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استخدم إعداد اإلقرار الضريبي المجاني لمدينة
نيويورك لتقديم اإلقرارات الضريبية مجا ًنا
والحفاظ على استرداد أموالك بالكامل.
بالنسبة إلى العائالت

ما الذي تحتاج إلى تقديمه:
تعريف الهوية
بطاقة هوية فيها صورة صادرة عن الحكومة (بما في ذلك )IDNYC
بطاقات الضمان االجتماعي أو خطابات تحديد رقم هوية دافع
الضرائب الفردية (األصل ،أو نسخة ،أو وثيقة إلكترونية) وتواريخ
الميالد لك ،ولزوجك/زوجتك ،ولمن تعولهم

دخل  68000دوالر أو أقل في .2020

إثبات الدخل

لمقدمي اإلقرار غير المتزوجين

دخل  48000دوالر أو أقل في .2020

يساعدك متطوعو  VITA/TCEممن لديهم الخبرة والمعتمدون من دائرة
اإليرادات الداخلية ( )IRSعلى إكمال اإلقرارات الضريبية بدقة .اختر الطريقة
التي تناسبك:
اإلعداد الضريبي االفتراضي* وهو إعداد شخصي لإلقرارات
الضريبية ،ولكن عبر اإلنترنت!
اإلعداد الذاتي بمساعدة * ومن خالل هذه الطريقة ،تقوم بإعداد
إقراراتك الضريبية عبر اإلنترنت باستخدام برنامج التقديم الضريبي
المجاني ،ولكن يمكنك االتصال هاتفيًا أو إرسال بريد إلكتروني
لمتطوع للحصول على المساعدة.
خدمة تسليم المستندات الضريبية† وهنا تقوم بتسليم مستنداتك
الضريبية واستالم اإلقرارات الضريبية المكتملة الح ًقا.
اإلعداد الضريبي الشخصي† اجلس مع مُعد متطوع.

للمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة
 nyc.gov/taxprepأو االتصال بالرقم 311
وطلب المساعدة في اإلعداد الضريبي.

النماذج  W-2, 1098أو  ،1099أو سجالت الدخل والمصروفات
إذا كنت تعمل لحسابك الخاص (قم بزيارة الموقع اإللكتروني
 nyc.gov/taxprepللحصول على قائمة).

غير ذلك
 2019اإلعداد الضريبي أو نسخة طبق األصل (مطلوب للمساعدة
في اإلعداد الذاتي)
لطلب نسخة طبق األصل ،اتصل بدائرة اإليرادات الداخلية ()IRS
على الرقم  1-800-908-9946أو قم بزيارة الموقع اإللكتروني
 irs.govوابحث عن " Get Transcriptالحصول على
نسخة".
النموذج  1099-Gإذا تلقيت تأمي ًنا ضد البطالة في أي وقت خالل
عام 2020
للحصول على نموذج ،قم بزيارة الموقع اإللكتروني dol.ny.gov
وابحث عن "".1099-G
النموذج  1095-Aإذا كنت أنت أو زوجك/زوجتك أو من تعولهم
مسجلين في خطة تأمين صحي من خالل Health Plan
Marketplace
سجالت الدفع الخاصة برعاية الطفل ،بما في ذلك اسم مقدم
الخدمة ،وعنوانه ،ورقم تعريف صاحب العمل ،أو رقم تعريف دافع
الضرائب ،أو رقم الضمان االجتماعي
سجالت النفقات التعليمية مثل النموذج  1098-Tللمدفوعات
الدراسية لاللتحاق بجامعة أو كلية تقنية ،أو نموذج  1098-Eإذا
كنت تدفع فائدة القرض الطالبي
أرقام الحساب والتوجيه لإليداع المباشر السترداد أموالك

إذا كنت تقوم بتقديم إقرار مشترك ،فيجب أن يقوم كال الزوجين
بالتوقيع.

*الخدمات عبر اإلنترنت آمنة وموثوقة.
†بسبب فيروس كورونا ( ،)COVID-19قد تتغير الخدمات الشخصية .راجع الموقع اإللكتروني والرقم  311للحصول على تحديثات.

