إذا ربحت  66000دوالر ،أو أقل في عام
 ،2018فاستخدم إالعداد المجاني لإلقرارات
الضريبية بمدينة  NYCلتقديم اإلقرار الضريبي
مجا ًنا واالحتفاظ بجميع أرباحك.
قدم اإلقرار الضريبي على اإلنترنت من خالل
الرابطnyc.gov/taxprep :
الدخل بقيمة  66000دوالر أو أقل في عام .2018
•الخدمة عبر اإلنترنت سريعة وسهلة وآمنة.
•تساعدك التعليمات خطوة بخطوة على إكمال إقرارات الضرائب
الفيدرالية والتابعة للوالية في غضون ساعة تقريبًا.

أو

تقديم اإلقرار
الضريبي بصورة
موثوقة واحترافية
بالداخل
انظر
فاصيل.
الت
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لمعرفة

قدم اإلقرار الضريبي شخص ًيا في موقع إعداد
التقارير الضريبية مجا ًنا في NYC
بالنسبة ألغلب المواقع ،الدخل بمبلغ  54000دوالر أو أقل في
عام .2018
•يوجد ما يزيد عن  200موقع لإلعداد المجاني لإلقرارات
الضريبية في  NYCفي جميع األقسام اإلدارية الخمسة.
•يساعدك متطوعو  VITA / TCEممن لديهم الخبرة والمعتمدون
من دائرة اإليرادات الداخلية ( )IRSعلى إكمال إقرار ضريبي
دقيق.
•تتيح لك بعض المواقف إسقاط مستنداتك الضريبية واستالم
مستنداتك مكتملة الح ًقا.

لمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة الموقع
اإللكتروني  nyc.gov/taxprepأو اتصل على
رقم  311واسأل عن المساعدة في إعداد اإلقرار
الضريبي.

2019 Tax Season

ما الذي تحتاج الى تقديمه:
تعريف الهوية:
بطاقة هوية بها صورة صادرة عن الحكومة (بما في ذلك )IDNYC
بطاقات الضمان االجتماعي أو خطابات تحديد رقم هوية دافع
الضرائب الفردية (األصل ،أو نسخة ،أو وثيقة إلكترونية) وتواريخ
الميالد لك ،ولزوجك ،ولمن تعولهم

إثبات الدخل:
نماذج  ،1099 ،1098 ،W-2أو سجالت الدخل والمصروفات
إذا كنت تعمل لحسابك الخاص (يرجى زيارة الموقع اإللكتروني
 nyc.gov/taxprepللحصول على القائمة).

أخرى:
اإلقرار الضريبي لعام ( 2017إذا كان متوفرً ا)
للتقديم عبر اإلنترنت :تحتاج إلى إجمالي الدخل المعدل ()AGI
لعام  2017أو رقم التعريف الشخصي الذاتي .إذا لم تتمكن من
العثور على هذه المعلومات في اإلقرار الضريبي أو إذا لم يكن
لديك إقرارك الضريبي لعام  ،2017فاتصل بدائرة اإليرادات
الداخلية على رقم  1-800-908-9946أو يرجى زيارة الموقع
اإللكتروني  irs.govوابحث عن “”Get Transcript
"احصل على نسختك" لطلب نسخة من اإلقرار الضريبي.
إثبات على تغطية التأمين الصحي أو شهادة اإلعفاء من التأمين
الصحي بالنسبة لك ولزوجتك واألشخاص المعالين لديك
سجالت الدفع لرعاية الطفل ،بما في ذلك اسم مقدم الخدمة وعنوانه
ورقم تعريف صاحب العمل أو رقم تعريف دافع الضرائب أو رقم
الضمان االجتماعي
سجالت النفقات التعليمية مثل النموذج  1098-Tللمدفوعات
الدراسية لحضور الجامعة أو الكلية التقنية أو النموذج 1098-E
إذا كنت تدفع فائدة القرض الطالبي
أرقام الحساب والتوجيه لإليداع المباشر السترداد األموال
إذا كنت تقدم إقرارً ا ضريبيًا مشتر ًكا ،فيجب أن يكون كال
الزوجين حاضرين.

If you earned $66,000 or less
in 2018, use NYC Free Tax Prep
to file for free and keep your
whole refund.
File online at
nyc.gov/taxprep
Income of $66,000 or less in 2018.
• The online service is quick, easy, and secure.
• Step-by-step instructions help you accurately
complete state and federal tax returns in about
an hour.

OR

Trusted,
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File in person at your local
NYC Free Tax Prep site
For most sites, income of $54,000 or less in 2018.
• There are more than 200 NYC Free Tax Prep
sites in all five boroughs.
• Knowledgeable IRS certified VITA/TCE
volunteer preparers help you complete an
accurate tax return.
• Some sites let you drop off your tax documents
and pick up the completed return later.

For more information, go to
nyc.gov/taxprep or call 311 and
ask for tax preparation assistance.

Text “Taxes” to 42033 to get updates.*
2019 Tax Season
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*Message and data rates may apply. Check with your service provider.

What you need to file:
Identification:
Government-issued photo ID (includes IDNYC)
Social Security cards or Individual Taxpayer
Identification Number determination letters
(original, copy, or electronic document) and birth
dates for you, your spouse, and your dependents

Proof of Income:
Forms W-2, 1098, 1099, or income and
expense records if you are self-employed
(Go to nyc.gov/taxprep for a list.)

Other:
2017 tax return (if available)
To file online: You need your 2017 Adjusted Gross
Income (AGI) or Self-Select PIN Number. If you
cannot find this information on the return or do
not have your 2017 tax return, call the Internal
Revenue Service (IRS) at 1-800-908-9946 or visit
irs.gov and search “Get Transcript” to request a
Tax Return Transcript.
Proof of health insurance coverage or Health
Insurance Exemption Certificate for you, your
spouse, and your dependents
Payment records for child care, including
the provider’s name, address, and Employer
Identification Number, Taxpayer Identification
Number, or Social Security number
Records of educational expenses such as Form
1098-T for tuition payments to attend a university
or technical college or Form 1098-E if you paid
student loan interest
Account and routing numbers for direct deposit
of your refund
If you are filing a joint return, both spouses must
be present.

The Department of Consumer Affairs Office of Financial Empowerment
gratefully acknowledges Citi Community Development for their generous
support to expand NYC Free Tax Prep services, IRS Stakeholder
Partnerships, Education and Communication, The New York State
Department of Taxation and Finance, and all of our NYC Tax Coalition
members. For a complete list, visit nyc.gov/taxprep.

