ یک اثرات یمعاش لئے کے قرضوں یاستير  اور یوفاقيہ انحصار کرتا ہے۔ 

 بچے  کےپاس آپ اگر ہے یجاسکت ید رقم کہ ہے ہي استثناء۔ ہے کرتا پورا کو) رهيوغ قرضے کے طلباء( کسيٹ پر طور عام
کے لئے معاشی اثرات کی  نيويارک کے اٹارنی جنرل نے اعالن کيا ہے کہ نجی قرض ادا کرنے۔ ںيہ واجبات کے معاونت یک

گارنشمنٹ سے مستثنٰی ہے۔ اںادائيگي  
 

	اگر ميں معاشی اثرات کی ادائيگی کے لئے نااہل ہوں ليکن غلطی سے مجھے ايک رقم مل جاتی ہے تو کيا ہوگا؟
سے زياده آمدنی کی وجہ سے نہيں ہونا چاہئے تو ، آئی آر ايس  حدکی ادائيگی موصول ہوتی ہے ليکن  اتکو معاشی اثر اگر آپ

 نے اشاره کيا ہے کہ وه رقم کی وصولی کی کوشش نہيں کرے گی۔
 

ہم  تو ،موصول ہوتی ہے غلطی سے معاشی اثر کی ادائيگی آپ کو کی وجہ سے نااہل ہيں ليکن اسٹيٹس  اگر آپ اپنی اميگريشن 
	 مشوره ديتے ہيں کہ اميگريشن کے منفی نتائج کے امکان سے بچنے کے لئے آپ اسے آئی آر ايس کو واپس کرديں

 
 واپس کو سيا آر یآئ یگيادائ یک اثر یمعاش یگئ ید کو شخص یکس والے رہنے ںيم ديق کہ ہے کرتا درخواست سيا آر یآئ

 یگيادائ جو اور ہو یک یگيکوادائ جس ساشخصيا کہ ہے کرتا درخواست یبھ لئے کے بات اس  سيا آر ی،آئ زين۔   جائے یکرد
۔ ںيکر کو سيا آر یآئ یگيادائ وه کہ ےيچاہئ اُسے تو ہو ايگ ہو ہالک یہ پہلے سے یوصول یک  
 

 آئی آر ايس سے مزيد معلومات کے لئے مالحظہ کريں
https://www.irs.gov/coronavirus/economic‐impact‐payment‐information‐center	

 اور
https://www.irs.gov/newsroom/non‐filers‐enter‐payment‐info‐here‐tool‐scenarios	

	
	


