
Całoroczne usługi dla osób samozatrudnionych - 
właścicieli małych firm, freelancerów i niezależnych 
wykonawców

Jeśli jesteś osobą samozatrudnioną, konieczne 
jest złożenie rocznego zeznania podatkowego i 
dokonywanie kwartalnych płatności szacowanej 
kwoty podatku. Darmowe przygotowanie do 
rozliczenia podatkowego (Free Tax Prep) Miasta New 
York może pomóc. Szukaj stron przeznaczonych 
dla osób samozatrudnionych, gdzie można znaleźć 
darmowe materiały mogące pomóc w rozwoju 
Państwa firmy.

W 2023 roku ulga od podatku dochodowego 
(Earned Income Tax Credit, EITC) w mieście Nowy 
Jork jest wyższa

Wzrost ten, którego podstawą jest dochód i wielkość 
rodziny, może zapewnić wyższy zwrot.

† Z powodu pandemii COVID-19 usługi świadczone osobiście mogą być niedostępne. Wejdź na stronę nyc.gov/taxprep lub zadzwoń pod numer 311, aby uzyskać aktualne informacje.
*Usługi online są bezpieczne i wiarygodne.

Język Polski | Polish

NOWOŚĆ!

Skorzystaj z usługi bezpłatnego 
przygotowania rozliczenia 
podatkowego NYC, aby złożyć 
zeznanie bezpłatnie i zachować 
cały zwrot.

Dla rodzin
Dochód wynoszący 80 000 USD 
lub mniej w 2022 roku.

Dla osób indywidualnych
Dochód wynoszący 56 000 USD  
lub mniej w 2022 roku.

Współpracuj z certyfikowanym przez Urząd Skarbowy (Internal 
Revenue Service, IRS) asystentem ds. podatku dochodowego 
(Volunteer Income Tax Assistance, VITA) lub doradcą podatkowym 
dla seniorów (Tax Counseling for the Elderly, TCE) w celu poprawnego 
wypełnienia zeznania podatkowego. Dostępne są 4 sposoby złożenia 
dokumentów oraz ponad 130 miejsc we wszystkich 5 dzielnicach.

Wybierz teraz, w jaki sposób chcesz 
złożyć zeznanie podatkowe.

 1 Usługa przygotowywania zeznania świadczona 
osobiście† Spotkaj się z wolontariuszem, który pomoże  
Ci przygotować zeznanie.

 2 Usługa odbioru† Dostarcz swoje dokumenty podatkowe  
i odbierz gotowe zeznanie podatkowe w dogodnym dla  
siebie terminie.

 3 Przygotowanie zeznania przez wirtualnego asystenta*  
Jest to usługa świadczona osobiście, ale w trybie online!

 4 Samodzielne przygotowanie zeznania z instrukcją*  
Samodzielnie przygotowuj swoje zeznania podatkowe za 
pomocą bezpłatnego oprogramowania przy wsparciu 
wolontariusza za pośrednictwem telefonu lub poczty 
elektronicznej.

Aby uzyskać więcej informacji na temat usług oraz kryteriów 
kwalifikacyjnych umożliwiających skorzystanie z nich, wejdź 
na stronę nyc.gov/taxprep lub zadzwoń pod numer 311 i 
poproś o pomoc w przygotowaniu zeznania podatkowego.

Przygotuj dokumenty.
 Dokument tożsamości ze zdjęciem  
(w tym IDNYC)

 Identyfikator podatkowy dla Ciebie, 
Twojego współmałżonka i osób pozostających 
na Twoim utrzymaniu (Numer Ubezpieczenia 
Społecznego lub Indywidualny Numer 
Identyfikacyjny Podatnika)

 Potwierdzenie dochodu (w tym formularze 
W-2, 1098, 1099 lub dokumentację 
przychodów i kosztów w przypadku 
samozatrudnienia)

 Wydatki na opiekę nad dzieckiem ( jeśli 
dotyczy), w tym informacje na temat żywiciela 
oraz numer identyfikacji podatkowej

 Numer konta i numer routing banku w celu 
bezpośredniej wpłaty zwrotu

 Podpisy obojga małżonków, jeśli składasz 
wspólne zeznanie podatkowe

Aby uzyskać listę dodatkowych 
dokumentów, które mogą być  
potrzebne, zeskanuj kod.


