مدفوعات حوافز فيروس كورونا
مدفوعات الحوافز الفردية والعائلية من حكومة الواليات المتحدة
بموجب قانون المساعدة واإلغاثة واألمن االقتصادي لفيروس كورونا ) ،(CARESسيحصل معظم األمريكيين على دفعة لمرة واحدة تصل إلى  1200دوالر لألفراد و 2400
دوالر لألزواج (باإلضافة إلى ما يصل إلى  500دوالر لكل طفل في األسرة) .هذه الدفعة ال يلزم إعادة تسديدها ،ولن يتم فرض ضرائب على المستلمين .ال حاجة الى تقديم طلب من
قبل األفراد المؤهلين لتلقي مدفوعات الحوافز .للمزيد من المعلومات  ،يرجى زيارة الموقع.https://www.irs.gov/coronavirus/economic-impact-payments :

هل سأحصل على الدفعة؟
لكي تكون مؤهالً للحصول على دفعة الحوافز ،يجب عليك أن:
• تكون قد قدمت اإلقرار الضريبي لعام  2018و/أو 2019؛ إذا لم تقدم
ألي من العامين ،فقم بتقديم ملف الضرائب الخاصة بك وإل فلن تكون
مؤهالً لتلقي مدفوعات الحوافز.
• يكون لديك رقم ضمان إجتماعي ( )Social Security numberنافذ
للعمل والذي قد تم استخدامه في اإلقرار الضريبي الخاص بك
• أن يكون عمرك أكثر من  18عا ًما و لست تابعا ً ضمن إقرار الضرائب
لشخص آخر ( ُمعال)
• أن تكون مواطنًا أمريكيًا أو حامل البطاقة الخضراء أو أجنبيًا مقي ًما
• يكون دخلك السنوي أقل من  99,000دولر أمريكي إذا كنت أعزبًا أو
 198,000دولر أمريكي إذا كنت متزو ًجا أو  136,500دولر
أمريكي إذا كنت رب األسرة
سيعتمد تحديد الدخل على أحدث اإلقرارات الضريبية لألشخاص .األشخاص الذين
يتلقون مزايا الضمان اإلجتماعي والذين ل يقدمون الضرائب مؤهلون أيضًا.

ماذا لو كنت غير موثقًا أو أعيش في منزل ذو حالة مختلطة ؟
إذا تم تقديم اإلقرار الضريبي األخير الخاص بك بشكل مشترك وأي
شخص في األسرة يستخدم رقم التعريف الفردي لدافع الضرائب (،)ITIN
لن تكون أسرتك مؤهلة إلستالم الدفعة .للمزيد من المعلومات حول أهلية
أُسر المهاجرين وذات الحالة المختلطة ،راجع الوثيقة الموجودة هنا:
 bit.ly/NILCPPPأو قم بإستشارة إختصاصي ُمعد ضرائب أخصائي
حول وضع أسرتك الفريد.

ماذا لو كنت ضمن الفئات  DACAأو  TPSأو H1B؟
اإلجراء المؤجل بالنسبة لألطفال الوافدين ( ،)DACAالحالة المؤقتة
المحمية ( )TPSوحاملي الفيزا من نوع  H1Bيجب أن يتلقوا مدفوعات
الحوافز ألنه تم اإلصدار لهم أرقام الضمان االجتماعي نافذة للعمل.

متى سأحصل على الصك الخاص بي؟
إذا تلقيت اإلقرار الضريبي الخاص بك عن طريق اإليداع المباشر لحسابك المصرفي ،فيجب أن تتلقى مدفوعات الحوافز الخاصة بك عن طريق اإليداع المباشر لحسابك المصرفي
في أو بعد  17نيسان (أبريل)  .2020إذا لم يكن لديك إيداع مباشر ،فسوف ترسل الحكومة صك الحوافز عبر البريد .قد يستغرق هذا ما يصل إلى  4-3أشهر .تعمل إدارة الخزانة
األمريكية ( )US Treasury Deptعلى تطوير موقع إلكتروني لألشخاص لتقديم معلوماتهم المصرفية إلى مصلحة الضرائب ) (IRSعلى اإلنترنت ،حتى يتمكنوا من إستالم
المدفوعات في وقت أقرب .تحقق من الموقع اإللكتروني  https://www.irs.gov/coronavirus/economic-impact-paymentsللحصول على التحديثات.

من المحتمل أن تستلم
 1,200دوالر

الدخل السنوي
أقل من  75,000دوالر

 0الى  1200دوالر

 75الف –  99الف دوالر

 0دوالر

أكثر من
 99الف دوالر

 1200دوالر +
 500دوالر لكل طفل

كم سوف أستلم؟
لست رب األسرة

أعزب

أقل من
 136الف دوالر
رب األسرة

 1200- 0دوالر +
الى حد  500دوالر لكل طفل
 2400دوالر +
 500دوالر لكل طفل
 2400- 0دوالر +
الى حد  500دوالر لكل طفل

 0دوالر

أكثر من
 136الف دوالر
أقل من
 150الف دوالر

150الف –  198الف دوالر

متزوج
(دخل مشترك)

أكثر من 198الف دوالر

تم التحقق من المعلومات الواردة في هذا المستند بأفضل ما لدينا ،ولكن ل ينبغي إعتبارها نصيحة ضريبية أو قانونية .نوصي بشدة بالتشاور مع محاسب و  /أو
محام قبل إتخاذ إجراء .ل يمكن أن تضمن غلوبال ديترويت (  )Global Detroitعدم وجود أخطاء أو أغالط على الرغم من بذل أفضل جهودنا ،وبالنظر إلى
الطبيعة المتغيرة بسرعة في الظروف الحالية ،فقد تحدث تغييرات بعد وقت النشر تؤثر على دقة المعلومات الواردة في هذا المستند .تم تحرير هذا المستند آخر
مرة في  9نيسان (أبريل) 2020

