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Skorzystaj bezpłatnych rozliczeń
podatkowych NYC, aby złożyć
zeznanie za darmo i zachować
cały zwrot.

Jakie dokumenty należy złożyć:
Dowód tożsamości
Dokument tożsamości ze zdjęciem wydany przez
organ rządowy (w tym IDNYC)
Karty ubezpieczenia społecznego (Social Security)
lub pisma dotyczące nadania numeru identyfikacji
podatkowej (Individual Taxpayer Identification
Number, ITIN) (oryginał, kopia lub dokument
elektroniczny) oraz daty urodzenia osoby składającej,
współmałżonka i osób na utrzymaniu

Dla rodzin

Dochód wynoszący maksymalnie
68 000 USD w roku 2020.

Dla osób
indywidualnych

Potwierdzenie dochodu
Formularze W-2, 1098, 1099 lub dokumentację
przychodów i kosztów w przypadku samozatrudnienia
(Lista znajduje się na stronie nyc.gov/taxprep.)

Dochód wynoszący maksymalnie
48 000 USD w roku 2020.
Kompetentni, certyfikowani przez Urząd Skarbowy (Internal
Revenue Service, IRS) wolontariusze VITA/TCE pomogą Ci w
wypełnieniu odpowiedniego formularza zeznania podatkowego.
Wybierz najwygodniejszy dla siebie sposób:
W
 irtualne przygotowanie zeznania* Jest to usługa
świadczona osobiście, ale online!
P
 omoc przy samodzielnym przygotowaniu zeznania
Samodzielnie przygotowuj swoje zeznania podatkowe
za pomocą bezpłatnego oprogramowania przy wsparciu
wolontariusza za pośrednictwem telefonu lub poczty
elektronicznej.
*

Usługa

odbioru† Dostarcz swoje dokumenty podatkowe
i odbierz gotowe zeznanie podatkowe w dogodnym dla
siebie terminie.
U
 sługa przygotowywania zeznania świadczona
osobiście† Spotkaj się z wolontariuszem, który pomoże
Ci przygotować zeznanie.

W celu uzyskania dodatkowych
informacji odwiedź stronę
nyc.gov/taxprep lub zadzwoń
pod numer 311 i poproś o pomoc
w sporządzeniu deklaracji.

Inne
Zeznanie podatkowe za rok 2019 lub jego odpis
(wymagane w przypadku przygotowywania zeznania
z instrukcją)
Aby otrzymać odpis, zadzwoń do placówki IRS pod
numer 1-800-908-9946 lub odwiedź stronę irs.gov
i wyszukaj „Get Transcript”.
Formularz 1099-G w przypadku otrzymania w roku
2020 ubezpieczenia od bezrobocia
Aby otrzymać formularz, odwiedź stronę dol.ny.gov
i wyszukaj „1099-G”.
Formularz 1095-A jeżeli Ty, Twój współmałżonek
lub osoby zależne zostaliście objęci ubezpieczeniem
zdrowotnym w ramach Giełdy ubezpieczeń
zdrowotnych (Health Plan Marketplace)
Dowody płatności na rzecz placówki opieki nad
dziećmi, w tym nazwa, adres i numer identyfikacyjny
pracodawcy (Employer Identification Number), numer
identyfikacji podatkowej (Taxpayer Identification
Number) lub numer ubezpieczenia społecznego
(Social Security) usługodawcy
Dokumentację wydatków na edukację, w tym
formularz 1098-T dotyczący opłacania czesnego za
zajęcia na uniwersytecie lub uczelni technicznej bądź
formularz 1098-E w przypadku opłacenia odsetek od
pożyczki studenckiej
Numery kont i numery rozliczeniowe w celu
bezpośredniej wpłaty zwrotu

W przypadku składania wspólnego zeznania
podatkowego wymagany jest podpis obojga
małżonków.
*Usługi online są bezpieczne i wiarygodne.
†Z powodu wirusa COVID-19 usługi świadczone osobiście mogą być niedostępne. Zajrzyj na stronę internetową lub zadzwoń pod numer 311,
aby uzyskać aktualne informacje.

