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کیئرز ایکٹ کے ایک حصے کے طور پر جو کانگریس نے منظور کیا اور 27 مارچ 2020 کو قانون میں دستخط ہوئے

،وفاقی حکومت افراد اور کنبوں کو نقد چھوٹ فراہم کرے گی ، جو امریکہ  کی اندرونی محصول خدمات  طرف سے

جاری کی جائے گی امریکی اندرونی محصول کی خدمت (IRS)۔ ن چھوٹوں کو واپس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

ہر فرد  کے لئے  1،200$ یا شادی شدہ جوڑوں کے لئے 2،400 $ ہر کوالیفائی کرنے والے بچے کے لئے 500$
ٹیکس فائلرز کے لیےمکمل ادائیگی ہوگی اور جو افراد  اس سے زیادہ کے لئے ، $75،000تک ایڈجسٹ شدہ مجموعی آمدنی

کے ساتھ موصول ہوئی ہے مشترکہ ریٹرن داخل کرنے والے شادی شدہ جوڑوں کے لئے $ 150،000۔ ہر $ 100 کے لئے ادائیگی
کی رقم 5$ کم ہوگئ حد سے اوپر 75,000$ /150,000$  پر ۔

امتیازات کی ادائیگی کریں [2]:

الزمی طور پر 2018 یا 2019 کے لئے ٹیکس جمع کروانا ہوگا۔ سوشل سیکیورٹی وصول کنندگان اور ریل روڈ ریٹائرڈ جو

دوسری صورت میں ہیں ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کی ضرورت نہیں وہ بھی اہل ہیں اور انہیں ریٹرن فائل کرنے کی ضرورت

نہیں ہوگی۔

ٹیکس گوشوارے پر شناخت ہونے والے ہر فرد نے سوشل سیکیورٹی نمبر کے ساتھ داخل کیا ہوگا [3]۔ اگر کسی نے بھی ٹیکس

گوشوارے کی نشاندہی کی تو انفرادی ٹیکس دہندگان کی شناخت نمبر (ITIN) استعمال کیا تو فائلر اور شریک حیات کو نقد

چھوٹ نہیں ملے گی۔

سنگل فائلرز جن کی آمدنی $ 99،000 $اور 198،000$ سے زیادہ ہے مشترکہ فائلرز کے لئے بغیر بچے ہیں اہل اہل نہیں ہیں۔

ایسے افراد جن کا دعوٰی دوسرے ٹیکس دہندگان کے انحصار کے طور پر کیا جاتا ہے وہ اہل نہیں ہیں۔

.

اہلیت:

https://www.irs.gov/coronavirus/get-my-payment :پنی ادائیگی کی حیثیت کی جانچ کریں

ٹیکسٹ فائل نہیں کیا؟ اپنی معلومات یہاں درج کریں: 

https://www.irs.gov/coronavirus/non-filers-enter-payment-info-here
چھوٹ خود بخود IRS کے ذریعہ زیادہ تر امریکیوں کو پہنچائی جائے گی جو انفرادی وفاقی آمدنی فائل کرتے ہیں ٹیکس کے

گوشوارے. جب دستیاب ہو تو ، جسمانی چیک بھیجنے کی جگہ الیکٹرانک براہ راست ڈپازٹ استعمال کیا جائے گا۔ معاشی

اثرات کی ادائیگی.

فریب سے آگاہ رہیں! اگر آپ اہل ہیں اور پہلے ہی ٹیکس جمع کراتے ہیں تو ، آپ کو مزید کارروائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

اگلے مراحل:

معاشی اثرات کی ادائیگی
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