
†  צוליב COVID-19, קענען אין-פערזאן סערוויסעס זיך טוישן. קוקט ביי nyc.gov/taxprep און רופט 311 פאר אפדעיטס.
* אנליין סערוויסעס זענען פארזיכערט און פארלעסליך.

Yiddish | יידיש

 NYC אומזיסטע שטייער צוגרייטונ ג
נוצט צו פייל'ן פריי פון אפצאל און 

האלטן אייער גאנצע ריפאנד.

 VITA/TCE סערטיפייד IRS ארבעט מיט א געשולטע
וואלונטיר צוגרייטער אויסצופולן א פונקטליכע טעקס ריטורן. 

 עס זענען פארהאן 4 וועגן צו פיילן ביי איבער 130 סייטס אין 
אלע 5 באראוס.

וועילט וויאזוי איר ווילט פיילוועילט וויאזוי איר ווילט פייל’’ןן..
1  פערזענליכע שטייער צוגרייטונגפערזענליכע שטייער צוגרייטונג† זעצט זיך אראפ 

מיט א וואלונטיר צוגרייטער.

דאקומענטן און נעמט אפ די אויסגעפילטע ריטורן שפעטער.2  דראפדראפ--אף סערוויסאף סערוויס† לאז’ט איבער אייערע שטייער 

3  ווירטואלע שטייער צוגרייטונגווירטואלע שטייער צוגרייטונג** ס’איז פערזענליכע שטייער 
צוגרייטונג אבער אנליין! 

שטייערן אנלייין נוצנדיג אומזיסטע פיילינג סאפטוועיר אדער 4  צוגעהאלפענע זעלבסטצוגעהאלפענע זעלבסט--צוגרייטונגצוגרייטונג** טוט אייערע אייגענע 
רופט אדער אימעיל’ט א וואלונטיר פאר הילף.

פאר מער אינפארמאציע איבער 
סערוויסעס און בארעכטיגונג, באזוכט 

nyc.gov/taxprep אדער רופט 311 
און בעט פאר “שטייער צוגרייטונג.‟

פאר פאמיליעס
 אינקאם פון $80,000 אדער ווייניגער 

אין 2022.

פאר איינצלנע פיילערס
 אינקאם פון $56,000 אדער ווייניגער 

אין 2022.

גרייט צו אייערע דאקומענטן.גרייט צו אייערע דאקומענטן.
)IDNYC אריינגערעכנט( ID בילדבילד 

  שטייערשטייער ID פאר אייך, אייער מאן/ווייב, און אייערע 
דעפענדענטס )סאושעל סעקיוריטי נומער אדער איינצלנע 

שטייער באצאלער אידענטיפיקאציע נומער(

 W-2, באווייז פון איינקונפטבאווייז פון איינקונפט )רעכנט אריין פארמס 
1099 ,1098, אדער איינקונפט און אויסגאבע רעקארדס 

אויב איר זענט זעלבסט עמפלויד(

 טשיילד קעיר אויסגאבעסטשיילד קעיר אויסגאבעס )אויב גילטיג(, אריינגערעכנט 
פראוויידער אינפארמאציע און שטייער ID נומער

 אקאונט און ראוטינג נומערןאקאונט און ראוטינג נומערן פאר דירעקט דעפאזיט פון 
אייער ריפאנד

 אונטערשריפטןאונטערשריפטן פון סיי דער מאן און ווייב אויב איר
פייל'ט א דזשאונט ריטורן )צוזאמען(

פאר א ליסטע פון נאך דאקומענטן וועלכע איר 
קענט מעגליך דארפן, סקאנט דעי קאוד.

 יאר-לענגליכע סערוויס פאר זעלבסט-עמפלויד
קליינע ביזנעס אייגנטומער, פרילענסערס, גיג ארבעטער

אויב איר ארבעט פאר זיך אליין, דארפט איר פיילן שטייער יערליך 
און מאכן אפגעשאצטע שטייער צאלונגען פערטליך. NYC אומזיסטע 

שטייער צוגרייטונג קען העלפן. זוכט סייטס ספעציעל פאר די 
זעלבסט-עמפלויד וואו איר קענט באקומען אנדערע אומזיסטע 

ריסאורסעס צו העלפן וואקסן אייער ביזנעס.

 )EITC( פארדינטע אינקאם שטייער קרעדיט NYC 
ווערט מער אין 2023

די העכערונג איז באזירט אויף אינקאם און פאמיליע מאס און קען 
אייך צוריקברענגען מער געלט.

ניי!


