
 الخدمة على مدار العام للعاملين لحسابهم الخاص 
أصحاب الشركات الصغيرة، والعاملين المستقلين، والعاملين المؤقتين

إذا كنت تعمل لحسابك الخاص، يتعين عليك تقديم اإلقرارات الضريبية 
سنوًيا وتسديد المدفوعات الضريبية المقدرة بصفة ربع سنوية. وبإمكان 
خدمات "NYC Free Tax Prep" )اإلعداد المجاني لإلقرارات 
الضريبية بمدينة نيويورك( تقديم المساعدة. ابحث عن المواقع المعدة 

خصيًصا للعاملين لحسابهم الخاص التي يمكنك فيها الحصول على موارد 
مجانية أخرى لمساعدتك في نمو أعمالك.

الخصم على ضريبة الدخل المكتسب )EITC( بمدينة نيويورك يساوي 
أكثر في عام 2023

تستند الزيادة إلى الدخل وعدد أفراد العائلة، وقد تتم إعادة مزيد من 
األموال إليك.

جهز مستنداتكجهز مستنداتك.
)IDNYC هوية مزودة بصورة )بما في ذلك 

 معرف ضرائبمعرف ضرائب لك ولزوجتك/زوجك ولمن تعولهم )رقم 
الضمان االجتماعي أو رقم تعريف دافع الضرائب الفردي(

 إثبات الدخل: ) بما في نماذج W-2 أو 1099 
أو1098 سجالت الدخل والمصروفات إذا كنت تعمل 

لحسابك الخاص(

 نفقات رعاية األطفالنفقات رعاية األطفال )إن وجدت(، بما في ذلك معلومات
مقدم الخدمة و رقم التعريف الضريبي

 أرقام الحساب والتوجيهأرقام الحساب والتوجيه لإليداع المباشر السترداد أموالك

 توقيعاتتوقيعات لكال الزوجين إذا قمت بتقديم إقرار مشترك

للحصول على قائمة بالمستندات اإلضافية التي قد 
تحتاج إليها، قم بإجراء مسح ضوئي للرمز.

†  بسبب جائحة COVID-19، قد تتغير الخدمات الشخصية. راجع الموقع اإللكتروني nyc.gov/taxprep والرقم الهاتفي 311 للتعرف على آخر المستجدات.
* الخدمات عبر اإلنترنت آمنة وموثوقة.
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ديدج

 استعن بأحد المعدين التابعين للبرنامج التطوعي للمساعدة في ضريبة الدخل 
)Volunteer Income Tax Assistance, VITA(/برنامج 
 Tax Counseling for the( االستشارات الضريبية لكبار السن

Elderly, TCE( ممن لديهم الخبرة والمعرفة والمعتمدين من دائرة اإليرادات 
الداخلية )IRS( إلكمال اإلقرار الضريبي بدقة. هناك 4 طرق لتقديم اإلقرارات 

الضريبية وأكثر من 130 موقًعا في جميع األحياء الخمسة.

اختر الطريقة التي تريدها لتقديم اإلقرار الضريبياختر الطريقة التي تريدها لتقديم اإلقرار الضريبي.
1  اإلعداد الضريبي الشخصياإلعداد الضريبي الشخصي†

 اجلس مع ُمعد متطوع.
2  خدمة تسليم المستندات الضريبيةخدمة تسليم المستندات الضريبية† وهنا تقوم بتسليم مستنداتك 

الضريبية واستالم اإلقرارات الضريبية المكتملة الحًقا.
3  اإلعداد الضريبي االفتراضياإلعداد الضريبي االفتراضي* وهو إعداد شخصي لإلقرارات 

الضريبية، ولكن عبر اإلنترنت!
إقراراتك الضريبية عبر اإلنترنت باستخدام برنامج التقديم الضريبي 4  اإلعداد الذاتي بمساعدةاإلعداد الذاتي بمساعدة* ومن خالل هذه الطريقة، تقوم بإعداد 

المجاني، و يمكنك االتصال هاتفًيا أو إرسال بريد إلكتروني لمتطوع 
للحصول على المساعدة.

لمعرفة مزيد من المعلومات حول جميع الخدمات 
 واألهلية، تفضل بزيارة الموقع اإللكتروني

nyc.gov/taxprep أو اتصل هاتفًيا على الرقم 
 ‟tax preparation“ 311 واستفسر بشأن

)إعداد اإلقرار الضريبي(.

استخدم استخدم خدمات اإلعداد الضريبي المجاني التابعة خدمات اإلعداد الضريبي المجاني التابعة 
لمدينة نيويوركلمدينة نيويورك لتقديم اإلقرارات الضريبية مجاًنا  لتقديم اإلقرارات الضريبية مجاًنا 

والحفاظ على استرداد أموالك بالكامل. والحفاظ على استرداد أموالك بالكامل. 

بالنسبة إلى العائالت
 دخل يبلغ 80000 دوالر أو أقل في عام 2022.

لمقدمي اإلقرار غير المتزوجين
 دخل يبلغ 56000 دوالر أو أقل في عام 2022.


