
ਵਾਸ਼਼ਿਿੰਗਟਨ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਸ਼ਿਟ

ਟੈਕਸ ਕ੍ਰਰੇਸ਼ਿਟ ਲਈ ਯੋਗ ਕੌਣ ਹੈ?ਟੈਕਸ ਕ੍ਰਰੇਸ਼ਿਟ ਲਈ ਯੋਗ ਕੌਣ ਹੈ?
ਸ਼ਵਅਕਤੀ ਅਤਰੇ ਪਸ਼ਰਵਾਰ ਤਾਂ ਹੀ ਯੋਗ ਹਨ ਜਰੇਕਰ ਉਹ ਅੱਗਰੇ ਸ਼ਿੱਤੀਆ ਂ
ਸਾਰੀਆ ਂਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆ ਂਕਰਿਰੇ ਹਨ:

• ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 183 ਸ਼ਿਨਾਂ ਤੋਂ Washington ਸ਼ਵੱਚ ਰਸ਼ਹਿੰ ਿਰੇ ਹਨ।

• ਉਮਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ 65 ਸਾਲ ਸ਼ਵਚਕਾਰ ਹ ੈਜਾਂ 2022 ਸ਼ਵੱਚ 
ਇੱਕ ਯੋਗ ਬੱਚਾ ਹੈ।

• ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਸਸ਼ਕਉਸ਼ਰਟੀ ਨਿੰ ਬਰ (SSN) ਜਾਂ ਇੱਕ ਇਿੰਿਸ਼ਵਜ਼ਅੁਲ 
ਟੈਕਸਪਰੇਅਰ ਆਇਿੈਂਸ਼ਟਸ਼ਿਕਰੇਸ਼ਨ ਨਿੰ ਬਰ (ITIN) ਨਾਲ 2022 ਿੈਿਰਲ 
ਟੈਕਸ ਸ਼ਰਟਰਨ ਿਾਖਲ ਕੀਤੀ।

•  ਉਹਨਾਂ ਿਰੇ 2022 ਟੈਕਸ ਸ਼ਰਟਰਨ ‘ਤਰੇ ਿੈਿਰਲ ਅਰਨਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ 
ਕ੍ਰੈਸ਼ਿਟ ਵਾਸਤਰੇ ਯੋਗ। 

  – ਸ਼ਜ਼ਆਿਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ  www.irs.gov/eitc ‘ਤਰੇ ਜਾਓ।

• ਕੁਝ ਕ੍ਰਰੇਸ਼ਿਟ ਇਨਕਮ ਲੋੜਾਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ (ਸਾਰਣੀ ਿਰੇਖੋ)।

ਸ਼ਵਅਕਤੀਆਂ ਅਤਰੇ ਪਸ਼ਰਵਾਰਾਂ ਨੂਿੰ  ਸ਼ਕਿੰ ਨਾ ਵਾਪਸ ਸ਼ਮਲਰੇਗਾ?ਸ਼ਵਅਕਤੀਆਂ ਅਤਰੇ ਪਸ਼ਰਵਾਰਾਂ ਨੂਿੰ  ਸ਼ਕਿੰ ਨਾ ਵਾਪਸ ਸ਼ਮਲਰੇਗਾ?
ਵਰਸ਼ਕਿੰਗ ਿੈਸ਼ਮਲੀਜ਼ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰਰੇਸ਼ਿਟ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਰੇ  ਬੱਸ਼ਚਆ ਂਿੀ 
ਸ਼ਗਣਤੀ ਅਤਰੇ ਆਮਿਨੀ ਿਰੇ ਪੱਧਰ ‘ਤਰੇ ਸ਼ਨਰਭਰ ਕਰਿਾ ਹੈ। ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ 
ਕਰਨ ਵਾਲਰੇ  ਬੱਸ਼ਚਆ ਂਿੀ ਸ਼ਗਣਤੀ ਿੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤਰੇ ਸ਼ਬਨਾਂਘੱਟ-ੋਘੱਟ ਕ੍ਰਰੇਸ਼ਿਟ 
$50 ਹੈ। 2022 ਆਮਿਨ ਯੋਗਤਾ ਥ੍੍ਰੈ਼ਿਹੋਲਿ ਿਰੇ ਆਧਾਰ ‘ਤਰੇ 
ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਲਈ ਸਾਰਣੀ ਿਰੇਖੋ।

ਵਰਸ਼ਕਿੰਗ ਿੈਸ਼ਮਲੀਜ਼ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰਰੇਸ਼ਿਟ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਵਅਕਤੀਆਂ ਅਤਰੇ ਪਸ਼ਰਵਾਰਾਂ ਨੂਿੰ  $1,200 ਤੱਕ ਿਰੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਿਾਨ ਕਰਰੇਗਾ 
ਜ ੋਯੋਗਤਾ ਲੋੜਾਾਂ ਪੂਰੀਆ ਂਕਰਿਰੇ ਹਨ। 

ਵਰਸ਼ਕਿੰ ਗ ਿੈਸ਼ਮਲੀਜ਼ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰਰੇ ਸ਼ਿਟਵਰਸ਼ਕਿੰ ਗ ਿੈਸ਼ਮਲੀਜ਼ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰਰੇ ਸ਼ਿਟ

ਐਪਲੀਕਰੇਸ਼ਨਾਂ 1 ਿਰਵਰੀ, 2023 ਤੋਂ ਖੁੱ ਲ੍ਹੀਆ ਂਹਨ ਅਤਰੇ 31 ਿਸਿੰਬਰ, 
2023 ਤੱਕ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆ ਂਜਾਣਗੀਆਂ।

ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁਿੰ ਚ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅੱਪਿਰੇਟਾਂ ਵਾਸਤਰੇ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤਰੇ, ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁਿੰ ਚ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅੱਪਿਰੇਟਾਂ ਵਾਸਤਰੇ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤਰੇ, 
ਸਾਿੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤਰੇ ਜਾਓ: ਸਾਿੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤਰੇ ਜਾਓ:  WorkingFamiliesCredit.wa.gov ਜਾਂ ਜਾਂ 
360-763-7300 ‘ਤਰੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ‘ਤਰੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।
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ਅਸ਼ਵਵਾਸ਼ਹਤ ਸ਼ਾਿੀਸ਼ੁਿਾ  
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ਿਾਇਲ ਕਰਨਾ)
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ਆਮਿਨ ਸੀਮਾਵਾਂ ਕੀ ਹਨ?ਆਮਿਨ ਸੀਮਾਵਾਂ ਕੀ ਹਨ?
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