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Economic Impact Payments
ABilang bahagi ng CARES Act na ipinasa ng Kongreso at ginawang batas noong Ika-27 ng Marso,
2020, magbibigay ang gobyerno ng America ng pera para sa taumbayan at sa mga pamilya.
Ipapamahagi ito ng U.S. Internal Revenue Service (IRS). Hindi kailangang bayaran ang perang ito.[1]

HALAGA NG PERA [2]:
Hanggang $1,200 para sa bawat indibidwal, o $2,400 para sa mga mag-asawa; $500 para sa bawat anak
Ang kabuuang halaga ay matatanggap ng mga indibidwal na nagbayad ng buwis at nagreport ng kitang
hindi humigit sa $75,000 bawat tao o $150,000 bawat mag-asawang magkasabay nagbayad ng buwis
(joint returns). Ang halagang matatanggap ay liliit ng $5 kada $100 lampas ng $75,000/$150,000

ANG MGA MAKAKASALI:
Dapat nagbayad ng buwis noong 2018 o 2019. Ang mga nakakatanggap ng Social Security o mga Retirees
na hindi kinakailangang magbayad ng buwis ay makakasali rin at hindi kailangan magfile ng tax return.
Ang lahat ng taong nasa tax return ay dapat nagfile kasama ang kanilang SS number.[3] Kung may nagfile
ng tax return na ginamit ang Individual Taxpayer Identification Number (ITIN), ang nagfile at ang kanyang
asawa ay hindi makakatanggap ng pera.
Ang mga nagfile ng buwis mag-isa na kumita ng $99,000 o $198,000 sa mag-asawa ay hindi makakasali.
Ang mga taong dependent ng ibang taxpayer ay hindi makakasali.

ANG MGA SUSUNOD NA GAGAWIN:
I-check ang status ng bayad sa iyo. Kunin Ang Bayad Ko
Hindi nagbayad ng buwis? Ilagay ang impormasyon mo dito. Ilagay ang payment information dito.
Ang pera ay automatic na ipapadala ng IRS - sa halos lahat ng Amerikanong nagfile ng individual federal
income tax returns. Kung available, ipapadala ang pera na diretso sa bangko kaysa sa magpadala ng
cheke sa inyo
Mag-ingat sa mga manloloko! Kung ikaw ang kasali at nag-file na ng taxes mo, wala ka nang dapat
gawin.
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