
†  בגלל COVID-19 שירותים אישיים עשויים להשתנות. בדוק nyc.gov/taxprep ו-311 לעדכונים.
 *  שירותים מקוונים בטוחים ואמינים .

עבור   משפחות
הכנסה של $80,000 או פחות בשנת 2022.

עבור   מבקשים יחידים
הכנסה של $56,000 או פחות בשנת 2022.

Hebrew | עברית

השתמשוהשתמשו      בשירותבשירות      ללא עלות שלללא עלות של    
  עירייתעיריית      ניוניו      יורקיורק      להכנתלהכנת      דודו״חותחות      מסמס    
 (NYC Free Tax Prep) והגשתוהגשת 

בקשותבקשות      בחינםבחינם      ותוכלו לקבל את ותוכלו לקבל את 
ההחזרההחזר      המלא שמגיע לכםהמלא שמגיע לכם.

 הגישו בקשה מדויקת להחזר מס בעזרת מתנדב בעל ידע 
מטעם VITA/TCE, המוסמך ע”י ה-IRS. ישנן 4 דרכים להגשת 

מסמכים ויותר מ-130 אתרים בכל 5 הרובעים.

בחרובחרו      כיצדכיצד      לדווחלדווח .
1  הכנתהכנת      דודו״חותחות      מסמס      באופן אישיבאופן אישי †  שבו   עם   מכין   דו״חות 

העובד בהתנדבות .

שירותשירות      מסירהמסירה †  מסרו   את   מסמכי   המס   שלכם   ואספו   דו"ח  מס מוכן מאוחר   יותר .2 

3  הכנת הכנת      דודו״חותחות      מס בצורהמס בצורה      וירטואליתוירטואלית *  משמעה   הכנת  
 דו״חות   מס   באופן אישי, אך באופן מקוון ! 

 באופן   מקוון   באמצעות   תוכנת   דיווח   חינמית, אך תוכלו  4  הכנההכנה      עצמיתעצמית      עםעם      סיועסיוע *  הכינו   את   דו״חות   המס  בעצמכם  
 לדבר עם מתנדב שיסייע לכם   או לשלוח מייל   למתנדב  

 שיסייע לכם .

למידע נוסף על כל השירותים והזכאות 
בקר ב-nyc.gov/taxprep או תתקשר 
.‟tax preparation“ ל-311 ושאל על

 שירות במשך כל השנה לעצמאים, 
לבעלי עסקים קטנים, פרילנסרים, עובדים עצמאים 

בפלטפורמות מקוונות במשך כל השנה

אם אתה עובד לעצמך, אתה צריך להגיש הצהרות מס כל 
שנה ולבצע תשלומי מס משוערים כל רבעון. הכנת דו״חות 
מס באמצעות NYC Free Tax Prep יכולה לעזור. חפש 

אתרים מיועדים לעצמאים, שםתוכל לקבל משאבים בחינם, 
כדי לעזור לך להגדיל את העסק שלך.

ניכוי מס הכנסה (EITC) של NYC שווה יותר בשנת 2023
העלייה מבוססת על הכנסה ועל גודל משק הבית, ויכולה 

להעניק לך יותר כסף.

הכינוהכינו      אתאת      המסמכיםהמסמכים      שלכםשלכם .
))IDNYC   תעודת תעודת      זהותזהות      עםעם      תמונהתמונה   (  ( כוללכולל 

 מספר זהות לצורכי מסמספר זהות לצורכי מס עבורכם  , בן/בת זוגכם,  
 והתלויים   שלכם   )מספר   Social Security  או  

 מספר   זיהוי   אישי   לצרכי   מס (

 W-2, 1098, 1099 הוכחת הכנסה – לרבות 
 או כל רישומי הכנסות/הוצאות לעובדים 

עצמאיים

 הוצאותהוצאות      טיפולטיפול      בילדיםבילדים   )אם   קיימות(,  לרבות 
  פרטים   אישיים   של   נותן   הטיפול   ומספר    

זהות   לצורכי   מס

 מספרמספר      החשבוןהחשבון      ומספרומספר      הניתוב הניתוב הפקדה 
 ישירה   של   ההחזר   המגיע לכם

 חתימותחתימות   של   שני   בני   הזוג   אם   אתם   מגישים 
בקשה   משותפת   להחזר   מס

לקבלת רשימה של מסמכים נוספים שאולי 
תזדקק להם, סרוק את הקוד.

חדש!


