
Aby uzyskać  
wypłatę świadczenia  
antykryzysowego jeszcze  
w tym roku, musisz działać  
do 15 października 2020 roku.

Wysokość świadczenia wynosi do 1200 USD na osobę dorosłą i 500 USD na dziecko. 

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania oraz doradzimy, w jaki sposób można 
zapewnić sobie wypłatę świadczenia antykryzysowego.

Skorzystaj z jednej lub obu poniższych możliwości.
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Aby otrzymać wypłatę świadczenia antykryzysowego w tym roku, 
konieczne jest podjęcie działań do 15 października 2020 r. Może  
to oznaczać:

 � złożenie zeznania podatkowego; LUB 
 � zarejestrowanie się na stronie internetowej Urzędu Skarbowego 

(Internal Revenue Service, IRS) w celu otrzymania płatności jako 
osoba nieskładająca zeznania, jeśli nie jest się zobowiązanym 
do składania zeznania podatkowego z powodu zbyt niskich 
dochodów: 

•  Poniżej 12 200 USD (deklaracje indywidualne) 
•  Poniżej 24 400 USD (deklaracje wspólne) 

Możliwe jest skorzystanie z pomocy certyfikowanego przez IRS 
wolontariusza VITA/TCE z placówki bezpłatnych rozliczeń podatkowych 
NYC (NYC Free Tax Prep). Z usługi tej mogą skorzystać osoby, 
których zarobki nie przekraczają 64 000 USD w przypadku rodzin lub 
45 000 USD w przypadku osób indywidualnych.
Odwiedź stronę nyc.gov/taxprep w celu uzyskania danych 
kontaktowych placówek bezpłatnych rozliczeń podatkowych NYC.

15
Październik

Bezpłatne 
rozliczenia 
podatkowe online
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Możliwy jest telefoniczny kontakt z profesjonalnymi doradcami 
finansowymi z nowojorskich ośrodków Financial Empowerment 
Center w celu:

 � uzyskania odpowiedzi na pytania dotyczące kryteriów 
przyznania świadczenia; 

 � uzyskania pomocy w założeniu konta bankowego  
i zlecenia bezpośredniej wpłaty na konto;

 � sprawdzenia statusu wypłaty świadczenia.

Umów się na spotkanie na stronie nyc.gov/TalkMoney.

Bezpłatne 
telefoniczne 
doradztwo 
w sprawach 
finansowych
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You must act by 
October 15, 2020 to get your 
Economic Impact Payment 
(stimulus payment) this year.

The payment is up to $1,200 per adult and $500 per child. 

We can answer your questions and also guide you on how to 
make sure you get your stimulus payment.

Use one or both of the services below.
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You must take action by October 15, 2020 to receive your 
stimulus payment this year. This may mean:

 � Filing a tax return. OR 

 � Registering for your payment as a “non-filer” on the 
Internal Revenue Service (IRS) website if you are  
not required to file a tax return because your income 
was too low: 

• Under $12,200 (single filer) 

• Under $24,400 (joint filers) 

IRS certified VITA/TCE volunteer preparers from NYC Free 
Tax Prep can guide you. To use the free service, you must 
earn $64,000 or less (families) or $45,000 or less (single filer).

Visit nyc.gov/taxprep for NYC Free Tax Prep providers and 
how to contact them.

15
October

Free tax 
preparation 
online
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Professional financial counselors from NYC Financial 
Empowerment Centers are available by phone to:

 � Answer questions about eligibility. 

 � Help you open a bank account and set up  
direct deposit for your payment.

 � Check the status of a payment.

Visit nyc.gov/TalkMoney to book an appointment.

Free financial 
counseling  
by phone
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