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  الدفعة الثانية من النقد التحفيزي: 
  حسومات اإلنعاش االقتصادي  

 2021 لعام مارس شهر  بداية من

 

القانونية، وال تحل محل إخالء المسؤولية: تم إعداد هذه الوثيقة اإلرشادية من قبل جمعية المساعدة القانونية. ال تعد هذه الوثيقة اإلرشادية بمثابة المشورة 
اعتباراً من تاريخ اإلعداد المذكور أدناه، وقد . المعلومات الواردة هنا حديثة  الفوائد، الضرائب و/أو متخصصي  الهجرة  اتفي ملف  ينالمتخصص  الخبراءمشورة  

 .تكون عرضة للتغيير
 

 ؟2021الخاص بخطة اإلنقاذ األميركية لعام قانون الما هو 

وّقع والذي تريليون دوالر  1.9مشروع القانون االتحادي بقيمة تصل إلى  هو 2021القانون الخاص بخطة اإلنقاذ األميركية لعام  إن
  ؛ منها:19-استجابة لجائحة كوفيدة متعدديتضمن أحكاماً . 2021عليه الرئيس بايدن في الحادي عشر من شهر مارس من عام 

 .حسومات اإلنعاش االقتصادي المساعدات المالية لألفراد من خالل •

 . استحقاقات التأمين الُمحّسنة ضد البطالة •

 .تغّيرات في اعتمادات/إعفاءات ضريبية محددة •

  
لذلك  ).RRC( بمثابة دفعة مقدمة من حسومات اإلنعاش االقتصادي )EIP( تعتبر مدفوعات اآلثار االقتصادية: ملحوظة

ستتم اإلشارة إلى مدفوعات اآلثار االقتصادية بمثابة الدفعة الخاصة بحسومات اإلنعاش االقتصادي في إقرارك الضريبي 
  .2020لعام 

 

 االقتصادي؟ اإلنعاش حسومات هي ما

من المدفوعات  ثالثةبمثابة دفعة وهي  حسومات اإلنعاش االقتصاديعلى تقديم  تساعد خطة اإلنقاذ األميركيةضمن أمور أخرى، 
تقدم هذه المدفوعات لألفراد الذين يقل دخلهم عن  .19-في خضم األزمة الناتجة عن جائحة كوفيد االتحادية الُمقدّمة من الحكومة

الذين يقل دخلهم عن   دافعي الضرائبدوالر؛ وألرباب العائالت  160000دوالر؛ للمتزوجين الذين يقل دخلهم عن  80000
ً  )2020العام الضريبي (دوالر. تحسب المبالغ من  120000 عدل على الدخل اإلجمالي المُ حجم على  وتعتمد تلك المبالغ أيضا
الضريبي لعام   إقرارك   المبلغ الُمقدم في)  IRSاإليرادات الداخلية (  دائرةستستخدم  ،  2020إقرارك الضريبي لعام    إن لم تقدم  ضرائبكم.

2019  ً   .تباعا
 

  ؟حسومات اإلنعاش االقتصادي كم تبلغ
  مؤهل. ُمعالدوالر لكل  1400ودوالر لكل بالغ مؤّهل  1400تبلغ حسومات اإلنعاش االقتصادي 

  
  ؟حسومات اإلنعاش االقتصاديمن هي الفئات المؤهلة (وغير المؤهلة) للحصول على 

بموجب قانون المساعدة واإلغاثة واألمن االقتصادي لفيروس كورونا طرأت بعض التغيرات على مدفوعات النقد التحفيزي المقدمة 
)CARES ACT( )قانون المخصصات الموحدة لعام و )2020مارس  الذي نص على تقديم الدفعة األولى من المدفوعات ابتداًء من

لكي تكون مؤهالً لتلقي حسومات اإلنعاش . )2020ابتداًء من ديسمبر (الذي نص على تقديم الدفعة الثانية من المدفوعات  2021
على ضرائب صالح حالياً للتوظيف، وأال تكونوا عوائل   (SSN) لديكم رقم ضمان اجتماعيو  يجب أن تكونوا بالغيناالقتصادي الحالية،  

  .شخص آخر
 

 )SSNرقم ضمان اجتماعي (إذا حصل شريكك على  إال  ،  غير مؤهلين، فأنتم  فقط  )ITINكان لديكم رقم تعريف دافع ضريبة فردي (  إن
الذي قدمت خالله إقرارك الضريبي الذي يؤهلك للحصول في أي وقت خالل العام الضريبي أو كان تابعاً للقوات المسلحة األميركية 

  .على حسومات اإلنعاش االقتصادي
  

رقم  مفي حال كان لديك مؤهلون)، فهم ATINرقم تعريف دافع ضريبة لُمعال (أو  )SSNرقم ضمان اجتماعي (إن كان لدى طفلكم 
  ). SSNضمان اجتماعي (
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منهم كالجئ، فأفراد األسرة ) في أسرة يحظى أعضاؤها بحاالت متباينة فيما يتعلق بوضع كل  SSNإن كان لديكم رقم ضمان اجتماعي (
للحصول على حسومات اإلنعاش  مؤهلون )ATIN) ورقم تعريف دافع ضريبة لُمعال (SSNرقم ضمان اجتماعي (الحاملين ل

 تباعاً. غير مؤهلين) أو أي رقم كان ITINاالقتصادي وباقي أعضاء األسرة ممن ال يحملون أرقام تعريف لدفع الضريبة (فردي) (
تابعاً للقوات المسلحة األميركية في أي وقت خالل العام الضريبي   كنتأو    )SSNرقم ضمان اجتماعي (حصولك على  في حال  (استثناء:  

شريكك الذي يحظى/تحظى برقم ف، الذي قدمت خالله إقرارك الضريبي الذي يؤهلك للحصول على حسومات اإلنعاش االقتصادي
  )مؤهالً سيكون  )ITINتعريف لدفع الضريبة (فردي) (

  
  ماذا يجب علّي فعله؟

ً  حسومات اإلنعاش االقتصاديستصلك    : انطبق عليكم أي من التالي إذادون الحاجة للقيام بشيء  تلقائيا
 2020قدمتم إقرار ضريبي لعام  •

 2019قدمتم إقرار ضريبي لعام  •

  الثاني والعشرين من قبل  2020لعام  التحفيزياستخدمتم أداة غير دافعي الضرائب من أجل الحصول على مدفوعات النقد  •
 2020نوفمبر 

 التقاعد، اإلعاقة والناجين) لحاالت تتلقون مساعدات الضمان االجتماعي (شاملة •

 ) SSIتتلقون مساعدات دخل ضمان إضافي ( •

 تتلقون مساعدات التقاعد من السكك الحديدية، أو  •

 )C&Pمساعدات أو تقاعد المحاربين القدامى (إن كنتم من المحاربين القدامى أو من منتفعي  •

  

ً ستكونون مؤهلين  إقراركم الضريبي، تقدمونحالما  :ملحوظة ، إذا انطبقت للحصول على حسومات اإلنعاش االقتصادي تلقائيا
الجاري فحصه من قِبل دائرة سيتلقى المدفوعات تلقائياً كل من قدم إقراره الضريبي الموجز    عليكم معايير األهلية المذكورة أعاله.

 ).IRSاإليرادات الداخلية (

  
  كيف أقدم الطلب؟

ربما النخفاض مستوى   2019إن لم تكن من ضمن هؤالء المستفيدين من الميزات المذكورة سلفاً، فأنت لم تقدم إقراراتك الضريبية لعام  
أو لم تحظى بأي دخل حينها أو لم تكن مسجالً من خالل أداة غير دافعي الضرائب المقدمة عبر دائرة اإليرادات  بك الدخل الخاص

، ومن ثم لن تحصل على المدفوعات تلقائياً. يتعّين عليك بدالً من ذلك عليك 2020) قبل الثاني والعشرين من نوفمبر IRSالداخلية (
 30وتسجيل طلبك للحصول على حسومات اإلنعاش االقتصادي في السطر رقم اآلن  2020م إقرارك الضريبي الفيدرالي لعا تقديم

  . الضريبي  في إقرارك
  

 ؟إن كان لدي أبناءماذا 

(أو اإلقرار الضريبي لعام  2020في اإلقرار الضريبي لعام  ُمعاالً بالنسبة ألي طفل (بغض النظر عن عمره) تم إدراجه باعتباره 
دفعة جديدة من حسومات اإلنعاش )، فقد تكون مؤهالً للحصول على بالفعل 2020إقرارك الضريبي لعام  تكن قد قدمتإن لم  2019

ويجب أن يكون لديه  شخص آخر أي اإلقرار الضريبي الخاص بتقديم الطفل كُمعال في دوالر. يجب عدم  1400 تُقدر بـاالقتصادي 
  .)ATINتعريف لدافعي الضريبة لُمعال ( مرقأو  )SSNرقم الضمان االجتماعي (

  
  ؟مسجلين بالجامعاتكان لدي أبناء  إنماذا 

. ياالقتصادحسومات اإلنعاش  فهم مؤهلون أيًضا للحصول على    ؛كُمعالين  طالب بتسجيلهموت  إن كنت تحظى بأبناء مسجلين بالجامعات
ً األطفال على المبلغ المالي بل ستحصل عليه  يحصللن    . شخصيا

  
  في إقراراتهم الضريبية.   بالحصول على حسومات اإلنعاش االقتصاديقد يكون الخريجين الجدد غير المؤهلين كُمعالين مؤهلين للمطالبة  

  
  ؟2021ماذا لو حظيت بطفل ُولد في عام 

في   لذلك الطفلالدفعة المقدمة في إطار حسومات اإلنعاش االقتصادي  فستحصل على    2021عام    خاللفي أي وقت    ُولد الطفلطالما  
  الدخل. حال استيفاءك للشروط المتعلقة ب
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ً بالغًا أكبر  شخصاً  سجلتماذا لو   ؟ُمعاالً باعتباره  سنا

ً فإن هؤالء األقارب البالغين مؤهلون للحصول على  كُمعالين تم تسجيلهم في حال ستحصل . حسومات اإلنعاش االقتصادي أيضا
 عال. وليس البالغ المُ على المبلغ المالي بشخصك 

 

 2020 الدخل الخاص بي لعامبناًء على دفعة جديدة من حسومات اإلنعاش االقتصادي حديثًا للحصول على مؤهالً ماذا لو كنت 
 ؟2020لعام  إقراري الضريبيلكنني لم أقدم و

للموقع . وفًقا اإلنعاش االقتصادي حسوماتالدفعة الخاصة ب في أقرب وقت ممكن واطلب 2020إقرارك الضريبي لعام قم بتقديم 
ً ولكن  للدفعة الحالية  قد تكون مؤهالً بالفعل ليس فقط  )  IRSاإليرادات الداخلية (  اإللكتروني الخاص بدائرة الُمقدّمتين في   للدفعتين  أيضا

  العام الماضي. 
  

  ما هو المبلغ الذي سأحصل عليه؟ 
(أو في إقرارك   2020لعام  على حجم عائلتكم ودخلكم بناء على اإلقرارات الضريبية المقدمة    حسومات اإلنعاش االقتصادييعتمد مبلغ  

دوالر   75000بدون أبناء ودخل يساوي    األعزب. يحصل  )2020في حال عدم تقديمك إلقرارك الضريبي لعام    2019الضريبي لعام  
بدون أبناء ممن يساوي دخلهم   المؤهلين  األزواجأو  دوالر أو أقل    112500  يصل إلى دخل  طبقاً ل  رب العائلة دافع الضرائب  أوأو أقل  

تخفيض الدفعة المقدمة في إطار حسومات اإلنعاش االقتصادي لكن يتم  .  دوالر  1400  مبلغ إضافي يقدر بـ  على  دوالر أو أقل  150000
دوالر أو األزواج على دخل  120000يصل إلى دوالر أو رب العائلة على دخل  80000كلما حصل األعزب على دخل يصل إلى 

  .دوالر 160000يصل إلى 
  

  متى سأحصل على حسومات اإلنعاش االقتصادي؟
ن تم بالفعل تنفيذ عمليات اإليداع المباشر للدفعات المالية. سيتم إرسال الشيكات المالية الورقية بدءاً من الثاني والعشرين من مارس م

عبر البريد بدءاً من  )EIP( مدفوعات اآلثار االقتصاديةب سيتم إرسال البطاقات الخاصةطبقاً للمواعيد المذكورة سلفاً،  2021عام 
 ) IRSاإليرادات الداخلية (  بدائرة) الُمقدمة من  Get My Paymentيمكنك استخدام أداة (  .2021التاسع والعشرين من مارس من عام  

  لتتبع الحالة الخاصة بالدفعة المالية الُمقدمة لك. 
  

 ؟2020 عاملالخاصة بي  حسومات اإلنعاش االقتصاديماذا لو لم أحصل على 

) أو ديسمبر الدفعة األولى من النقد التحفيزي( 2020من مارس  اعتباراً حسومات اإلنعاش االقتصادي إذا كنت مؤهالً للحصول على 
الدفعة المالية عن طريق المطالبة ب  الحصول عليها  أن تحاول  ؛ فيمكنك حينها) ولكنك لم تستلمهاالدفعة الثانية من النقد التحفيزي(  2020

 IRS 1040من نموذج    30  رقم  السطر  في   طلبك  . قدّم2020عند تقديم إقرارك الضريبي لعام  حسومات اإلنعاش االقتصادي  الخاصة ب
  .SR-1040أو 
  

  بالفعل ولكنها لم تحتوي على المبالغ اإلضافية ألبنائي. ماذا أفعل؟ حسومات اإلنعاش االقتصاديلقد تلقيت 
ي حال فلكل ابن  دوالر 1400مبلغ إضافي يقدر بـ للحصول على  2021في عام  2020لعام قد يتوجب عليكم تقديم إقرار ضريبي 

  حسومات اإلنعاش االقتصادي هذا العام. عدم حصولكم عليها مع 
  

واآلخر لديه رقم تعريف   )SSN(  اجتماعيماذا إن كنت قدمت أنا وشريكي إقرار ضريبي مشترك، ولكن أحدنا فقط لديه رقم ضمان  
 ؟)ITIN( دافع ضريبة فردي

حسومات اإلنعاش االقتصادي لى  الحصول ع)  SSNالشخص حامل رقم الضمان االجتماعي (  بإمكانال مشكلة بعد اآلن في هذا الصدد.  
  ولكن لن يحصل الطرف اآلخر عليها.

  
أو كنت تابعاً للقوات المسلحة األميركية في أي وقت  )SSNاجتماعي (رقم ضمان على  حصل شريككفي حال  استثناء:   

خالل العام الضريبي الذي قدمت خالله إقرارك الضريبي الذي يؤهلك للحصول على حسومات اإلنعاش االقتصادي، فشريكك الذي 
  .تصاديسيحصل أيضاً على حسومات اإلنعاش االق )ITINتعريف لدفع الضريبة (فردي) (يحظى/تحظى برقم 

  
  ؟ حسومات اإلنعاش االقتصاديهل أنا مطالب بسداد 

فأنتم غير مطالبون   وسيلة قانونيةبمقدم ال يختصم مستقبالً. طالما تلقيتم المبلغ    يهي رصيد ضريب  حسومات اإلنعاش االقتصاديال. إن  
  بسداده. ال يتم خصم المبلغ من أي مخصصات أخرى. المدفوعات ليست قرضاً، ولكنها مبالغ مردودة لكم.
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  في أضرار بخصوص أغراض الهجرة أو تجعلني عالة على الدولة؟حسومات اإلنعاش االقتصادي هل ستتسبب 
احتساب المهاجرين عالة على الدولة فيما يخص الهجرة. طالما تلقيتم المبلغ على أغراض  حسومات اإلنعاش االقتصاديال. ال تؤثر 

  بشكل صحيح، فلن يكون له أي تبعات سلبية.
  

  من تقليل المستوى أو جعلي غير مؤهل للحصول على أي من المساعدات الحكومية؟ حسومات اإلنعاش االقتصادي هل ستقلل 
نوع من االسترداد الضريبي الذي يتم مرة واحدة. ال يتم اعتبارها كدخل فيما يخص المساعدات   االقتصاديحسومات اإلنعاش  ال. تعتبر  

، القسم )SSI( ، دخل الضمان التكميلي)SNAP( الحكومية التي تشمل المساعدة العامة، ميديكيد، برنامج المساعدة الغذائية التكميلية
  ).NYCHA( وهيئة اإلسكان بمدينة نيويورك الثامن

  
 3000دوالر (لألفراد) أو  2000، فإن المبلغ ال يؤثر ضد الحد األقصى للموارد والذي يبلغ )SSI( بالنسبة لدخل الضمان التكميلي

دوالر  2000ؤثر على الحد األقصى للموارد الذي يبلغ ت ال افنعتقد أنهلمساعدة العامة، با فيما يتعلق. اً شهر 12دوالر (لألزواج) لمدة 
  عاماً) لمدة شهرين من شهر االستحقاق. 60دوالر لمن يبلغ من العمر أكثر من  3000(
  

  ؟حسومات اإلنعاش االقتصاديهل يمكن تحصيل 
نفقة ويتضمن ذلك  تعوض أي ديون سواء كانت فيدرالية أو حكوميةولن محمية من التحصيل  حسومات اإلنعاش االقتصادي. إن ال

  ة. من الحجز لدفع الديون الخاص أيضاً معفاة  حسومات اإلنعاش االقتصادياألطفال. أن 
  

  عن طريق الخطأ رغم أني غير مؤهل للحصول عليها؟حسومات اإلنعاش االقتصادي لماذا يحدث في حالة استقبالي 
ً لذلك بسبب زيادة دخلكم عن الحد  أهليتكمبالرغم من عدم  حسومات اإلنعاش االقتصاديلفي حالة تلقيكم  دائرة  نعتقد بأن، الُمحدد مسبقا
بحسومات اإلنعاش االقتصادي الُمقدّمة في كان ذلك ُمطبقاً فيما يتعلق  .منك لن تحاول استرداد هذه المبالغ) IRSلية (اإليرادات الداخ 

  ستخضع للمثل.  في العام الحالي ونتوقع أن حسومات اإلنعاش االقتصادي العام الماضي
  

 )IRSة (وكنتم غير مؤهلين بسبب وضع الهجرة، ننصحكم بإعادة األموال إلى دائرة اإليرادات الداخليعن طريق الخطأ  إن تلقيتم المبالغ  
   الخاص بكم. الهجرة وضعلتجنب إمكانية تأثيرها بالسلب على 

  
 أن  بداية األمرفي  )IRS( دائرة اإليرادات الداخليةالتي تم إصدارها العام الماضي، ادعت  بحسومات اإلنعاش االقتصاديفيما يتعلق 

دائرة إلى  للمسجونوطلبت إعادة المبلغ الذي تم دفعه  المدفوعات في نطاق النقد التحفيزيالمسجونين غير مؤهلين للحصول على 
ً   للمحبوسينفي سجن أو    للمسجونينيمكن    ذُكر سلفاً.طبقاً ألحكام القضاء لن يطبق ما  .  اإليرادات الداخلية بدءاً من في أي وقت    احتياطيا

ً ولكن وقتنا هذاحتى  2020لعام  مارسالسابع والعشرين من  يستوفون معايير األهلية لمدفوعات العام الماضي الحصول على  هم تباعا
ً الحالية   حسومات اإلنعاش االقتصادي. وينطبق الشيء نفسه على المدفوعات المذكورة  . أيضا

 

 توفّى لشخص  للمبالغ المقدمة استرداداً  )IRS( دائرة اإليرادات الداخليةغير مؤهلين وتطلب  الوكيل أو منفذ الوصيةيظل المتوفون أو 
  .)IRS( الداخليةدائرة اإليرادات إلى  حسومات اإلنعاش االقتصاديقبل استالم 

  
 البطالة ضد تأمينالتعويضات  مستحقاتتمديد 

ً  11) لمدة UI(لتأمين ضد البطالة ل المعتادةتعويضات المستحقات يتم تمديد  ً  أسبوعا  300 بمبلغ إضافي يقدر بـوستتم زيادتها  إضافيا
ً يأسبوعدوالر  للعمال غير  إعانة البطالة) التي توسع مزايا PUA( في ظل الجائحةالناتجة عن الوضع  . يتضمن ذلك مساعدة البطالةا

 والمتعاقدين المستقلين الحرةالمهن عمال ك بشكل تقليديالمؤهلين 

 

ً  79لمدة  )PEUC( في ظل الجائحةعن الوضع الناتجة  البطالةتعويضات سيتم أيًضا تمديد  المقرر والتي كان من  كحد أقصى أسبوعا
ً  26. األفراد الذين يتلقون مزايا تتجاوز فترة 2021 لعام مارس الرابع عشر منأن تنتهي صالحيتها في  من  اعتباراً القياسية  أسبوعا

لم يصلوا إلى الحد األقصى لعدد   إن 2021 لعام السادس من سبتمبرسيستمرون في تلقيهم حتى  2021 لعام مارس الرابع عشر من
 االستحقاقات. األسابيع الحاصلين بها على

 

يحصلون . قد يكون العاملون الذين االستحقاقاتسيتم تمديد التمويل الفيدرالي للواليات التي تتنازل عن أسبوع االنتظار للحصول على 
ً دوالر  100 تصل إلىمؤهلين للحصول على إعانة إضافية من العمل الحر دوالر  5000دخل ال يقل عن  على كجزء من  أسبوعيا

  . لمواكبة الدفعة األساسية األقل الخاصة بإعانة البطالةللكسب  للكسب المختلطتعويض البطالة 
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دوالر من  10200مبلغ يصل إلى بالرغم من أن إعانات البطالة خاضعة للضريبة، فأن القانون الجديد أكد على أن أول 

   فقط. 2020ألف دوالر. يُطبّق القانون المذكور على عام  150معفاة من الضرائب لمن يقل دخله عن  الفوائد/المستحقات
  

 ضريبة الدخل المكتسباالئتمان الضريبي لألطفال وائتمان 

ً ) (يُطلق عليه EITC) وائتمان ضريبة الدخل المكتسب (CTCسيتم احتساب االئتمان الضريبي لألطفال ( ائتمان الدخل المكتسب  أيضا
[EIC](  لكل يجب أن تمتلك قدراً محدداً من الدخل المكتسب في الماضي.  األمر عما كان عليه 2020بشكل مختلف للعام الضريبي

بطريقة اعتيادية من المؤهلين    ربما حصل عدد كبيرللحصول على االئتمان الكامل. ومع ذلك  لتكون مؤهالً  ن بناًء على حجم األسرة  ائتما
قد يعني أنك قد   2020ألن الدخل المنخفض في عام  نظراً  .الجائحةأثناء  ساعات أقل لعلى رواتب أقل ألنهم فقدوا وظائفهم أو عملوا 

 بتسجيل يتضمن حكماً يسمح لك    القانون الجديد لتقديم حسومات اإلنعاش االقتصاديال تكون مؤهالً للحصول على هذه االعتمادات فإن  
نأمل أن   .2020للعام الضريبي  وائتمان ضريبة الدخل المكتسب االئتمان الضريبي لألطفاللحساب  2019دخلك المكتسب لعام 

  لهذه االعتمادات. أن تكون مؤهالً يساعدك هذا في 
  

دوالر لكل طفل مؤهل،   2000التي تبلغ قيمتها عادة ما يصل إلى    ،)CTC(  االئتمان الضريبي لألطفالزادت قيمة  باإلضافة لما سبق،  
) وزاد الحد األدنى لسن األطفال المؤهلين ذلك  سنوات وما دون  5دوالر لألعمار من    3600دوالر لكل طفل (  3000إلى ما يصل إلى  

 عاماً. 17 إلى 16من 

 

ً (يمكنك    .2021  الخاصة بك لعام  ضرائبالعلى    لفةمقدمة/كسُ كدفعة  االئتمان    قيمة هذا  يمكنك الحصول على جزء من عدم االلتزام   أيضا
مما يعني أنه يمكنك الحصول على  ؛القانون االئتمان قابالً لالسترداد بالكامليجعل ). إن رغبت بذلك الدفعات المقدمةبالحصول على 

خالل  مقدماً  تم تخفيض فاتورتك الضريبية إلى الصفر. يمكن دفع نصف هذه األموال إليك في حالكاسترداد ضريبي حتى  جزء منه
قرارك الضريبي إل  في حال عدم تقديمك  2019لعام    طبقاً لبياناتك الضريبيةأو    2020لعام    طبقاً لبياناتك الضريبيةاألشهر الستة المقبلة (

 ).2020لعام 

 

  .الدفعات الماليةعدد المرات التي سيتم فيها سداد  حمن غير الواض مالحظة: 
  

 ائتمان رعاية األطفال والمعالين

الذي يساعد األسر العاملة على  ؛ االئتمان 2020 بشكل كبير للعام الضريبي ائتمان رعاية األطفال والمعالين نطاق سيتم توسيع
ً  13تعويض تكلفة رعاية األطفال دون سن  دوالر  2100لهذا العام فقط بحد أقصى تبلغ قيمة الرصيد  وغيرهم من المعالين. عاما

 دوالر لشخصين أو أكثر. 8000دوالر للفرد المؤهل أو  4000لشخصين مؤهلين أو أكثر يصل اآلن إلى 

 

 في السنوات الماضيةبدأت التخفيضات االئتمانية بير من مستوى الدخل الذي يبدأ عنده خفض االئتمان. كما يزيد القانون بشكل ك
 دوالر. 125000دوالر لكن التخفيضات هذا العام ستبدأ عند  15000 يصل إلىإجمالي معدل بمستوى دخل 

 

لالسترداد بالكامل حتى تتمكن من تحصيل  قابالً تجعل االئتمان  حسومات اإلنعاش االقتصاديالثالثة من  الدورةفإن   عالوة على ذلك،
 .صفراً حتى لو كانت فاتورتك الضريبية  ستردةكمبالغ مُ األموال 


