MALIPO YA ATHARI ZA KIUCHUMI
KUTOKA KWA SERIKALI YA SHIRIKISHO

GLOBAL
MICHIGAN

Mnamo Machi 27, 2020, Baraza la Mawaziri lilipitisha Sheria ya CARES (Coronavirus Aid, Relief,
and Economic Security Act). Wakimbizi wengi na raia wasiokuwa wazelendo wa Amerika
wanaweza kupata mafao ya Coronavirus, Msaada, na Sheria ya Usalama wa Uchumi (Sheria ya
CARES)
Sheria ya CARES inahusisha ufadhili wa malipo ya msaada ambayo yatalipwa moja kwa moja na
serikali ya federali. Unaweza kustahiki, ikiwa:
Ulijaza faili ya kurudishiwa ushuru na serikali ya federalio mnamo 2019 au 2018
Ikiwa una Nambari ya Usalama wa Jamii
Je, raia wa Marekani, Mkazi wa kisheria au Mkazi wa Kudumu wa Kawaida, au unatimiza
matakwa ya ukaaji wa IRS (kimsingi-umekuwa hapa Marekani kwa siku 183 katika miaka 3
iliyopita?)
CHA KUTARAJIA?
Watu wengi wazima walio na nambari ya Usalama wa Jamii, ambao sio wategemezi wa wengine
wanaolipa ushuru, watapata malipo ya athari za kiuchumi ya $1,200 na $500 ya ziada kwa kila
mtoto anayestahili, mtoto aliye na umri wa miaka 16 au chini (jumla ya kiasi cha faida inaweza
kutofautiana, kulingana na kipato).
MUHIMU
• Malipo ya athari za kiuchumi hayahesabiwi kama kipato kwa mpango wa misaada
• Cheki cha ukabidhi huchukuliwa kuwa mkopo wa ushuru na haitahesabiwa katika uamuzi wa malipo ya
umma.
• Kama ni wazazi wawili katika nyumba, wazazi wote wawili watahitaji SSN ili kustahiki – utahitaji pia
SSN kwa kila mtoto anayestahili.
NINI KINGINE?
Watu watapokea taarifa ya karatasi kwenye saduku la barua siyo kabla ya siku 15 baada ya malipo
yako kutolewa na habari kuhusu njia ambayo malipo yalifanywa, kiasi cha malipo, na nambari ya
simu ya kuwasiliana na IRS ili kuripoti ikiwa hutafaulu kupokea malipo.
Ikiwa haukujaza fomu ya kulipa ushuru, bado unaweza kujaza faili katika
IRS.gov/Coronavirus/Economic-Impact-Payments ikiwa:
• Haukujaza faili ya mapato ya ushuru wa federalo wa 2018 au 2019 kwa sababu jumla ya
mapato kuwa chini ya $12,200 ($24,400 kwa wanandoa). Hii ni pamoja na watu ambao
hawakuwa na mapato.
• Haulazimiki kujaza faili ya ushuru wa mapato ya serikali ya federali katika mwaka wa 2018 au
2019 kwa sababu zingine.
Ikiwa una maswali ya ziada kuhusu kustahiki malipo ya athari za kiuchumi, piga simu kwa, 800829-1040 au nenda kwa IRS.gov/Coronavirus.

