
POLICY CENTER 1

ARE YOU ELIGIBLE FOR THE CalEITC?
The California Earned Income Tax Credit (CalEITC) and Young Child Tax Credit (YCTC) are 
state tax credits for working Californians. Between CalEITC, YCTC and the federal EITC, you 
could receive up to $8,000 depending on your income.

Follow the chart below to find out if you are eligible for this cash back refund!

Not eligible for the CalEITC?

Check out the federal EITC at  
www.IRS.gov/eitc

HOW MUCH WILL 
YOU GET BACK?

*Text EITC to 555-888  
and use our calculator to find  
out how much money you can  

get back from the CalEITC

*Message & data rates may apply

*Under the age of 18 may be eligible   
  with qualifying child

Social icon

Circle
Only use blue and/or white.

For more details check out our
Brand Guidelines.

@CALEITC4ME

You may also be eligible
for California’s NEW  
YOUNG CHILD TAX CREDIT
Get up to an additional $1,000 
when you file your taxes! 

Visit CalEITC4Me.org/know-it 
for more details.

HOW MUCH WILL
YOU GET BACK?

*Text EITC to 555-888
and use our calculator to find 
out how much money you can 

get back from the CalEITC

*Message & data rates may apply

Not eligible for the CalEITC? 
Check out the federal EITC at www.IRS.gov/eitc

* Under the age of 18 may be eligible with qualifying child.

The California Earned Income Tax Credit (CalEITC) and Young Child Tax Credit (YCTC) are state tax credits for working 
Californians. Between the CalEITC, YCTC and the federal EITC, you could receive up to $8,000 depending upon your income.

Follow the chart below to find out if you are eligible for this cash back refund!

Are you eligible for the CalEITC?

You can claim the CalEITC all year long! 
Visit CalEITC4Me.org to learn more. 

YOU MAY BE 
ELIGIBLE

YOU MAY BE 
ELIGIBLE

NOT 
ELIGIBLE

NOT 
ELIGIBLE*

YOUNGER 
THAN 18 

(With no children)

CalEITC4Me.org

MORE THAN  
$30,000?

LESS THAN  
$30,000?

HOW OLD ARE YOU?

HAVE AT LEAST ONE CHILD 
UNDER AGE 6?

YOUNGER 
THAN 18 

(With no children)

18 OR 
OLDER

NOT 
ELIGIBLE


YOU MAY BE 

ELIGIBLE

NOT  
ELIGIBLE*


YOU MAY BE 

ELIGIBLE

WAS YOUR EARNED INCOME  
$30,0000 OR LESS?

You may be eligible  
for Caifornia’s  
NEW YOUNG  

CHILD TAX CREDIT

Get up to an additional 
$1,000 when you file  

your taxes!

Visit CalEITC4Me.org/
know-it for more details

ক"ািলেফািন)য়ার উপািজ) ত আয়কর 23িডট (California’s Earned Income Tax Credit), CalEITC, হল এক8 নগদ-
2ফরতকারী ট"া= 23িডট যা ব"ি@ ও পিরবার যারা কাজ কেরন িকB এখেনা দািরেD জীবনযাপন করেছন তােদর 
পেকেট টাকা িফিরেয় 2দয়। আমােদর Hােদিশক করব"বJার মাধ"েম Lিমক ও পিরবারেদরেক নগদ টাকায় সহায়তা 
সরবরাহ করার জন" ক"ািলেফািন)য়ার বত) মােন ব"বNত সবেথেক শি@শালী সাধনPিলর এক8। ইয়ং চাইT 23িডট 
হল পাঁচ বছর বা তার 2ছাট বয়েসর এক8 িশV সWX পিরবারPিলর জন" এক8 অিতির@ ট"া= 23িডট। 

CalEITC ও ইয়ং চাই- ট/া0 1কিডট িক িজিনস?

আপিন যিদ ২০২০ সােল $৩০,০০০ এর কম আয় 
কের থােকন এবং এক8 _ত` করপিরেশাধকারী 
সনা@করণ নbর (Individual Taxpayer 
Identification Number) (অন"থায় ITIN নােম 
পিরিচত) িদেয় করসমহূ দােয়র কের থােকন, তেব 
CalEITC এর মাধ"েম আপিন $২৯৮২ অিg এবং ইয়ং 
চাইT ট"া= 23িডেটর মাধ"েম অিতির@ $১০০০ 
অিg 2পেত পােরন। আপিন 2য পিরমাণ8 পােবন 
2স8 আপনার উপাজ) ন ও নbর এবং বািড়েত 
িশVেদর বয়েসর উপের িনভ) র কের পােবন। 

জানয়ুাির ১, ২০২১ 1থেক কাযCকরকৃত, ITIN 
দােয়রকারীগণ CalEITC ও ইয়ং চাই- ট/া0 
1Jিডেটর জন/ 1যাগ/ হেত পােরন!

এই ট%া' ()িডট,িলর মাধ%েম আপিন কতটা 
(পেত পােরন তা (দখার জন%, এবং িবনামূেল% 
আপিন িকভােব করসমূহ দােয়র করেত পােরন 
(সB জানেত, (দখুন www.caleitc4me.org  বা 
www.myfreetaxes.org

আপনার কর 2ফরত সWিক) ত তথ"ািদ Vধুমাl 
কর সং3াm উেnেশ" ব"বNত করা হেব, এবং 
যথাJােন শি@শালী সুরoাসমহূ আেছ এ8 িনিpত 
করার জন" 2য আপনার তথ" 2যন, অত"m সীিমত 
ব"িত3মসহ, 2গাপনীয় থােক। আেরা তেথ"র জন", 
2দখুন nilc.org বা immigrantsrising.org।
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