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بال معاوضہ فائل کرنے اور واپسی کی پوری
رقم محفوظ رکھنے کے لیے  NYCکی مفت
ٹیکس کی تیاری ()NYC Free Tax Prep
استعمال کریں۔
خاندانوں کے لیے

فائل کرنے کے لیے آپ کو کیا چیز درکار ہے:
شناخت
حکومت سے جاری شدہ با تصویر آئی ڈی (IDNYC شامل ہے)
سوشل سیکیورٹی کارڈز یا انفرادی ٹیکس دہندہ کے شناختی نمبر
کے تعین کے خطوط (اصل ،نقل یا الیکٹرانک دستاویز) اور آپ،
آپ کے/کی شریک حیات اور آپ کے منحصرین کی والدت کی
تاریخیں

 2020میں  $68,000یا اس سے کم آمدنی.

آمدنی کا ثبوت

تنہا فائل کرنے والوں کے لیے

 2020میں  $48,000یا اس سے کم آمدنی.

درست ٹیکس ریٹرن مکمل کرنے کے لیےذی علم  IRSسے تصدیق یافتہ
 VITA / TCEرضاکار کے ساتھ تعاون کریں۔ طریقۂ کار کا انتخاب
کریں:
ورچوئل ٹيکس کی تياری*(  )Virtual Tax Prepیہ ان-
پرسن ٹیکس پریپ (ذاتی طور پر ٹیکس کی تیاری) ہے لیکن آن
الئن ہے!
معاون خود تياری*(  )Assisted Self-Prepبال معاوضہ
فائلنگ سافٹ ویئر کے مدد سے اپنے ٹیکس آن الئن فائل کریں
لیکن مدد کے لیے کسی رضاکار کو فون یا ای میل کریں۔
ڈراپ-آف سروس †(  )Drop-off Serviceاپنے ٹیکس کے
کاغذات پیٹی میں ڈالیں اور بعد میں مکمل شدہ ریٹرن کا کاغذ
اٹھالیں۔
ان-پرسن ٹیکس پریپ †(  )In-Person Tax Prepٹیکس
کاغذات تیار کرنے والے رضاکار کے ساتھ بیٹھیں۔

مزید معلومات کے لیے nyc.gov/taxprep
پر جائیں یا  311پر فون کرکے ٹیکس کی تیاری
میں معاونت کے بارے میں دریافت کریں۔

فارم W-2, 1098, 1099 ،یا آمدنی اور خرچ کے ریکارڈز اگر
آپ کا اپنا روزگار ہے (فہرست کے لیےnyc.gov/taxprep
پر جائیں۔)

دیگر
 2019ٹیکس ریٹرن یا ٹرانسکرپٹ (اسسٹڈ سیلف-پریپ کے لیے
مطلوب)

ٹرانسکرپٹ درخواست کرنے کے لیے انٹرنل ریونیو سروس
()Internal Revenue Service, IRS کو
1-800-908-9946 پر کال کریں یاirs.gov مالحظہ کریں
اور“”Get Transcript ( ٹرانسکرپٹ حاصل کریں) کو تالش
کریں۔
فارم  1099-Gاگر آپ نے  2020کے دوران کسی وقت بے
روزگاری بیمہ لیا ہو

فارم حاصل کرنے کے لیے dol.ny.govپر جاکر “”1099-G
تالش کریں.
فارم  1095-Aاگر آپ ،آپ کی بیوی /آپ کے شوہر یا آپ کے
زیر کفالت افراد نے ہیلتھ پالن مارکیٹ پلیس کے ذریعہ کسی
صحت بیمہ منصوبے میں اندراج کرایا ہو
نگہداشت طفل کے لیے ادائیگی کے ریکارڈز ،بشمول فراہم کنندہ
کا نام ،پتہ اور آجر کا شناختی نمبر ،ٹیکس دہندہ کا شناختنی نمبر یا
سوشل سیکیورٹی نمبر
تعلیمی اخراجات کے ریکارڈز جیسے فارم 1098-T یونیورسٹی
یا تکنیکی کالج میں جانے کے لیے ٹیوشن کی ادائیگیوں کے لیے یا
فارم 1098-E اگر آپ نے طالب علم والے لون پر سود ادا کیا
اپنے ریفنڈ کے لیے ڈائریکٹ ڈپازٹ کے لیے اکاؤنٹ یا روٹنگ
نمبرز

ااگر آپ مشترک ریٹرن فائل کر رہے ہیں ،تو شوہر اور بیوی
دونوں کو دستخط کرنے چاہئیں۔
*آن الئن خدمات محفوظ اور معتبر ہیں۔
† COVID-19کی وجہ سے ان-پرسن سروس میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ تجدید شدہ معلومات کے لیے ویب سائٹ اور  311دیکھیں۔

